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อ้างถึง: ปัญหาสิทธิมนษุยชนในประเทศไทย  
 
เรียน รัฐมนตรีต่างประเทศ  

ดิฉนัเขียนจดหมายในนามฮิวแมนไรท์วอทช์ เก่ียวกบัสถานการณ์สิทธิมนษุยชนในประเทศไทย เรา
ขอกระตุ้นให้ทา่นใช้โอกาสท่ีจะกดดนัรัฐบาลไทย ทัง้ในทางสาธารณะและในการประชมุสว่นตวั เพ่ือให้
ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือปรับปรุงสถิติด้านสิทธิมนษุยชน และใช้มาตรการอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือฟืน้ฟู
ระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยโดยพลเรือน 

 มีข้อกงัวลส าคญัหลายประการ ซึง่เราหวงัวา่ทา่นจะหยิบยกมาพูดคุยกบันายกรัฐมนตรีพลเอก
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา สอดคล้องกบัความเช่ือท่ีทา่นเคยบอกวา่ “เรามกัพบเห็นเสถียรภาพทางการเมืองท่ี
ยัง่ยืน จากการฟืน้ฟูรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้อย่างเป็นประชาธิปไตย ซึง่บริหารประเทศตามหลกันิติ
ธรรม”  
 
อ ำนำจทหำรที่กว้ำงขวำง ปรำศจำกกำรตรวจสอบและปรำศจำกควำมรับผิด  

กองทพัไทยได้ท ารัฐประหารเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 และได้ก่อตัง้คณะรักษาความสงบ
แหง่ชาติ (คสช.) ขึน้มา ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีการประกาศใช้พระราชบญัญติักฎอยัการศกึ พ.ศ.2457 
ทัว่ประเทศ ซึง่ต่อมาได้ถูกทดแทนด้วยอ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนญูฉบบัชัว่คราว พ.ศ.2557 ซึง่
เป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ในฐานะหวัหน้าคสช.สามารถใช้อ านาจอย่างปราศจากการก ากบัดูแล
หรือการตรวจสอบจากอ านาจฝ่ายบริหาร นิติบญัญติัหรือตุลาการ รวมทัง้สามารถละเมิดสิทธิมนษุยชนได้ 
นอกจากนัน้ มาตรา 47 ยงัก าหนดให้ประกาศหรือค าสัง่ดงักลา่ว “ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วย
รัฐธรรมนญูและเป็นท่ีสดุ” มาตรา 48 ยงัก าหนดด้วยวา่ ส าหรับสมาชิกของคสช.และบุคคลใดซึง่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีในนามของคสช. "หากการกระท านัน้ผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระท าพ้นจาก
ความผิดและความรับผิดโดยสิน้เชิง” 

หนว่ยงานตามรัฐธรรมนญูท่ีส าคญัซึง่คสช.จดัตัง้ขึน้มา อย่างเชน่ สภานิติบญัญติัแหง่ชาติ (สนช.) 
และสภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปพ.) ล้วนแต่มีสมาชิกสว่นใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีทหารและผู้
จงรักภกัดีต่อรัฐบาลทหาร เป็นเหตุให้ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเป็นผลต่อระบอบปกครองของทหาร
เลย 
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รัฐธรรมนญูใหม่ซึง่มีการประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2560 ประกนัวา่ สมาชิกของคสช.จะไม่
ต้องรับผิดใด ๆ ต่อการละเมิดสิทธิต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้นบัแต่ยดึอ านาจ ทัง้ยงัเพ่ิมความเข้มแข็งและสืบทอด
อ านาจปกครองประเทศของทหาร แม้จนภายหลงัมีการเลือกตัง้ซึง่รัฐบาลทหารสญัญาวา่จะจดัขึน้ภายในปี 
2561 แล้วก็ตาม  
 
กำรเซ็นเซอร์และกำรจ ำกัดกำรแสดงออกอย่ำงเสรี   

ประเทศไทยได้ถูกปกครองด้วยกองทพัมาเป็นเวลากวา่สามปี ค าสญัญาของรัฐบาลทหารท่ีจะ
ปรองดองและเสนอ “โรดแมป” เพ่ือฟืน้ฟูระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยโดยพลเรือน เป็นค าสญัญาท่ี
วา่งเปลา่ เน่ืองจากยงัมีการเซ็นเซอร์และการด าเนินคดีกบัผู้แสดงความเห็นต่างจากรัฐ  

นบัแต่ยึดอ านาจ รัฐบาลทหารได้ควบคุมจ ากดัเสรีภาพสื่ออยา่งเข้มงวด และท าการสอดแนมอย่าง
กว้างขวางทัง้ในระบบอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารออนไลน์อ่ืน ๆ มีค าสัง่ให้สื่อสิ่งพิมพ์ต้องไม่รายงาน
ความเห็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์ต่อรัฐบาลทหาร และมีการสง่ทหารไปยงัห้องขา่วต่าง ๆ เพ่ือน าค าสัง่ของรัฐบาล
ทหารไปให้กบับรรณาธิการและผู้สื่อขา่วโดยตรง มีค าสัง่ให้สถานีโทรทศัน์และวิทยุต้องไม่น าเสนอรายงาน
ท่ีเป็นลบต่อระบอบปกครองทหารในประเทศไทย สถานีโทรทศัน์ซึง่ไม่ปฏิบติัตามค าสัง่อย่างเชน่ Voice TV 
จงึถูกระงบัการออกอากาศ และสถานีบางแหง่ได้รับอนญุาตให้ออกอากาศอีกครัง้ เม่ือเห็นชอบวา่จะ
เซ็นเซอร์ตนเอง โดยห้ามไม่ให้มีผู้แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ หรือหลีกเลี่ยงการพูดประเด็นทางการ
เมืองโดยสิน้เชิง  

ทางการไทยอ้างวา่ หากปลอ่ยให้มีการพูดคยุทางการเมืองและการแสดงความเห็นทางการเมืองท่ี
แตกต่าง จะท าให้เกิดความแตกแยกในสงัคมและท าลายความมัน่คงแหง่ชาติ และได้ใช้เหตุผลนีเ้ข้าท าการ
สัง่ระงบัการจดักิจกรรมทางการเมือง การอภิปรายทางวิชาการ การสมัมนา และเวทีสาธารณะอื่น ๆ ใน
ประเด็นซึง่เก่ียวกบัสถานะของสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพในประเทศไทย   

ทางการไทยยงัคงสัง่ห้ามการชมุนมุทางการเมืองของบุคคลกวา่ห้าคนขึน้ไป และก าหนดบทลงโทษ
กรณีท่ีฝ่าฝืนเป็นการจ าคุกหนึง่ปี หรือปรับ 20,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ นกักิจกรรม นกัการเมือง 
ผู้สื่อขา่วและนกัปกป้องสิทธิมนษุยชนท่ีแสดงความเห็นต่างจากรัฐบาล ได้ถกูน าตวัเข้าค่ายทหารเพ่ือ
สอบปากค า ตามภาษาของคสช.ท่ีเรียกวา่ “การปรับทศันคติ” รัฐบาลทหารยงับงัคบัให้ผู้ ท่ีได้รับการปลอ่ย
ตวัจากการ “ปรับทศันคติ” ต้องลงนามในบนัทกึข้อตกลงอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร วา่จะไม่แสดง
ความเห็นทางการเมือง ไม่เก่ียวข้องกบักิจกรรมทางการเมือง หรือไม่ต่อต้านระบอบปกครองของทหาร โดย
หากไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงดงักลา่วอาจสง่ผลให้ถูกสัง่ควบคมุตวัอีกครัง้ หรือได้รับโทษจ าคุกสองปี  

ก่อนจะถึงการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนญู ในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2559 รัฐบาลทหารได้เร่ง
ปราบปรามสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชมุนมุอย่างสงบ โดยใช้อ านาจตาม
กฎหมายเผด็จการหลายฉบบั อย่างเชน่ พระราชบญัญติัวา่ด้วยการออกเสียงประชามติ พระราชบญัญติัวา่
ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และมาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญาในข้อหายุยง
ปลกุป่ัน รวมทัง้ประกาศค าสัง่ซึง่เซ็นเซอร์สื่อมวลชน และห้ามการชมุนมุสาธารณะของบุคคลกวา่ห้าคนขึน้
ไป ทางการไทยได้จบักุมบคุคลอย่างน้อย 120 คน รวมทัง้นกัการเมือง นกักิจกรรม ผู้สื่อขา่ว และ
ผู้สนบัสนนุกลุม่การเมืองซึง่วิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนญูซึ่งได้ประกาศอย่างเปิดเผยวา่จะออกเสียงไม่
เห็นชอบ กระตุ้นให้ผู้ มีสิทธิไปออกเสียงไม่รับรองร่างรัฐธรรมนญู หรือพยายามตรวจสอบกระบวนการออก
เสียง   



พระราชบญัญติัวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฉบบัใหม่ของไทย ซึง่ผา่นการ
รับรองของสภานิติบญัญติัแหง่ชาติท่ีตัง้ขึน้โดยรัฐบาลทหารเม่ือเดือนธนัวาคม 2559 ให้อ านาจกบัรัฐบาล
อย่างกว้างขวางในการจ ากดัการแสดงความเห็นอย่างเสรีและการเซ็นเซอร์ กฎหมายดงักลา่วใช้เหตุผลท่ี
คลมุเครือและกว้างขวาง ให้อ านาจรัฐบาลในการด าเนินคดีกบับุคคลใดท่ีถูกมองวา่เผยแพร่ข้อมลู “อนัเป็น
เท็จ” หรือ “บิดเบือน” แม้แต่เนือ้หาทางอินเตอร์เน็ตซึง่ไม่ผิดกฎหมายก็อาจถูกสัง่ห้าม หรือถูกสัง่ให้ลบตาม
ค าสัง่ศาล ขึน้อยู่กบัความเห็นของคณะกรรมการกลัน่กรองข้อมลูทางคอมพิวเตอร์ ท่ีแต่งตัง้โดยรัฐมนตรี
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม กรณีท่ีระบุวา่เนือ้หานัน้ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน การตีความของทางการไทยเช่นนี ้สง่ผลกระทบอย่างมากต่อการรายงานข้อมลูด้านสิทธิ
มนษุยชน ภายหลงัรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 รัฐบาลได้ปิดกัน้การเข้าถึงเว็บไซต์ของฮิวแมนไรท์
วอทช์ ประเทศไทย ซึง่ทางการอ้างวา่มีข้อมลูท่ี “ไม่เหมาะสม”  

บุคคลท่ีถกูด าเนินคดีในข้อหาหม่ินพระบรมเดชานภุาพ ซึง่เป็นความผิดอาญาร้ายแรงในประเทศ
ไทย มกัไม่ได้รับการประกนัตวั และมกัถกูควบคุมตวัในเรือนจ าเป็นเวลาหลายเดือนระหวา่งรอการพิจารณา 
ดงัเชน่กรณีของนายจตุภทัร์ บุญภทัรรักษา นกัศึกษาท่ีเป็นนกักิจกรรมท่ีเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยคน
ส าคญั เขาถูกด าเนินคดีในข้อหาหม่ินพระบรมเดชานภุาพและความผิดทางคอมพิวเตอร์ จากการแชร์พระ
ราชประวติัของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กษัตริย์พระองค์ใหม่ ในเฟซบุ๊ก
ของเขา เป็นรายงานท่ีตีพิมพ์โดยส านกัขา่วบีบีซีภาคภาษาไทย  ทางการไทยเห็นวา่บทความดงักลา่ว
วิพากษ์วิจารณ์ต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์มากเกินไป และปิดกัน้ไม่ให้สามารถเข้าถึงได้จากประเทศไทย 
นบัแต่รัฐประหารเดือนพฤษภคม 2557 มีบุคคลอย่างน้อย 105 คนท่ีถูกจบักุมในข้อหาหม่ินพระบรมเดชานุ
ภาพ สว่นใหญ่เป็นเพราะการโพสต์หรือแชร์ความเห็นออนไลน์ หลายคนถูกตดัสินวา่มีความผิดและได้รับ
โทษจ าคุกหลายปีหรือหลายทศวรรษ ในเดือนพฤษภาคม 2560 ทางการไทยขูท่ี่จะปิดกัน้ไม่ให้ผู้ใช้งานใน
ประเทศไทยสามารถเข้าถึงเฟซบุ๊ก เพ่ือกดดนัให้โซเชียลมีเดียดงักลา่วปิดกัน้หรือลบเนือ้หาท่ีถูกกลา่วหาวา่
หม่ินพระบรมเดชานภุาพ ซึง่เกิดจากการโพสต์ของผู้ใช้งานหลายคน นบัแต่ปี 2559 รัฐบาลไทยได้ร้องขอซ า้
แล้วซ า้อีกให้รัฐบาลสหรัฐฯ สหราชอาณาจกัร สวีเดน ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญ่ีปุ่ น กมัพูชา และ
ลาว สง่ตวัพลเมืองไทยซึง่ลีภ้ยัอยู่ท่ีนัน่ กลบัมาด าเนินคดีในข้อหาหม่ินพระบรมเดชานภุาพ   
 
กำรควบคุมตัวแบบลับและโดยพลกำรและศำลทหำร  

ตามค าสัง่หวัหน้าคสช.ท่ี 3/2558 และ 13/2559 กองทพัสามารถควบคุมตวับุคคลแบบลบัโดยไมมี่
ข้อหาหรือไม่มีการไต่สวน และสามารถสอบปากค าพวกเขาโดยไม่ให้เข้าถึงทนายความ หรือไม่มี
หลกัประกนัเพ่ือป้องกนัการปฏิบติัมิชอบ รัฐบาลทหารได้ปฏิเสธอย่างต่อเน่ืองถึงข้อกลา่วหาวา่ ทหารได้
ซ้อมทรมานผู้ถูกควบคุมตวั แต่ก็ไม่ได้ให้หลกัฐานเพ่ือโต้แย้งกบัข้อกลา่วหาดงักลา่วเลย  

ฮิวแมนไรท์วอทช์มกัแสดงข้อกงัวลอย่างร้ายแรงต่อการควบคุมตวัแบบลบัของกองทพัในประเทศ
ไทย ความเสี่ยงท่ีจะเกิดการบงัคบับุคคลให้สญูหาย การทรมาน และการปฏิบติัท่ีโหดร้ายอย่างอ่ืน จะ
เพ่ิมขึน้มากเม่ือบุคคลถกูควบคมุตวัโดยทหารและไม่ได้รับการติดต่อกบัโลกภายนอก รัฐบาลทหารยงัคง
ปฏิเสธไม่ให้ข้อมลูเก่ียวกบับุคคลท่ีถูกควบคุมตวัแบบลบั นอกจากนัน้ ไม่มีสญัญาณบ่งบอกวา่ทางการไทย
ได้ท าการสอบสวนอย่างจริงจงัหรือนา่เช่ือถือ เม่ือมีรายงานว่าเกิดการซ้อมทรมานและการปฏิบติัท่ีโหดร้าย
ต่อบุคคลท่ีถกูทหารควบคุมตวั ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 สภานิติบญัญติัแหง่ชาติท่ีรัฐบาลทหารแต่งตัง้ มี
มติชะลอการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการบงัคบับุคคลให้สญู



หายพ.ศ. ....ออกไปโดยไมมี่ก าหนด และรัฐบาลไม่ได้ชีแ้จงวา่จะมีการน าร่างกฎหมายนีเ้ข้าสูก่ารพิจารณา
อีกหรือไม่  

การใช้ศาลทหารซึง่ขาดความเป็นอิสระ และไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานการพิจารณาท่ีเป็นธรรม
ระหวา่งประเทศ เพ่ือไต่สวนพลเรือนยงัคงเป็นปัญหาส าคญั ในเดือนกนัยายน 2559 นายกรัฐมนตรี
ประยุทธ์ได้ยกเลิกค าสัง่คสช.ซึง่ให้อ านาจศาลทหารในการไต่สวนคดีต่อพลเรือนในความผิดต่อความมัน่คง
แหง่ชาติ รวมทัง้ข้อหาหม่ินพระบรมเดชานภุาพและข้อหายุยงปลกุป่ันทางการเมือง  อย่างไรก็ดี ค าสัง่
ดงักลา่วไม่มีผลย้อนหลงัและไม่มีผลใด ๆ ต่อกวา่ 1,800 คดี เป็นเหตุให้พลเรือนเหลา่นัน้ยงัคงต้องเข้ารับ
การไต่สวนในศาลทหารทัว่ประเทศไทย 

  
กำรปฏิบัติมิชอบต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

รัฐบาลไทยมีพนัธกรณีต้องประกนัให้ บุคคลทกุคนและหนว่ยงานทกุแหง่ท่ีมีสว่นร่วมในการ
คุ้มครองและสง่เสริมสิทธิมนษุยชน สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและเกือ้หนนุ 
อย่างไรก็ดี หนว่ยงานของกองทพัและหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ได้ใช้การด าเนินคดีอาญา รวมทัง้ข้อหาหม่ิน
ประมาทและข้อหายุยงปลกุป่ัน เพ่ือตอบโต้นกัปกป้องสิทธิมนษุยชน และท าให้เกิดปัญหายุ่งยากมากขึน้
ส าหรับผู้ เสียหายท่ีจะร้องเรียน  

ยกตวัอย่างเชน่ ในเดือนพฤษภาคม 2559 กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.) ได้
แจ้งความด าเนินคดีอาญากบันายสมชาย หอมลออ น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ และน.ส.อญัชนา หีมมิหน๊ะ 
นกัปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยกลา่วหาวา่พวกเขาหม่ินประมาททางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 
และการตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมลูอนัเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่เป็นความผิดตามพระราชบญัญติัวา่ด้วย
การกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เป็นการแจ้งความเน่ืองมาจากรายงานท่ีจดัท าโดยมลูนิธิผสาน
วฒันธรรม กลุม่ด้วยใจ และเครือขา่ยสิทธิมนษุยชนปัตตานี ซึง่เก็บข้อมลูการซ้อมทรมานและการปฏิบติัท่ี
โหดร้ายต่อผู้ ต้องสงสยัวา่เข้าร่วมกบักลุม่แบ่งแยกดินแดนท่ีถูกทหารควบคุมตวั 54 กรณีในระหวา่งปี 
2547-2558 หากศาลตดัสินวา่มีความผิด นกักิจกรรมเหลา่นีอ้าจได้รับโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกิน 
100,000 บาท ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 ก่อนท่ีคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาติจะทบทวน
พนัธกรณีของประเทศไทยตามกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ทางกองทพัประกาศวา่จะยุติการ
ด าเนินคดีนี ้แต่จนถึงปัจจบุนัการด าเนินคดียงัเกิดขึน้ต่อไป  

ศิริกาญจน์ เจริญศิริ ผู้ ร่วมก่อตัง้ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน ถูกด าเนินคดีในข้อหายุยงปลกุ
ป่ัน และความผิดอาญาอ่ืน ๆ ซึง่อาจสง่ผลให้ได้รับโทษจ าคุกอย่างน้อย 10 ปี รัฐบาลทหารได้แจ้งความ
ด าเนินคดีเพ่ือตอบโต้กบัการปฏิบติัหน้าท่ีทนายความของศิริกาญจน์ ซึง่วา่ความให้กบันกัศึกษา 14 คนท่ี
ถูกจบัเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2558 หลงัการชมุนมุประท้วงอย่างสงบในกรุงเทพฯ เพ่ือเรียกร้อง
ประชาธิปไตยและยุติระบอบปกครองของทหาร  
 
ข้อเสนอแนะ  

นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ได้กลา่วครัง้แล้วครัง้เลา่ในประเทศไทยและในเวทีระหวา่งประเทศ วา่
รัฐบาลมีพนัธกิจจะฟืน้ฟูระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยโดยพลเรือนในประเทศไทย และบอกวา่รัฐบาล
ทหารให้ความส าคญัเร่งด่วนกบัภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในระดบันานาชาติ เพ่ือให้ค าสญัญานีเ้ป็นผล



อย่างจริงจงัและนา่เช่ือถือ ท่านควรเน้นย า้ต่อรัฐบาลไทย ถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการอย่างชดัเจน
เพ่ือเคารพสิทธิมนษุยชนและฟืน้ฟูหนว่ยงานการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยพลเรือน 

 ออสเตรเลียควรเตรียมพร้อมท่ีจะพูดคุยทัง้อย่างเปิดเผยและเป็นการสว่นตวั เพ่ือเรียกร้องให้
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ด าเนินการดงัต่อไปนีโ้ดยทนัที  

• ยุติการใช้อ านาจอย่างมิชอบและปราศจากความรับผิดตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนญูฉบบั
ชัว่คราว 

• ยุติการจ ากดัสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชมุนมุอย่างสงบ  
• ยกเลิกค าสัง่ห้ามการจดักิจกรรมทางการเมือง  
• ปลอ่ยตวัผู้ ท่ีเห็นต่างจากรัฐและบุคคลอื่นท่ีถูกควบคุมตวัเพราะการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสงบต่อ

รัฐบาลทหาร 
• ยกเลิกการด าเนินคดีในข้อหายุยงปลกุป่ันและคดีอาญาอ่ืน ๆ อนัเป็นผลมาจากการแสดงการ

ต่อต้านอย่างสงบในระหวา่งการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนญูเม่ือเดือนสิงหาคม 2559  
• ให้ถ่ายโอนคดีของพลเรือนทัง้หมดจากศาลทหาร เข้าสูก่ารพิจารณาของศาลพลเรือน ซึง่มี

มาตรฐานทดัเทียมกบัมาตรฐานการพิจารณาท่ีเป็นธรรมระหวา่งประเทศ และ 
• ประกนัให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและเกือ้หนนุต่อการด าเนินงานของนกัปกป้องสิทธิ

มนษุยชน รวมทัง้ยกเลิกการด าเนินคดีหม่ินประมาททางอาญาต่อพวกเขา  
เราขอขอบคุณท่ีทา่นใสใ่จต่อข้อกงัวลของเรา และเช่ือมั่นวา่ทา่นจะน าเสนอประเด็นเหลา่นีใ้น

ระหวา่งการพูดคุยกบัเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของไทย การยุติการละเมิดสิทธิมนษุยชนและการจ ากดัเสรีภาพขัน้
พืน้ฐาน เป็นองค์ประกอบส าคญัเพ่ือการฟืน้ฟูระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยโดยพลเรือนอย่างแท้จริง
ในประเทศไทย 

เรายินดีให้ข้อมลูเพ่ิมเติมในประเด็นใด ๆ หรือกรณีใด ๆ ท่ีกลา่วถึงในจดหมายนี ้ 
 
ขอแสดงความนบัถือ  
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ผู้อ านวยการฮิวแมนไรท์วอทช์ ออสเตรเลีย 
 
ส าเนา พอล โรบินลาด (Paul Robilliard) เอกอคัรราชทตูออสเตรเลียประจ าประเทศไทย 
 
 
 


