(คำแปล)
บทวิเคราะห์เรื่องสิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราว พ.ศ. 2557 ของประเทศไทย
1. การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทีอ่ ่อนแอลง
มำตรำ 4 ของรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ ครำวบัญญัตวิ ่ำ “ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพและควำมเสมอภำค
บรรดำที่ชนชำวไทยเคยได้รับกำรคุ้มครองตำมประเพณีกำรปกครองประเทศไทยในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมห
ำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว
ย่อมได้รับกำรคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญนี้”
ข้ำพเจ้ำรู้สึกยินดีกับกำรยืนยันพันธกรณีระหว่ำงประเทศของไทยในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชนภำยใต้สนธิสัญญำต่ำง
ๆ อีกครั้ง
อย่ำงไรก็ตำม บำงมำตรำต่อๆ
มำกลับให้อำนำจอย่ำงกว้ำงขวำงแก่คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติโดยไม่มีกำรคุม้ ครองมำกพอซึ่งอำจเปิดโอกำสให้เ
กิดกำรลดทอนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ยกตัวอย่ำงเช่น มำตรำ 44
บัญญัติว่ำ ในกรณีคำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติทเี่ ห็น
“เป็นกำรจำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิรูปในด้ำนต่ำงๆ
กำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมสมำนฉันท์ของประชำชนในชำติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ
หรือปรำบปรำมกำรกระทำอันเป็นกำรบ่อนทำลำยควำมสงบเรียบร้อยหรือควำมมั่นคงของชำติ รำชบังลังก์
เศรษฐกิจของประเทศ หรือรำชกำรแผ่นดิน … ให้ถือว่ำคำสัง่ หรือกำรกระทำ รวมทั้งกำรปฏิบัตติ ำมคำสั่งดังกล่ำว
เป็นคำสั่งหรือกำรกระทำหรือกำรปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมำยและรัฐธรรมนี้และเป็นที่สุด” นอกจำกนี้ มำตรำ 47
ยังบัญญัตดิ ้วยว่ำ “บรรดำประกำศและคำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
(ทั้งหมด)…เป็นประกำศหรือคำสัง่ หรือกำรปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมำยและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” มำตรำเหล่ำนีด้ ูเหมือ
นจะเปลี่ยนให้กำรปฏิบัติและคำสั่งทั้งหมดของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
รวมทั้งกำรปฏิบัติและคำสั่งที่อำจละเมิดสิทธิมนุษยชน กลำยเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมำยและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และขำดคุณสมบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของมำตรำ 4 ซึ่งกำหนดให้เคำรพและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
มำตรำ 21 ของรัฐธรรมนูญชั่วครำว ระบุวำ่ พระรำชกำหนดสำมำรถตรำขึ้นได้
“เมื่อมีควำมจำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงแห่งรำชอำณำจักร ควำมปลอดภัยสำธำรณะ
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบตั ิสำธำรณะ
หรือเมื่อมีควำมจำเป็นต้องมีกฎหมำยเกี่ยวด้วยภำษีอำกรหรือเงินตรำที่ต้องพิจำรณำโดยด่วนและลับ” อย่ำงไรก็ตำม
ภำยใต้กฎหมำยระหว่ำงประเทศโดยเฉพำะมำตรำ 4 (1)
ของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights) ซึ่งไทยเป็นภำคี
กำรประกำศกรณีฉุกเฉินจะทำได้ก็ต่อเมื่อเกิดควำมเสี่ยงหรือต่อกำรคงอยู่ของประเทศเท่ำนั้น แต่ขอบเขตของมำตรำ

(คำแปล)
21 กลับถูกร่ำงให้ครอบคลุมอย่ำงกว้ำง ๆ
ซึ่งอำจนำไปสู่กำรอนุญำตให้เกิดกำรดำเนินกำรที่เสื่อมสิทธิเกินกว่ำขอบเขตของมำตรำ 4 (1)
ของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง
ข้ำพเจ้ำจึงขอให้รัฐบำลของท่ำนกำหนดขีดจำกัดและแนวทำงกำรใช้บังคับมำตรำ 21
อย่ำงชัดเจนเพื่อปฏิบัตติ ำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
2. การปฏิเสธสิทธิที่จะได้รับความเยียวยาอย่างประสิทธิภาพกรณีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแ
รง
ตรำสำรระหว่ำงประเทศหลำยฉบับให้สิทธิแก่เหยื่อผูถ้ ูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในกำรรับกำรเยียวยำ1 ยกตัวอย่ำงเช่น
กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง กำหนดให้รัฐภำคีมีภำระผูกพันให้กำรเยียวยำ
(remedy) ที่มีประสิทธิภำพแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพ (มำตรำ 2 (3)(a))
ซึ่งจะใช้บงั คับไม่ว่ำผู้ถกู กล่ำวหำกระทำควำมผิดระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำทีใ่ นฐำนะเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือไม่ก็ตำม
นอกจำกนี้ รัฐภำคียงั มีภำระผูกพันต้องทำให้กำรเยียวยำนั้นเป็นผล (มำตรำ 2 (3)(c)) ในทำนองเดียวกัน มำตรำ 14
ของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรประติบตั ิหรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม
หรือย่ำยีศกั ดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment (CAT)
ให้สิทธิเหยื่อผู้ถกู ซ้อมทรมำนในกำรได้รับค่ำชดเชยทีย่ ุติธรรมและเพียงพอ
แต่มำตรำ 48 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำว กลับให้ควำมคุ้มครองอย่ำงไม่เหมำะสมแก่
“บรรดำกำรกระทำทัง้ หลำยซึ่งได้กระทำเนื่องในกำรยึดและควบคุมอำนำจกำรปกครองแผ่นดิน เมือ่ วันที่ ๒๒
พฤษภำคม ๒๕๕๗ ของหัวหน้ำและคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
รวมทั้งกำรกระทำของบุคคลที่เกีย่ วเนื่องกับกำรกระทำดังกล่ำวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำคณะรักษำคว
ำมสงบแห่งชำติ หรือของผู้ซงึ่ ได้รบั คำสั่งจำกจำกหัวหน้ำ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ อันได้กระทำไปเพื่อกำรดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น”
กำรคุ้มครองดังกล่ำวใช้บงั คับกับกำรกระทำ “ไม่วำ่ กระทำในวันทีก่ ล่ำวนั้นหรือก่อนหรือหลังวันที่กล่ำวนั้น”
แม้วำ่ กำรกระทำนั้นจะผิดต่อกฎหมำยก็ตำม
กำรให้ควำมคุม้ ครองอย่ำงกว้ำงขวำง รวมทัง้ กำรบังคับใช้อย่ำงไม่มีกำหนดสิ้นสุดเช่นนี้
จะขัดขวำงไม่ให้เหยื่อผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนร้องขอกำรเยียวยำจำกหน่วยงำนยุติธรรมบริหำรหรือนิติบัญญัติที่เกี่ย
วข้อง ซึง่ ขัดต่อสิทธิของบุคคลดังกล่ำวในกำรได้รับกำรเยี่ยวยำทีม่ ปี ระสิทธิภำพ ในทำนองเดียวกัน
กำรทีเ่ หยื่อถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อขอควำมช่วยเหลือ จึงทำให้มำตรำนีม้ ีโอกำสละเมิดมำตรำ
1

ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (มำตรำ 8) กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (มำตรำ 2)
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรประติบัติหรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (มำตรำ 6)
อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก (มำตรำ 39) อนุสัญญำกรุงเฮกว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและระเบียบสงครำมทำงบก ฉบับวันที่ 18 ตุลำคม 1907 (อนุสัญญำ
IV) (มำตรำ 3) พิธีสำรเพิ่มเติมอนุสัญญำเจนีวำ ฉบับลงวันที่ 12 สิงหำคม 1949 และที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองเหยื่อจำกควำมขัดแย้งติดอำวุธระหว่ำงประเทศ
(พิธีสำร I) ฉบับวันที่ 8 มิถุนำยน 1977 (มำตรำ 91) และธรรมนูญกรุงโรมว่ำด้วยศำลอำญำระหว่ำงประเทศ (มำตรำ 68 และ 75)

(คำแปล)
14 (1) ของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง ซึง่ บัญญัตวิ ่ำทุกคนควรมีสิทธิ
“ได้รับกำรพิจำรณำคดีที่ยตุ ิธรรมและเปิดเผยโดยคณะผู้พิพำกษำที่มีควำมสำมำรถ
เป็นอิสระและเป็นกลำงซึ่งกำหนดโดยกฎหมำย”
มำตรำ 44 และ 47 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำวซึง่ ทำให้คำสั่งหรือกำรปฏิบัติของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
“ชอบด้วยกฎหมำยและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” ยังปฏิเสธสิทธิภำยใต้มำตรำ 2 และมำตรำ 4
ของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมืองอีกด้วย
โดยกีดกันมิให้เหยื่อโต้แย้งหรือโต้แย้งถึงควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรปฏิบัติดังกล่ำวในชั้นศำล นอกจำกนี้
มำตรำเหล่ำนีม้ ีโอกำสละเมิดมำตรำ 12 และมำตรำ 13
ของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรประติบตั ิหรือกำรลงโทษอื่นที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม
หรือย่ำยีศกั ดิ์ศรี
ซึ่งกำหนดให้มีกำรสอบสวนข้อกล่ำวหำกำรทรมำนหรือกำรปฏิบตั ิโดยมิชอบทันทีและปรำศจำกควำมลำเอียง
3. การปฏิเสธสิทธิในการมีส่วนร่วมดาเนินกิจการสาธารณะ
มำตรำ 25 (a) ของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง
บัญญัติว่ำประชำชนทุกคนมีสิทธิและโอกำส
“ที่จะมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกำรสำธำรณะโดยตรงหรือโดยทำงอ้อมผ่ำนตัวแทนที่ได้รับกำรคัดเลือกอย่ำงเสรี”
อย่ำงไรก็ตำม ภำยใต้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำว สถำบันหลักซึ่งรวมถึงสภำนิติบัญญัตแิ ห่งชำติ (มำตรำ 6)
และสภำปฏิรูปแห่งชำติ (มำตรำ 28) จะได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
แม้วำ่ กำรคัดเลือกคณะกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญจะมีควำมเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นมำกกว่ำสองสถำบันข้ำงต้น
แต่อย่ำงไรก็ตำมคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติยังคงมีอำนำจสูงสุดในกำรเลือกสรรบุคคล (มำตรำ 32)
กำรไม่มีมำตรกำรเปิดให้สำธำรณชนมีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกสถำบันหลักดังกล่ำว ดูเหมือนจะขัดกับมำตรำ 25 (a)
ของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง ยิ่งไปกว่ำนั้น
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำวไม่ได้พดู ถึงที่มำของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติวำ่ ตัง้ ขึ้นมำได้อย่ำงไร
กำรแต่งตัง้ ตัวเองของสถำบันนี้จงึ เข้ำข่ำยละเมิดมำตรำ 25
ของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง
มำตรำ 25 (a) ของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง ยังบัญญัติดว้ ยว่ำ
“ประชำชนทุกคนพึงมีสิทธิและโอกำสโดยไม่มคี วำมแตกต่ำงดังทีก่ ล่ำวไว้ในมำตรำ 2
และโดยไม่มีข้อจำกัดที่ไม่สมเหตุผล...ในกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกำรสำธำรณะ...” ในขณะเดียวกัน มำตรำ 2
ของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง ห้ำมไม่ให้มีกำรเลือกปฏิบัติบนพื้นฐำนของ
“เชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมเห็นทำงกำรเมืองหรือควำมเห็นอื่น สัญชำติหรือที่มำของสังคม ทรัพย์สิน
กำรเกิด หรือสถำนะอื่นๆ”
แต่รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ ครำวนีก้ ลับถือว่ำผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในพรรคกำรเมืองภำยในระยะเวลำสำม
ปี ขำดคุณสมบัติที่จะได้รับกำรแต่งตัง้ เป็นสมำชิกสภำนิติบัญญัตแิ ห่งชำติ (มำตรำ 8 (1))

(คำแปล)
หรือเป็นคณะกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ (มำตรำ 33 (2)) เป็นนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี (มำตรำ 20 (4))
กำรขำดคุณสมบัตินี้ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติบนพื้นฐำนของ “ควำมเห็นทำงกำรเมือง” หรือ “สถำนะอื่น” ตำมมำตรำ 2
ของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง และเป็น “ข้อจำกัดที่ไม่สมเหตุผล” ตำมมำตรำ
25 ของกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง นอกจำกนี้ ข้อจำกัดที่คล้ำยๆ
กันซึ่งห้ำมมิให้ภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช เป็นสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (มำตรำ 8 (2))
หรือสภำปฏิรูปแห่งชำติ (มำตรำ 28) หรือคณะกรรมำธิกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญ (มำตรำ 33 (3))
นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี (มำตรำ 20) ถือเป็นกำรจำกัดสิทธิโดยไร้เหตุผลด้วย
ตุลำคม 2557

