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ประเทศไทย
ประเทศไทย: ยกเลิกข้ อหาต่ อผู้ชุมนุมโดยสันติและยุติการจํากัดเสรี ภาพพลเมือง
CIVICUS หรื อ พันธมิตรเพื่อการมีส่วนร่วมของพลเมืองระดับโลก เป็ นกลุ่มพันธมิตรระดับโลกสําหรับองค์กรภาคประชาสังคม (CSO)
และนักกิจกรรมเคลื่อนไหว
ซึง่ มุ่งมัน่ ในการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ การเคลื่อนไหวของพลเมืองและภาคประชาสังคมทัว่ โลก
CIVICUS
ก่อตั ้งขึ ้นในปี 2536 และมีองค์กรสมาชิกกว่า 10,000 รายในกว่า 175 ประเทศจากทัว่ ทุกมุมโลก
เราได้ เขียนจดหมายฉบับนี ้ถึงท่านเพื่อเน้ นยํ ้าถึงข้ อห่วงกังวลอันร้ ายแรงของเราเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมอย่างสันติซงึ่ ได้ ทวีความรุนแรงขึ ้นในประ
เทศไทย จากรายงานของกลุ่มภาคประชาสังคม มีประชาชนเป็ นจํานวนอย่างน้ อย 80 รายถูกจับกุมโดยพลการตังแต่
้ วนั ที่ 13 ตุลาคม 2563 1
•

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม เจ้ าหน้ าที่ตํารวจได้ ใช้ กําลังสลายการชุมนุมเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยซึง่ จัดขึ ้นโดยคณะราษฎร ณ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีการกล่าวอ้ างว่าเจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจได้ เตะ ต่อย และทุ่มผู้ชมุ นุมบางรายลงกับพื ้น มีการจับกุมผู้ชมุ นุมอย่างน้ อย
23 คน ซึง่ รวมไปถึงแกนนําการชุมนุม จตุภทั ร์ บุญภัทรรักษา หรื อ "ไผ่ ดาวดิน" 2
ในวันที่ 14 และ 15 ตุลาคม มีรายงานว่าประชาชนอีก 34 คนถูกจับ โดยหมายรวมถึงแกนนําการชุมนุมบางคนด้ วย 3 แกนนําจํานวน 5 คน
ได้ แก่ อานนท์ นําภา, “เพนกวิน” พริ ษฐ์ ชิวารักษ์ , ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์, “รุ้ง” ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล, และณัฐชนน ไพโรจน์
4
ถูกดําเนินคดีข้อหา
“ยุยงปลุกปั่ น”
(มาตรา
116
ของประมวลกฎหมายอาญาไทย)
ส่วนคนที่เหลือถูกดําเนินคดีภายใต้ พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉินที่เพิ่งประกาศบังคับใช้
เราห่วงกังวลเป็ นอย่างยิ่งเกี่ยวกับรายงานข่าวที่ว่าตํารวจได้ ห้ามมิให้ ทนายเข้ าพบนักกิจกรรมเคลื่อนไหวที่ถกู จับกุม
อีกทังบางรายยั
้
งถูกปฏิเสธมิให้ ประกันตัว
นักกิจกรรมเคลื่อนไหว เอกชัย หงส์กงั วาน และบุญเกื ้อหนุน เป้าทอง ถูกจับกุมเช่นกันในวันที่ 16 ตุลาคม
มีรายงานข่าวว่าพวกเขาตะโกนโห่ร้องและชูสญ
ั ลักษณ์สามนิ ้วท้ าทายเมื่อรถยนต์พระที่นงั่ ของสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินี
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•

•
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เสด็จผ่านผู้ชมุ นุมประท้ วงเมื่อวันที่
14
ตุลาคม
พวกเขาถูกดําเนินคดีตามมาตรา
110
5
ของประมวลกฎหมายอาญาและอาจต้ องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต
วันที่
16
ตุลาคม
ตํารวจดําเนินการปิ ดเส้ นทางเดินถนนและติดตังแนวกั
้
นซึ
้ ง่ มีลวดหนามพันเป็ นจํานวนหลายแถว
เพื่อขัดขวางมิให้ ประชาชนออกมารวมตัวกันอย่างสันติ
หลังจากนัน้
ตํารวจพยายามสลายฝูงชนซึง่ มีจํานวนหลายพันคน
โดยใช้ ปืนฉีดนํ ้าแรงดันสูง
ซึง่ มีนํ ้าผสมสารเคมีทที่ ําให้ ระคายเคืองและสารย้ อมสียิงใส่ซํ ้าแล้ วซํ ้าอีก 6
อีกทัง้
7
ตํารวจได้ พ่งุ เข้ าจู่โจมด้ วยกระบองและโล่เพื่อให้ ผ้ ชู มุ นุมสลายตัว
มีรายงานข่าวว่าผู้ชมุ นุมจํานวน
12
คนถูกจับกุม 8
หนึ่งในผู้ที่ถกู จับกุมคือ กิตติ พันธภาค ผู้สื่อข่าวจากสํานักข่าวประชาไท อุปกรณ์ต่างๆของเขาถูกริ บไปด้ วยเช่นกัน 9
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม แม้ การชุมนุมจะดําเนินไปอย่างสันติ แต่ก็มีรายงานข่าวว่านักกิจกรรมเคลื่อนไหว 7 คนถูกจับกุม รวมไปถึง
แกนนํานักศึกษา ภาณุพงศ์ จาดนอก 10 ในวันเดียวกัน ฉัตรชัย แก้ วคําปอด แกนนําการชุมนุมในพื ้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี
ก็ถกู จับกุมด้ วยเช่นกัน
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นอกจากนี ้
เราห่วงกังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้ พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ซึง่ จํากัดการชุมนุมและแสดงออกโดยสันติอย่างร้ ายแรง
พระราชกําหนดฉบับนี ้ห้ ามมิให้ มีการรวมตัวกันชุมนุมกันตังแต่
้
5
คนขึ ้นไป
และระบุอย่างกว้ างขวางมิให้ มีการเผยแพร่ข่าวสารและข้ อมูล “อันอาจทําให้ ประชาชนเกิดความหวาดกลัว” หรือที่ “กระทบต่อความัน่ คงของรัฐ
หรือความสงบเรียบร้ อย”
ภายใต้ พระราชกําหนดฉบับนี ้
ภาครัฐสามารถจับกุมและควบคุมตัวประชาชนได้ โดยไม่ต้องมีข้อกล่าวหาเป็ นเวลาไม่เกิน
30
โดยสามารถใช้ เหตุผลอันคลุมเครืออย่างเช่น
“สนับสนุน”
หรื อ
“ปิ ดบังข้ อมูลข่าวสาร”
เกี่ยวกับการชุมนุม
พระราชกําหนดฉบับนี ้อนุญาตให้ ควบคุมตัวผู้ที่ถกู จับกุมในสถานที่ควบคุมตัวอย่างไม่เป็ นทางการ
และไม่จําเป็ นต้ องสามารถเข้ าถึงทนายความหรื อมีสมาชิกครอบครัวเข้ าเยี่ยมได้
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ พระราชกําหนดฉบับนี ้ได้ รับความคุ้มกันทางกฎหมาย

วัน
อีกทัง้

ในช่วงที่ประกาศบังคับใช้ มาตรการนี ้
ภาครัฐกล่าวอ้ างความจําเป็ นในการ
“รักษาความสงบเรี ยบร้ อย”
และระบุว่าผู้ชมุ นุมได้
11
“ปลุกปั่นให้ เกิดความวุ่นวายและความไม่สงบในบ้ านเมือง” เราเชื่อว่านี่เป็ นการนําเสนอภาพลักษณ์ที่ผดิ ของผู้ชมุ นุมอย่างชัดเจน
การสลายการชุมนุมครัง้ ล่าสุดนี ้เกิดขึ ้นหลังจากระยะเวลาหลายเดือนที่มีการปราบปรามความคิดเห็นต่าง
ซึง่ รวมไปถึงการคุกคามนักกิจกรรมเคลื่อนไหวและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ ้นอย่างแพร่หลาย
ภาครัฐได้ จบั กุมนักกิจกรรมโดยพลการและดําเนินคดีกบั พวกเขาภายใต้ กฎหมายจําพวกหนึ่งซึง่ มีลกั ษณะอันกดขี่
มาตรา 110 ของประมวลกฎหมายอาญาห้ ามมิให้ กระทําการประทุษร้ ายพระราชินหี รื อเสรี ภาพของพระองค์ ไม่ว่าด้ วยวิธีการใดๆ. ดูเพิ่มเติมที่
‘สองรายถูกจับด้ วยข้ อหาว่าด้ วยขบวนเสด็จ’, Bangkok Post, 16 October 2020, https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2003267/two-arrestedon-motorcade-charges
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การกระทําเหล่านี ้นับว่าไม่สอดคล้ องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของประเทศไทย
ซึง่ รวมไปถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ประเทศไทยได้ ให้ สตั ยาบันไว้ ในปี 2539 ด้ วย
พันธกรณีดงั กล่าวหมายรวมถึงข้ อผูกมัดในการเคารพและคุ้มครองเสรี ภาพขันพื
้ ้นฐานซึง่ ได้ รับการรับรองภายใต้ รัฐธรรมนูญของประเทศไทยไว้ เช่นกั
น
ในการนี ้ เราเรียกร้ องให้ ภาครัฐของประเทศไทยให้ ความสําคัญเป็ นลําดับแรกกับการดําเนินการต่อไปนี ้:
•
•
•
•

•

ปล่อยตัวผู้ชมุ นุมสนับสนุนประชาธิปไตยโดยซึง่ ถูกควบคุมตัวทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ยกเลิกข้ อกล่าวหาทังหมดต่
้
อพวกเขา
และยุติการจํากัดการใช้ สิทธิมนุษยชนของพวกเขาทังหมด;
้
ในระหว่างรอการปล่อยตัวพวกเขา รับรองให้ พวกเขาได้ รับการคุ้มครองจากการซ้ อมทรมานและการปฏิบตั ิอย่างโหดร้ ายในรูปแบบอื่นๆ
และให้ พวกเขาสามารถเข้ าถึงทนายความที่พวกเขาเลือก สมาชิกครอบครัว และการรักษาพยาบาลได้ อย่างเป็ นประจํา;
ยกเลิกมาตรการฉุกเฉินต่างๆ ซึง่ บังคับให้ มีการจํากัดสิทธิในการใช้ เสรี ภาพในการชุมนุมและแสดงออก
ตรวจสอบข้ อกล่าวหาทังหมดเกี
้
่ยวกับการใช้ กําลังเกินควร
หรื อการปฏิบตั ิที่โหดร้ าย
ไร้ มนุษยธรรม
์
หรือยํ่ายีศกั ดิศรี ซงึ่ กระทําโดยเจ้ าหน้ าที่ตํารวจในขณะที่สลายการชุมนุม
และยุติการใช้ ปืนฉีดนํ ้าแรงดันสูง
ยกเว้ นในกรณีที่มีสถานการณ์ความวุ่นวายอันร้ ายแรงในบ้ านเมืองตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในแนวปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชา
ชาติว่าด้ วยการใช้ อาวุธที่มีความร้ ายแรงตํ่าในการบังคับใช้ กฎหมาย ปี 2563 (2020 United Nations guidance on less-lethal weapons
in law enforcement)
สร้ างบรรยากาศที่ปลอดภัยและเอื ้ออํานวยสําหรับนักกิจกรรมเคลื่อนไหว
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และสมาชิกอื่นๆในภาคประชาสังคมของประเทศไทย
ในการใช้ สิทธิในการใช้ เสรี ภาพในการแสดงออก
การรวมกลุ่ม
และการชุมนุมอย่างสันติ โดยปราศจากการข่มขู่ คุกคาม การจับกุม หรื อการดําเนินคดี

เราขอแสดงความหวังอย่างจริ งใจว่า ท่านจะดําเนินการตามขันตอนเหล่
้
านี ้เพื่อรับมือกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึง่ ได้ รับการหยิบยกขึ ้นมาข้ างต้ น
ขอแสดงความนับถือ,
เดวิด โคด
หัวหน้ าฝ่ ายการรณรงค์และแคมเปญ
CIVICUS: พันธมิตรเพื่อการมีส่วนร่วมของพลเมืองระดับโลก

