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ถอยแถลงเปนลายลักษณอักษรโดยศูนยขอ มูลกฎหมายเอเชีย (Asian Legal Resource Centre-ALRC)
ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่มีสถานะไดรับการรับรองโดยสหประชาชาติ
ประเทศไทย: การเติบโตขึน้ ของรัฐแหงความมั่นคงภายในและการเสื่อมถอยของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
1. หลังจากที่มกี ารรัฐประหารโดยทหารในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2549 ศูนยขอมูลกฎหมายเอเชีย
(Asian Legal Resource Centre-ALRC) ไดเตือนถึงการกลับมาของแรงตานสิทธิมนุษยชนที่ทรงพลังอีกครั้ง
โดยเฉพาะภายในกองทัพและเครือขายพันธมิตรของกองทัพในแวดวงการเมืองที่อนุรักษนยิ มอยางรุนแรง
เหตุการณตาง ๆ เมื่อปที่แลวไดเปนหลักฐานยืนยันวาแรงตานเหลานีก้ ําลังหยั่งรากมั่นคงอีกครั้ง
ในทุกสวนของรัฐบาลไทย และกําลังอยูใ นกระบวนการรื้อรัฐประชาธิปไตยเสรีที่กาํ ลังตั้งไข
ที่เริ่มกอรางมาตั้งแตในชวงทศวรรษที่ 2530 โดยนําเอารัฐที่มุงความมั่นคงภายในประเทศแบบที่เปน
ในชวงทศวรรษกอนๆหนานัน้ เขามาแทนที่
2. ตัวอยางทีแ่ สดงใหเห็นถึงการเสื่อมถอยลงในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และผลประโยชน
สาธารณะ ในประเทศไทย มีใหเห็นดังตอไปนี:้
ก. การโคนลมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยพลังตานระบอบประชาธิปไตยครั้งแลวครั้งเลา: ในป
2551 รัฐบาลที่รับอํานาจมาจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อชวงสิ้นป 2550 ตองออกจากตําแหนง
ถึงสองครั้งดวยการทํารัฐประหารโดยฝายตุลาการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับป 2550
ที่ไมเปนประชาธิปไตย และมีทหารอยูเ บือ้ งหลัง ซึ่งผานการทําประชามติที่อาจจะเรียก
ไดวาเปนสิ่งทีแ่ สรงสรางขึ้นมา ทั้งสองรัฐบาลที่ถูกทําใหตองออกไปนั้นไมเปนมิตรกับสิทธิมนุษยชน

ที่จริงแลว นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลแรกถึงกับปฏิเสธวาไมมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงเมือ่ ป 2519 และในชวงทศวรรษที่ผานมา ทวา การทําใหรฐั บาลนี้และ
รัฐบาลตอมาตองออกไปดวยบทบัญญัติอันแปลกประหลาดของรัฐธรรมนูญ 2550
ซึ่งเปนหนึ่งในสิ่งที่ไดนําประเทศไทยกลับไปสูระบอบรัฐสภาที่มีสมาชิกสวนหนึ่งมาจากการแตงตั้ง
เปนสิ่งที่ชางสอดคลองกับการมีสวนรวมอยางกระตือรือรนโดยตุลาการระดับสูงที่มีหนาที่รับเรื่องรองเ
รียนที่ประกอบไปดวยผูไดรบั การแตงตั้งทางการเมือง ไมใชผูพิพากษาที่มีใจยุติธรรม
การโคนลมรัฐบาลทั้งสองนี้เปนหลักฐานวาการเมืองเรื่องการเลือกตั้งในประเทศไทยไดถูกปดตกไป
และตุลาการระดับสูงไดถูกทําใหเปนเครื่องมือของพลังการเมืองอนุรักษนยิ ม
และไมไดเปนอิสระแตอยางใด
ข. ไมมีการสืบสวนหรือดําเนินคดีการกระทําความผิดทางอาญาในสาธารณะขนานใหญ:
การโคนลมรัฐบาลที่สองนั้นเกิดขึ้นโดยการเขายึดทําเนียบรัฐบาลซึ่งมีสํานักงานของนายกรัฐมนตรีอยูด 
วยเปนเวลานานถึงสามเดือน และในภายหลังก็มีการยึดสนามบินนานาชาติทั้งสองแหงของ
กรุงเทพฯเปนเวลานานกวาหนึ่งสัปดาห การกระทําที่ผิดกฎหมายเหลานีเ้ ปนที่ชัดเจนวา
ถูกจัดตั้งโดยความรวมมือกับกองทัพบางสวน โดยมีปฏิบัติการที่คลายคลึงกับปฏิบัติ
การทางทหารบางอยาง พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ซึ่งเปนผูนําปฏิบตั ิ
การนั้นมีกองกําลังของตัวเองทําหนาที่เสมือนตํารวจ สมาชิกของกองกําลังนั้นพกพาอาวุธและ
ใชอาวุธทั้งอยางเปดเผยและอยางลับๆ ทั้งปน ระเบิด มีด และอุปกรณที่ไมมีคมตาง ๆ
กองกําลังนั้นยังทํารายและกักกันคนอยางผิดกฎหมายจํานวนมาก และยังเปนที่เชื่อกันวา
เปนผูรับผิดชอบการฆาตกรรมอยางนอยหนึ่งราย นอกจากนี้สมาชิกของพธม.ยังมีการกระทําผิด
ตอทรัพยสินทัง้ ของรัฐและเอกชนอีกดวย แตแมกระนัน้ ก็ไมมีรายงานถึงความกาวหนาในการดําเนิน
คดีทางอาญากับกลุมนี้ โดยเฉพาะกับผูนํา และฝายบริหารที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งที่ดํารงตําแหนงอยู
ในปจจุบนั นีก้ ไ็ มไดดําเนินมาตรการใดๆเพือ่ ไปสูเปาหมายนี้เลย มีรายงานวานายกรัฐมนตรีไดกลาววา
การสืบสวนทางอาญาและการดําเนินคดีนนั้ เปนเรื่องของตํารวจกับศาล ซึ่งเปนเรื่องที่ไรสาระสิ้นดี
เนื่องจากในฐานะที่เปนผูนําฝายนิติบัญญัติ เขามีอํานาจหนาที่อยางเต็มที่ที่จะสั่งใหมกี ารสืบสวนพิเศษ
อันที่จริงแลวเนื่องจากระดับความรุนแรงและผลสืบเนื่องของเหตุการณเหลานี้
นี่เปนหนาที่ของนายกฯเสียดวยซ้ํา แตเขาก็ตั้งใจหลีกเลีย่ ง เขายังสามารถสั่งใหมีการไตสวนทางรัฐสภา
หรือทางกระบวนการที่เปนอิสระอื่น ๆ และยิ่งไปกวานั้น ในฐานะที่เปนประธานกรรม
การคดีพิเศษทีม่ ีหนาที่ดแู ลกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ภายใตกระทรวงยุติธรรม

เขาก็สามารถสั่งใหมีการสืบสวนทางอาญาเปนกรณีพเิ ศษเมื่อไรก็ไดผานทางดีเอสไอ ทวา
เนื่องจากเขาไดเขาสูอํานาจดวยเหตุการณเหลานี้ และเนือ่ งจากนายกษิต ภิรมย
รัฐมนตรีประจํากระทรวงการตางประเทศคนใหมของประเทศไทย เปนผูสนับสนุน
การยึดสถานทีอ่ ยางเปดเผยและสนับสนุนเปนนัยๆตอการละเมิดทางอาญาที่มาพรอมกับการยึดสถานที่
ก็แทบเปนไปไมไดเลยที่ผูบริหารในชุดปจจุบันจะหาทางจัดการกับปญหาเรื่องการไรขื่อแปในประเทศ
ไทยในระหวางที่เขาดํารงตําแหนง
ค. การเซนเซอรอินเตอรเน็ตและการลาแมมดดวยกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ:
ในขณะที่ดีเอสไอไมไดถูกเรียกมาใหสืบสวนหาผูกระทําผิดในกรณีความรุนแรงและการทําลายขาวของ
ในระหวางการยึดทําเนียบรัฐบาลและสนามบิน ดีเอสไอกลับถูกสั่งใหไปดําเนินคดีทเี่ ห็น
ไดชัดวารัฐบาลไทยใหความสนใจมากกวา นั่นคือเรื่องการแสดงความเห็นทั่วไปเกีย่ วกับราชวงศ
เมื่อเดือนมกราคม 2552 ดีเอสไอซึ่งที่จริงมีหนาที่เพียงทําคดี “พิเศษ” เรือ่ งความมั่นคงแหงชาติ
หรือเรื่องที่ซับซอนเปนพิเศษ ไดจับกุมชายคนหนึ่งที่เพียงแคโพสตขอความเกีย่ วกับ
สถาบันกษัตริยในการแชททางอินเตอรเน็ต ในเดือนเดียวกันนั้น ชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่ง
ถูกตัดสินวากระทําความผิดและถูกจับคุกเนื่องจากขอความคลุมเครือเพียงไมกบี่ รรทัดในหนังสือที่เขาเ
ขียนเมื่อหลายปมาแลว ในเดือนกุมภาพันธ นักวิชาการคนหนึ่งหนีไปตางประเทศดวยขอกลาว
หาเดียวกัน โดยเขาไดกลาวไวอยางถูกตองทีเดียววาเขาจะไมไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม
ในประเทศไทย กรณีเหลานีช้ ี้ใหเห็นถึงจํานวนขอรองเรียนถึงการหมิน่ พระบรมฯทีม่ ีมากขึ้น
ซึ่งเปนเรื่องที่ประชาชนทั่วไปสามารถเปนผูแจงความได เวปไซทที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหมเมื่อไมนานนีบ้ น
เซิรฟเวอรของรัฐสภาเชิญชวนใหประชาชน “Protect the King (ปกปองพระมหากษัตริย)”
โดยการรายงานถึงใครก็ตามที่ตนคิดวาไดกระทําการละเมิดโดยการหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไดจดั สรรงบประมาณกอนใหญใหแกหนวยงานใหมที่ทําหนาที่บล็อก
เวปเพจที่ถูกมองวาละเมิดสถาบันกษัตริย หรืออะไรก็ตามที่เปนภัยตอความมั่นคงภายในของรัฐ
และเพียงในป 2552 ปเดียว ก็มีรายงานวาเวปเพจหลายพันเวปถูกบล็อกไป
ง. การคุกคามนักปกปองสิทธิมนุษยชน:
บรรยากาศของความกลัวทีก่ าํ ลังถูกสงเสริมไปทั่วโลกของสื่อมวลชนและโลกอินเตอรเน็ตผานทางการเ
ซนเซอร การฟองหมิ่นพระบรมฯ และการฟองหมิ่นประมาททางอาญา ก็กอตัวขึน้ ในโลกสิทธิ
มนุษยชนดวยเชนกันผานทางการถูกบังคับใหสูญหายทีไ่ มสามารถคลี่คลายได และการคุกคามทางกาย
และทางวาจาตอนักปกปองสิทธิในประเทศ การคุกคามเหลานี้ไมไดเกิดขึ้นเพียงครั้งคราว

แตเปนสวนหนึ่งของการสรางรัฐแหงความมั่นคงภายในอยางเปนระบบ ตัวอยางเชน
ในเดือนกุมภาพันธ 2552 กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน (กอ.รมน.) ซึ่งขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี ไดออกรายงานที่อางวากลุมกอความไมสงบในภาคใตไดใชกลุมสิทธิมนุษยชนเปนฉาก
บังหนาเพื่อสรางความไมไววางใจและความเกลียดชังในกลุมคนทองถิ่น สองวันหลังจากนั้น
เจาหนาทีต่ ํารวจและทหารไดบุกคนสํานักงานของคณะกรรมการยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
ซึ่งเปนองคกรสิทธิมนุษยชนในทองถิ่นที่ไดเคยทําเสนอขอมูลและขอคนพบตอสภาสิทธิมนุษยชนมาแ
ลว และไดใชเวลาหลายชัว่ โมงตรวจสอบบันทึกขอมูลคอมพิวเตอรและเอกสาร และสอบสวน
อาสาสมัครที่อยูในสํานักงาน การคุกคามอยางไรยางอายนี้เปนเรื่องเล็กหากเทียบกับ
การโจมตีนักปกปองสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ อีกมากมายในประเทศไทยในชวงไมกี่ปทผี่ านมา
แตจากการที่กอ.รมน.ไดเชื้อเชิญใหเจาหนาที่ฝายความมั่นคงพุงเปาไปทีก่ ลุมสิทธิมนุษยชน
และในบริบทของภาคใตของประเทศไทยที่มีเจาหนาที่ทหารและตํารวจปฏิบัติหนาทีอ่ ยางไมตองมีควา
มรับผิดมาหลายป นี่เปนเรื่องที่ควรจะตองใหความใสใจกันอยางจริงจัง
จ. การผลักดันกลับ การฆาตกรรม และการปลอดพนผิดในทะเลหลวง:
ระดับความมุงมั่นของรัฐแหงความมั่นคงภายในในการที่จะดูแลใหไมมีเจาหนาที่ของตนตองรับผิดกรณี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นเห็นไดชัดเจนเมื่อเดือนมกราคม 2552 เมื่อกองทัพเรือไทยไดบังคับ
ใหคนนับรอยๆ ที่นั่งเรือ ขามอาว เบงกอลผานเขามาหรือเขาใกลนานน้ําไทยกลับไปในทะเล
มีรายงานวาพวกเขาทําลายเครื่องยนตเรือ โยนอาหารบนเรือทิ้ง และในบางกรณีกจ็ ับคนทิ้งลงน้ําทั้งที่
แขนขาถูกมัดอยู คนที่ถูกนํามาขึ้นฝงประเทศไทยก็ถกู ทํารายตอหนาตอตานักทองเทีย่ ว
และโดยการเกีย่ วของของกอ.รมน.เชนเคย การปฏิเสธและการบิดเบือนคําพูดของเจาหนาที่ทหารและ
ผูนํานักการเมือง รวมถึงตัวนายกรัฐมนตรีเอง นั้นเปนทั้งเรื่องที่ไมสมจริงและจวงจาบเมื่อเทียบ
กับเรื่องราวทีผ่ ูรอดชีวิตไดเลาแกเจาหนาที่และนักขาวในอินเดียและในอินโดนีเซียเหมือนๆกัน ทวา
นี่ไมใชเรื่องนาประหลาดใจเนื่องจากเจาหนาที่รัฐไทยปฏิเสธเชนนี้มาหลายป
และไดบังคับผูคนที่หนีจากภัยสงครามและความยากจนในประเทศเพือ่ นบาน โดยเฉพาะในพมา
กลับไปประเทศของตนมาหลายปแลว
3. กรณีที่ยกมาขางตนเปนเพียงตัวอยางไมกี่กรณีจากปทแี่ ลวที่เกีย่ วกับการเสื่อมถอยของการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนและการเคารพหลักนิติรัฐในประเทศหลังจากการกาวสูอํานาจของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร แตทเี่ ห็นไดชดั คือโดยเฉพาะหลังจากการทํารัฐประหารโดยทหารเมื่อป 2549 ภายใตเรื่องราวเหลานี้

ยังมีกรณีการละเมิดอื่นๆอีกนับไมถวนในประเทศที่ ALRC ไดเคยนําเสนอขอมูลแกสภาสิทธิมนุษยชนมากอน
หนานีแ้ ลว รวมทั้งถึงการทรมานในระหวางการกักขัง การวิสามัญฆาตกรรม และการบังคับใหบุคคลสูญหาย
4. เนื่องจากประเทศไทยทุกวันนี้ปวกเปยกอยูภายใตรัฐบาลที่ไมไดกาวสูอํานาจดวยกระบวนการเลือกตั้ง
แตดว ยกลไกของการปลุกฟนรัฐแหงความมั่นคงภายในอีกครั้ง อันเปนรัฐที่ไมมีการเคารพคุณคาใดๆ
ที่สภาฯปกปองอยู ALRC ไมไดคาดหวังอะไรมากนักในดานการพัฒนาสถานการณสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยในอนาคตอันใกลนี้
5. ภายใตสถานการณเชนนี้ หนาที่ความรับผิดชอบสําคัญตกอยูที่ชุมชนระหวางประเทศ ที่จะตองออกมาสงเสียง
อยางแข็งกราวและอยางตรงไปตรงมาเรื่องประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เพือ่ ที่รัฐบาลจะไดตระหนักถึง
การรับรูในเชิงลบของโลกภายนอกเกี่ยวกับเรื่องราวในประเทศตนเอง และเพื่อที่รัฐบาลจะไดรับการสงเสริม
ใหยอนคืนภาวะถดถอยนี้โดยเร็วที่สุด ALRC จึงขอเรียกรองใหสภาฯ บอกกลาวแกประเทศไทยอยางชัดเจนวา
ประเทศไทยไมไดถูกมองวามีสถานะทางสิทธิมนุษยชนที่ดีอีกตอไปแลว จําเปนอยางยิ่งที่ความเขาใจเชนนี้
ในชุมชนระหวางประเทศจะถูกแสดงออกอยางชัดเจน มิเชนนั้นรัฐบาลก็จะยังคงเดินทางไปตางประเทศ
หรือดําเนินโครงการตางๆเพียงเพื่อสรางภาพของประเทศมากกวาที่จะจัดการกับอุปสรรคสําคัญของสิทธิมนุษย
ชนและหลักนิติรัฐที่ตนดูแลอยู
6. ALRC
จึงขอเรียกรองใหผูมีหนาทีต่ อ ไปนี้ใหความเห็นพิเศษถึงสถานการณสิทธิมนุษยชนทีก่ ําลังถดถอยภายในรัฐแหง
ความมั่นคงภายในในประเทศไทย และขอกระตุนเตือนใหหนวยงานเหลานี้พยายามไปเยือนประเทศไทย
และหาขอมูลตาง ๆ เพื่อที่จะสามารถประเมินสถานการณไดอยางเทีย่ งตรงไดดว ยตนเองในอนาคตอันเร็ว:
ก. ผูรายงานพิเศษวาดวยการฆาตกรรมที่อยูเหนือกฎหมายและการฆาโดยพลการ (The Special
Rappporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions) ผูซึ่งไดยื่นคํารองขอมาเยือน
ประเทศไทยตัง้ แตป 2547 และเปนผูที่สภาฯ ควรจะชวยถามรัฐบาลไทยใหวาเหตุใด
การขอเยือนประเทศจึงไมไดรับการตอบรับ ขออางที่วาประเทศสามารถรับรองการเยือนของ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษไดเพียงปละคนนั้นเปนเรือ่ งที่ไมควรยอมรับ
ข. ผูรายงานพิเศษวาดวยนักปกปองสิทธิมนุษยชน
ค. ผูรายงานพิเศษวาดวยความเปนอิสระของผูพิพากษาและทนายความ
ง. ผูรายงานพิเศษวาดวยสิทธิมนุษยชนของคนขามชาติ

จ. ผูรายงานพิเศษวาดวยการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม
หรือย่ํายีศกั ดิ์ศรีความเปนมนุษย
ฉ. ผูรายงานพิเศษวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก
ช. คณะทํางานวาดวยการบังคับใหบุคคลสูญหาย
ซ. คณะทํางานวาดวยการกักขังโดยพลการ
7.
มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาและถกเถียงอยางจริงจังถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในห
นวยงานและผูเชี่ยวชาญเหลานี้ และ ALRC ขอสนับสนุนใหผูมีหนาทีด่ ังกลาวใหความสําคัญกับประเทศไทยไว
เปนลําดับตนๆในการทํางานของทานในปนี้ ในขณะทีเ่ มื่อไมนานมานี้ประเทศไทยไดรับการยกยองวา
เปนตัวอยางของรัฐบาลและสิทธิมนุษยชนที่พัฒนาขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตตอนนี้ประเทศนี้
ไดกลายเปนตัวอยางของทุกอยางที่ผิดพลาดไปเสียแลว โชคไมดีที่นัยยะของความเสื่อมถอยเชนนี้
ไมไดอยูก ับประเทศไทยประเทศเดียว แตกับทั้งภูมภิ าค เนื่องจากหากสถานการณสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยไมสามารถแกไขใหดีขึ้นได ความหวังในประเทศเพื่อนบานอยางพมาและกัมพูชาก็จะยิ่งดับลง
ดวยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงควรไดรับความสนใจเปนพิเศษอยางยิ่ง
###
ศูนยขอมูลกฎหมายเอเชีย หรือ ALRC เปนองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศระดับภูมภิ าคที่เปนอิสระ
ที่มีสถานะที่ไดรับการรับรองโดยสภาเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ ALRC เปนองคกรรวม
ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย ซึ่งมีสํานักงานอยูที่ฮองกง โดยทํางานเพื่อแสวงหาหนทางใน
การเสริมสรางและสงเสริมปฏิบัติการในประเด็นทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
ทั่วเอเชีย

