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ข้าหลวงใหญ่สิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กงั วลอย่างยิ งกับบทบาทของทหารที เพิ มขึนในรัฐบาล
ไทย
เจนี วา (22 เมษายน 2559) - เมือวันศุก ร์ ไซอิด รา’เอด อัล ฮุสเซน ข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุ ษยชนแห่ง
สหประชาชาติ กล่าวแสดงความกังวลอย่างยิง ต่อบทบาทของทหารทีเ พิม ขึน ในการปกครองโดยรัฐบาลพล
เรือนของไทย รวมทัง การริดรอนสิทธิผคู้ ดั ค้านอย่างเข้มงวดในขณะทีป ระเทศไทยเตรียมลงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับสุดท้าย
ข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติไซอิด กล่าวว่าผูว้ พิ ากษ์ร่างรัฐธรรมนูญหลายรายถูกจับกุมโดย
พลการ ถูกควบคุมตัว และคุกคามนับตัง แต่มกี ารเผยแพร่ร่า งรัฐธรรมนูญเมือปลายเดือนมีนาคม โดยเมือวัน
จันทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนา เมืองสุข ถูกควบคุมตัวโดยทหารหลังวิจารณ์ ร่าง
รัฐธรรมนูญในโซเชียลมีเดีย ก่อนได้รบั การประกันตัวเมือ วานนี ต่อมาในวันอังคาร นักปกป้องสิทธิมนุ ษยชน
5 คนถูกนํ าไปควบคุมตัวยังสถานทีค วบคุมตัวของทหารหลังชุมนุ มต่อต้านการริดรอนสิทธิของรัฐบาลอย่าง
สันติ แต่ขณะนีทุกคนได้รบั การปล่อยตัวแล้ว
ไซอิด ได้แ สดงความกัง วลโดยเฉพาะต่อการจํากัดการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าจะยิง ส่งผลให้น ายกรัฐ มนตรีและ
เจ้าหน้าทีอ าวุโสของรัฐรายอืน ๆ แสดงความเห็นต่อเนืองอย่างแข็งกร้าวมากขึน ทัง นี กฎหมายใหม่ทจี ะบังคับ
ใช้ใ นการออกเสียงประชามติได้จํากัดขอบเขตในการแสดงออกของกลุ่ม คนหรือบุ คคลเพือสนับ สนุ น หรือ
คัดค้านร่างรัฐธรรมนู ญด้วยแล้ว กฎหมายดังกล่า วซึงขณะนี อยู่ระหว่างการนํ าขึนทูลเกล้าเพือทรงลงพระ
ปรมาภิไธยจึงอาจได้รบั การตีความตามอําเภอใจและนําไปใช้กบั ผูค้ ดั ค้านร่างรัฐธรรมนูญ
“การอภิปรายสาธารณะร่างรัฐธรรมนูญทีเ ปิดกว้างและมีพลวัตรจะบ่มเพาะความสมานสามัคคีระดับชาติ ทําให้
รัฐธรรมนูญได้รบั การยอมรับและมีความชอบธรรมมากขึน และส่งผลให้ผคู้ นรูส้ กึ ว่าตนเป็ นเจ้าของรัฐธรรมนูญ
ร่วมกัน” ไซอิดกล่าว “แทนทีจ ะขัดขวาง ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้รฐั บาลสนับสนุ นการเสวนาและการมีส่วนร่วม
ในร่างรัฐธรรมนูญ เพราะนีจะเป็ นก้าวสําคัญในการสร้างพืน ฐานอันมันคงเพื

อ ประชาธิปไตยทีย งยื
ั  นในประเทศ
ไทย”
แม้ว่ า ข้า หลวงใหญ่ จ ะกล่ า วว่ า ตนยิน ดีทีเ ห็ น ว่ า ประชาชนได้ร ับ อนุ ญ าตให้แ สดงความเห็น นอกจากนี
บทบัญญัตวิ ่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนบางประการยังถูกนํามารวมไว้ในร่างรัฐธรรมนู ญ แต่กย็ าํ เน้นถึงความจําเป็ น
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ทีจ ะต้องให้พนื ทีแ ก่สาธารณชน สมาชิกพรรคการเมือง ประชาสังคม รวมทัง องค์การพัฒนาเอกชน สือ และ
นักวิชาการในการแสดงความเห็นโดยไม่ตอ้ งกลัวถูกคุกคาม ตอบโต้ หรือถูกจับกุม
ทัง นี นับตัง แต่รฐั ประหารเมือ ปี 2557 เป็ นต้นมา รัฐบาลไทยได้ออกคําสั งใหม่หลายฉบับเพือเพิม บทบาทของ
ทหารในการกําหนดนโยบายและบังคับใช้กฎหมาย หลังจากประเทศประสบปญั หาความไม่สงบทางการเมือง
และการประท้วงอย่างรุนแรงมาหลายปี แล้ว
“การเพิม อํา นาจทหารไม่ใ ช่ คํา ตอบในการสร้า งภู มทิ ัศ น์ ท างการเมือ งใหม่ข องไทย” ข้า หลวงใหญ่ ส ิท ธิ
มนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าว “ในทางกลับกัน ประเทศไทยมีสถาบันพลเรือนทีมคี วามสามารถ และ
ดังนัน จึงควรหาทางเพิม ความแข็งแกร่ง ไม่ใช่ทาํ ให้กฎนิตริ ฐั และธรรมาภิบาลอ่อนแอลงแต่อย่างใด”
เมือวันที 30 มีนาคม 2559 รัฐบาลทหารได้ออกคําสังหั
 วหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เลขที
13/2559 ให้อํานาจทหารประจําการและอาสาสมัครทหารพรานดําเนิน การกรณีมกี ารทําความผิดต่างๆ
ภายใต้กฎหมายอย่างน้อย 27 ฉบับ ซึง รวมถึงการอนุญาตให้เจ้าหน้าทีเ ข้าตรวจค้นเคหสถาน ยึดทรัพย์ ระงับ
ธุรกรรมทางการเงิน ห้ามไม่ให้ผตู้ อ้ งสงสัยเดินทางออกนอกประเทศ ควบคุมตัวบุคคลไม่เกิน 7 วันโดยไม่ตอ้ ง
มีห มายจับ การตรวจสอบโดยศาล หรือ ความความรับ ผิดแต่ป ระการใด แม้ว่ ารัฐ บาลจะชีแ จงว่ า อํา นาจ
ดัง กล่ า วมีเ ป้ าหมายมุ่ ง ใช้ก ับ กลุ่ ม อิท ธิพ ลต่ า งๆ แต่ ก ็ม ีค วามกัง วลว่ า จะมีก ารใช้อํ า นาจนี ก ับ ผู้ค ัด ค้า น
นอกจากนี คณะคสช. ยังได้ออกคําสังหั
 วหน้าคสช. อีกฉบับเมือ วันที 4 เมษายน 2559 เพิม อํานาจทหารใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทยซึง มีแนวโน้มจะนําไปสูค่ วามขัดแย้งและความรุนแรง
นอกจากนี ร่างรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายทีเ ผยแพร่เมือเดือนมีนาคม ยังส่งผลให้บทบาททหารในการกําหนด
นโยบายและบังคับใช้กฎหมายกลายเป็ นสิง ทีถ ูกต้อง (institutionalized) กล่าวคือ มาตรา 265 และ 279 ของ
ร่างรัฐธรรมนู ญบัญญัตใิ ห้คําสังของทหารที

อ อกภายใต้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนู ญฉบับชัวคราวได้

รบั การ
รับรองว่าชอบด้วยกฎหมายและดํารงอยูอ่ ย่างต่อเนือง ซึง เปิ ดโอกาสให้หวั หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สามารถออกคํา สังนิ
 ติบ ัญญัติ คํา สังบริ
 ห าร หรือ คํา สังตุ
 ล าการใดก็ได้ โดยในปี ทผี ่านมา มีการออกคํา สัง
หัวหน้าคสช. ถึง 61 ฉบับภายใต้มาตรา 44
“ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้รฐั บาลไทยถือเป็ นเรือ งเร่งด่วนทีจ ะระงับการบังคับใช้กฎหมายและคําสังแบบปู

พรมไม่
เลือกหน้าซึง เปิ ดทางให้ทหารมีอาํ นาจมากกว่าเดิม” ไซอิดกล่าว
ข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติยงั ได้เรียกร้องซําอีกครัง ให้โอนทุกคดีทเี กีย วข้องกับพลเรือน
จากศาลทหารไปยังศาลพลเรือน และเรียกร้องให้รฐั บาลไทยดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพือคืนประชาธิปไตย
ตลอดจนปฎิบตั ิตามกฎบัต รอาเซีย นและสนธิส ญ
ั ญาว่า ด้วยสิทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศอืน ทีไทยได้ให้
สัตยาบันไว้
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