(คำแปล)
ประเทศไทย: ผู้เชี่ ยวชาญด้ านสิ ทธิมนุษยชนกังวลกับการใช้ กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่ างต่ อเนื่อง
เจนีวำ (7 กพ 2560) - นำยเดวิด เคย์ (David Kaye)
ผูร้ ำยงำนพิเศษขององค์กำรสหประชำชำติวำ่ ด้วยกำรส่ งเสริ มเสรี ภำพทำงควำมคิดเห็นและกำรแสดงออกอย่ำงเสรี
เรี ยกร้องให้ทำงกำรไทยยุติกำรใช้กฎหมำยหมิ่นพระบรมเดชำนุภำพเป็ นเครื่ องมือทำงกำรเมืองเพื่อระงับกำรวิพำก
ษ์วจิ ำรณ์ ทั้งนี้ ในประเทศไทย ผูใ้ ดหมิ่นประมำท ดูหมิ่น หรื อแสดงควำมอำฆำตมำดร้ำยพระรำชวงศ์
ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี
“บุคคลสำธำรณะรวมถึงผูม้ ีอำนำจกำรเมืองสู งสุ ด พึงถูกวิจำรณ์ได้
และแม้วำ่ กำรแสดงออกบำงรู ปแบบจะถือว่ำเป็ นกำรดูหมิ่นบุคคลสำธำรณะก็ตำม แต่นนั่ ก็ไม่เพียงพออยูด่ ี
ที่จะนำไปสู่ กำรจำกัดกำรแสดงออกหรื อกำรลงโทษ” นำยเคย์ กล่ำว
“บทบัญญัติวำ่ ด้วยกำรหมิ่นพระบรมเดชำนุภำพในประมวลกฏหมำยอำญำไทย
ไม่สอดคล้องกับกฎหมำยสิ ทธิ มนุษยชนระหว่ำงประเทศ” นำยเคย์ กล่ำว
“นี่คือควำมกังวลที่ผมและผูด้ ำรงตำแหน่งก่อนหน้ำนี้ได้พูดคุยกับทำงกำรไทยแล้วหลำยครั้ง”
กำรเรี ยกร้องของผูเ้ ชี่ยวชำญครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่ำงที่นำยจตุภทั ร บุญภัทรรักษำ นักศึกษำคณะนิติศำสตร์
และนักกิจกรรม รอเข้ำสู่ ข้ นั ตอนพิจำรณำคดีหลังถูกแจ้งข้อหำหมิ่นพระบรมเดชำนุภำพมกุฎรำชกุมำร
โดยนำยจัตุภทั รเป็ นบุคคลแรกที่ถูกตั้งข้อหำหมิ่นพระบรมเดชำนุภำพนับตั้งแต่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ 10 เสด็จขึ้นครองรำชย์เมื่อวันที่ 1
ธันวำคม 2559
เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2559 นำยจัตุภทั รถูกจับกุมและถูกกล่ำวหำว่ำมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ
112 และพรบ. คอมพิวเตอร์
หลังแชร์ ข่ำวกษัตริ ยพ์ ระองค์ใหม่จำกสำนักข่ำวบีบีซีรวมทั้งโพสต์เนื้ อหำของข่ำวในหน้ำเฟสบุค๊ ส่ วนตัวของตน
ขณะนี้ นำยจตุภทั รอยูร่ ะหว่ำงกำรฝำกขังหลังศำลอำญำมีคำสั่งเพิกถอนกำรปล่อยตัวชัว่ ครำวเมื่อวันที่ 27 ธันวำคม
โดยเห็นว่ำคำสั่งเพิกถอนดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมเพรำะคดีมีควำมอ่อนไหวและเกี่ยวกับควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้
อยของสังคมและควำมมัน่ คงของชำติ “ผมรู ้สึกกังวลกับกำรพิจำรณำคำร้องขอฝำกขังที่เป็ นกำรพิจำรณำแบบลับ
ซึ่ งขัดแย้งกับสิ ทธิ ที่จะได้รับกำรพิจำรณำคดีอย่ำงยุติธรรมและเปิ ดเผย” ผูร้ ำยงำนพิเศษกล่ำว
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ก่อนหน้ำนี้ เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ ศำลอนุญำตให้ฝำกขังนำยจตุภทั รในระหว่ำงกำรสอบสวนต่อไปได้อีก 10 วัน
ทั้งนี้
จะมีกำรเบิกตัวนำยจตุภทั รมำศำลครั้งต่อไปเพื่อรับฟังว่ำศำลจะอนุญำตให้ฝำกขังนำยจตุภทั รต่ออีกหรื อไม่ในวัน
ที่ 10 กุมภำพันธ์ ขณะนี้ ยังไม่มีกำรยืนยันวันพิจำรณำคดีแต่อย่ำงใด
เมื่อเดือนกันยำยน 2559 นำยกรัฐมนตรี ของไทยได้ยกเลิกคำสั่งก่อนหน้ำนี้ซ่ ึงอนุญำตให้ศำลทหำร
พิจำรณำควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 112 ดังนั้น
ควำมผิดกรณี หมิ่นพระบรมเดชำนุภำพซึ่งกระทำกำรหลังเดือนกันยำยน 2559 ทั้งหมด
จะได้รับกำรพิจำรณำในศำลพลเรื อน
อย่ำงไรก็ตำม กำรพิจำรณำควำมผิดในคดีที่กระทำกำรก่อนเดือนกันยำยน 2559
จะยังคงดำเนินกำรต่อในศำลทหำรซึ่ง
พิพำกษำลงโทษผูก้ ระทำควำมผิดในคดีหมิ่นพระบรมเดชำนุภำพหนักหน่วงกว่ำ โดยในปี 2558 ศำลทหำร
ตัดสิ นลงโทษนำยพงษ์ศกั ดิ์ ศรี บุญเพ็ง เป็ นเวลำ 30 ปี นำงศศิวมิ ล ปฐมวงศ์ฟ้ำงำม เป็ นเวลำ 28 ปี
และนำยเธียรสุ ธรรม สุ ทธิจิตเศรณี เป็ นเวลำ 25 ปี ฐำนโพสต์วจิ ำรณ์สถำบันกษัตริ ยบ์ นหน้ำเฟสบุค๊
“บทบัญญัติวำ่ ด้วยควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 112
ไม่มีที่ทำงในประเทศภำยใต้ระบอบประชำธิปไตย
ผมขอเรี ยกร้องให้ทำงกำรไทยทบทวนประมวลกฎหมำยอำญำของตน
และยกเลิกกฎหมำยที่อนุญำตให้มีบทลงโทษทำงอำญำ” นำยเคย์ ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนสิ ทธิ มนุษยชน กล่ำว
จบ
นายเดวิด เคย์ (David Kaye) ได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชำชำติ
ให้เป็ นผูร้ ำยงำนพิเศษว่ำด้วยกำรส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น
และแสดงออกอย่ำงเสรี เมื่อเดือนสิ งหำคม 2557 ในฐำนะผูร้ ำยงำนพิเศษ
นำยเคย์เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนกำรพิเศษ (Special Procedures)
ของคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ กระบวนกำรพิเศษ
ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระกลุ่มใหญ่ที่สุดในระบบสิ ทธิ มนุษยชนของสหประชำชำติ เป็ นชื่ อ
ทัว่ ไปที่ใช้เรี ยกกลไกอิสระในกำรหำข้อเท็จจริ งและเฝ้ ำติดตำมสถำนกำรณ์ของคณะมนตรี ซึ่งจะ
ดูแลสถำนกำรณ์ในประเทศใดประเทศหนึ่งหรื อรับมือกับประเด็นปั ญหำเป็ นเรื่ องๆในทุกส่ วนของโลก
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ผูเ้ ชี่ยวชำญ ในกระบวนกำรพิเศษนี้ทำงำนในฐำนะอำสำสมัคร ไม่ได้เป็ นเจ้ำหน้ำที่ของสหประชำชำติ
และไม่ได้รับเงินเดือนเป็ นค่ำตอบแทน ผูเ้ ชี่ยวชำญมีควำมเป็ นอิสระจำกรัฐบำลหรื อองค์กร
และทำหน้ำที่ในฐำนะส่ วนบุคคล
สิ ทธิมนุษยชนสหประชำชำติ หน้ำประเทศ: Thailand
หำกต้องกำรข้อมูลหรื อคำขออื่นๆ เกี่ยวกับสื่ อ โปรดติดต่อ Azin Tadjdini (+41 22 917 9400)/
atadjdini@ohchr.org) หรื ออีเมล์ freedex@ohchr.org
หำกต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระท่ำนอื่นของสหประชำชำติ โปรดติดต่อ
Xabier Celaya – Media Unit (+41 22 917 9383/ xcelaya@ohchr.org )
ท่ำนสำมำรถเข้ำถึงจดหมำยข่ำวฉบับนี้ออนไลน์
แท็กและแชร์ ต่อ: ทวิตเตอร์ @UNHumanRights, เฟสบุค๊ unitednationshumanrights

