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1. บทสรปุผู้บริหาร

หลังจากระยะเวลาเกือบห้าปีของระบอบปกครองโดยทหาร ประเทศไทยกำาลังจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจำานวน 500 คนในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งเพียงหนึ่งจากสองสภา แม้ว่าการฟื้นฟูระบอบ
ปกครองของพลเรือนและรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย จะเป็นก้าวย่างปรกติในทิศทางที่ถูกต้อง แต่ยัง
คงมปีญัหาท้าทายอยา่งมากเกีย่วกบัประชาธิปไตยและสทิธมินษุยชนในประเทศไทย หลงัจากการประกาศผลเลอืกต้ัง 
แล้ว และแม้จะมีการประชุมสภาใหม่แล้วก็ตาม 

สภาพการณท์ีม่ดืมนเช่นน้ีเปน็ผลมาจากปจัจยัสำาคญัสองประการ 1)ผลกระทบรา้ยแรงทีย่าวนานจากกรอบกฎหมายที่
สรา้งปญัหา เปน็กฎหมายทีอ่อกโดยกองทพัและรฐับาลทหาร ซึง่จะสรา้งปญัหาใหก้บัประชาธปิไตยและสทิธมินษุยชน 
ในประเทศไทยอย่างแน่นอน และ 2)พรรคการเมืองจำานวนมากที่เข้าร่วมการเลือกต้ังในวันที่ 24 มีนาคม ไม่แสดง
พันธกิจอย่างหนักแน่นที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชน 

สำาหรับปัจจัยแรกน้ัน ปัจจุบันมีกรอบกฎหมายจำานวนมากที่จำากัดสิทธิซึ่งประกาศใช้โดยรัฐบาลทหารภายหลัง
รัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 ยงัคงมผีลบงัคบัใชอ้ยู ่นอกจากนัน้ การใชอ้ำานาจตามบทบญัญตัหิลายประการของ 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ทำาให้กองทัพจะยังคงมีอิทธิพลอย่างสำาคัญเหนือการเมืองไทย แม้ภายหลังการเลือกต้ัง 
นอกจากนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีท่ีจัดทำาโดยรัฐบาลทหาร และได้รับความเห็นชอบจากสภาตรายางของรัฐบาล
ทหาร จะยังคงให้อำานาจกองทัพควบคุมนโยบายของรัฐบาลในอนาคต 

สำาหรับปัจจัยที่สองนั้น คำาตอบของพรรคการเมืองในการสำารวจของ FIDH เพื่อประเมินพันธกิจต่อสิทธิมนุษยชนของ
พรรคการเมืองเหล่านั้น แสดงให้เห็นภาพด้านลบมากกว่าด้านบวก 

ผลการสำารวจชีใ้หเ้หน็แนวโนม้ทีด่ข้ึีนบา้ง เกีย่วกับพนัธกิจของพรรคการเมอืงท่ีมต่ีอนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สภาพการ
ควบคมุตวั และผู้ล้ีภัยและผู้แสวงหาท่ีลีภั้ย อย่างไรกด็ ีในดา้นทีค่อ่นข้างลบนัน้ ผลสำารวจชีว่้าพรรคการเมอืงแทบไม่ให้
ความสนับสนุนต่อมาตรการที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความคิดเห็นและการแสดงออก โดยมีแนว
โนม้วา่พรรคการเมอืงไมส่นับสนุนการยกเลกิกฎหมายหมิน่ประมาททางอาญาและการแกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา 112 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) พรรคการเมืองยังแทบไม่สนับสนุนมาตรการที่ส่งเสริมสิทธิสตรี  
และความเสมอภาคทางเพศ

ข้อค้นพบทีน่่าผดิหวงัมากสดุ คอืพรรคการเมอืงสว่นใหญใ่หก้ารสนบัสนนุอยา่งจรงิจงัตอ่การใชโ้ทษประหาร นอกจากนัน้  
แม้ว่าประเทศไทยจะมีปัญหาอย่างมากกับวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดที่ฝังรากลึก แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่
พรรคการเมืองไม่กระตือรือร้นอยากให้มีการสอบสวนอย่างเป็นกลาง ในกรณีที่เกิดข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนร้ายแรง รวมทั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย 

ประการสุดท้าย มีแนวโน้มว่าพรรคการเมืองไม่ต้องการแทรกแซงบทบาทของกองทัพในการเมืองไทย 



โทษประหาร

เงามืด
มากกว่าแสงสว่าง

16%
ยกเลิกกฏหมาย
หม่ินประมาท
ทางอาญา

88%
แก้ไขประมวลกฏหมายอาญา
มาตรา 112 (กฏหมายหม่ิน
พระบรมเดชานุภาพ)

เสรีภาพในการแสดงออก

63%
คงโทษประหารชีวิตไว้

16%
ยกเลิกโทษประหารชีวิต
สําหรับความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด

25%
คงโทษประหารชีวิตไว้
สําหรับความผิด
เก่ียวกับการฆาตกรรม

6%
ปฏิรูปหน่วยงาน
ด้านความม่ันคง

41%
ลดการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับค่าใช้จ่ายกองทัพ
อย่างมีนัยสําคัญ 19%

ยกเลิก
การเกณฑ์ทหาร

ผู้ลี้ภัยและ
ผู้แสวงหาท่ีลี้ภัย

สนับสนุนข้อกฏหมาย
ท่ีบรรจุหลักการห้าม
ผลักดันกลับไป
เผชิญอันตราย

56%

อนุญาติให้หน่วยงานหรือ
องค์กรอิสระเข้าตรวจสอบ
สถานท่ีคุมขัง

41%

ปรับแก้กฏหมายภายใน
ประเทศให้สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดแมนดาลาและ
ข้อกําหนดกรุงเทพ

50%

สภาพ
การคุมตัว

นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน112

พรรคการเมืองของไทย
และพันธกิจด้านสิทธิมนุษยชน

41%

บทบาท
ของกองทัพ

จัดการประชุมกับ
นักปกปอ้งสิทธิมนุษยชน
อย่างสม่าเสมอและจัดให้มี
ภารกิจค้นคว้าข้อเท็จจริง
ในพ้ืนท่ีท่ีนักปกปอ้ง
สิทธิมนุษยชนทํางาน
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2. ข้อมูลพื้นฐาน: รฐับาลทหารบงการอยูเ่บือ้งหลัง
     กระบวนการเลือกตัง้ท่ีถกูควบคมุ

กอ่นจะถงึการเลือกตัง้ทัว่ไปตามกำาหนดวนัที ่24 มนีาคม 2562 รฐับาลทหารในนามคณะรกัษาความ
สงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ยังคงมเีครือ่งมือจำานวนมาก ทำาให้สามารถใช้อำานาจอย่างเบด็เสรจ็และปราศจาก
การตรวจสอบ โดยการอ้างข้อบทในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 265 และ 279 อนุญาตให้คสช.
จำากดัสทิธมินษุยชน ซึง่ตรงขา้มกบัขอ้บทของรฐัธรรมนูญท่ีคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน และยงั
สามารถใชอ้ำานาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว (ประกาศใชเ้มือ่ 22 กรกฎาคม 2557)1 
นอกจากนั้น คำาสั่งและประกาศคสช.ที่ให้อำานาจอย่างกว้างขวาง ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่เป็นส่วนใหญ่ 

คสช.ไดเ้ข้าแทรกแซงกระบวนการเลือกต้ังอยา่งกวา้งขวาง หนว่ยงานทีไ่ดร้บัการแต่งต้ังโดยรฐับาลทหาร 
อย่าง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (ครธ.) ได้รับมอบหมายให้จัดทำากฎหมายเลือกตั้งที่สำาคัญสี่ฉบับ 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ทีค่ดัเลอืกโดยรฐับาลทหารและเปน็ผูช้ายทัง้หมด เปน็
หน่วยงานที่มีอำานาจควบคุมจัดการกระบวนการเลือกตั้ง โดยกระบวนการแต่งตั้งหน่วยงานทั้งสองได้
รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลทหาร 

แม้จนหลังการเลือกตั้งและมีการตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว คสช.ยังคงสามารถใช้อำานาจเบ็ดเสร็จผ่านมาตรา 
44 และยังคงใช้อิทธิพลของตนเหนือการเมือง โดยผ่านวุฒิสมาชิก 250 คนที่ตนเองเป็นผู้แต่งตั้ง และ
จะดำารงตำาแหนง่ไปจนถงึป ี2567 นอกจากนัน้ ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปขีองรฐับาลทหารทีจ่ดัทำาโดยคสช.
และไดร้บัความเหน็ชอบจากสนช. จะเปดิทางใหค้สช.ใชอ้ำานาจควบคมุกรอบนโยบายของรฐับาลชดุตอ่ไป

เจ้าหน้าที่ทหารหย่อนบัตรเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งแห่งหนึ่ง ในการเลือกตั้งทั่วไปของไทย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 กรุงเทพฯ  
© RUFUS COX / GETTY IMAGES

1 มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้อ�านาจหัวหน้าคสช.อย่างเบ็ดเสร็จในการออกค�าสั่งหรือประกาศในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความ 
 สงบแห่งชาติเห็นเป็นการจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่างๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชน 
 ในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระท�าอันเป็นการบ่อนท�าลายความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์  
 เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดิน มาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อนุญาตให้หัวหน้าคสช.ใช้อ�านาจตามมาตรา 44 ของ 
 รัฐธรรมนูญชั่วคราวจนกว่าจะมีการแต่งต้ังรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง มาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ระบุว่าประกาศ ค�าสั่ง  
 และพระราชบัญญัติต่างๆของคสช.และหัวหน้าคสช.ถูกบังคับใช้อย่างถูกกฏหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ
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2.1 รฐับาลทหารยังคงใช้อ�านาจอย่างขาดการตรวจสอบและเบ็ดเสรจ็

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ของไทยที่ได้รับการประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 25602 ให้อำานาจอย่างกว้างขวางและ
ปราศจากการตรวจสอบกับคสช. โดยไม่ต้องมีความรับผิดทางกฎหมายใด ๆ 

มาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ให้อำานาจหัวหน้าคสช.ในการใช้อำานาจเบ็ดเสร็จตามมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ต่อไป จนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป แม้รัฐบาล
จะอา้งวา่ทีผ่า่นมาคสช.ใชอ้ำานาจตามมาตรา 44 “เฉพาะเทา่ทีจ่ำาเปน็อย่างย่ิงเทา่นัน้”3 แต่พลเอกประยุทธ ์จนัทร์โอชา 
หัวหน้าคสช.ได้ใช้อำานาจตามมาตรา 44 อย่างต่อเนื่องเพื่อออกคำาสั่งคสช.เก่ียวกับกิจการต่าง ๆ มากมาย รัฐบาล
ไทยมักยืนยันว่า บุคคลสามารถยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่เชื่อว่ากฎหมายหรือระเบียบใดที่ประกาศใช้ตาม
มาตรา 44 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ4  อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการฟ้องคดีเพื่อคัดค้านคำาสั่งคสช.ที่ประกาศใช้
ตามมาตรา 44 ต่อศาลรัฐธรรมนูญที่ประสบความสำาเร็จเลย 

ตามมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 บรรดาประกาศ คำาสั่ง และการกระทำาใด ๆ ของคสช.และหัวหน้า
คสช.ที่มีผลบังคับใช้อยู่แล้ว ให้ถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้ประกาศคำาสั่งของคสช.จะ
ถูกยกเลิกหรือทดแทนได้ ก็ด้วยการออกเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติต่อไป

2.2 กรอบกฎหมายซ่ึงรฐับาลทหารใช้ควบคมุจ�ากัดสทิธิยังไม่ถกูยกเลกิ

แม้จะมีการยกเลิกประกาศคำาสั่งหลายฉบับเพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองสามารถดำาเนินกิจกรรมได้ แต่กรอบ
กฎหมายที่จำากัดสิทธิและเสรีภาพส่วนใหญ่ที่ประกาศใช้โดยคสช.ภายหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 ยังคงมี
ผลบังคับใช้ต่อไปก่อนจะมีการเลือกตั้ง

ในวันที่ 14 กันยายน 2561 คสช.ออกคำาสั่งที่ 13/2561 ซึ่งเป็นการปลดล็อกบางส่วนให้กับพรรคการเมือง เพื่อให้
สามารถจดักจิกรรมทางการเมืองไดก้อ่นจะมกีารเลือกตัง้ โดยยงัคงมขีอ้หา้มตอ่ “การรณรงค์ทางการเมอืง” ทกุรูปแบบ5 

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คสช.ออกคำาสั่งที่ 22/2561 ซึ่งยกเลิกข้อบทในประกาศคำาสั่งหลายฉบับ รวมทั้งข้อ 12 
ของคำาสั่งคสช.ฉบับที่ 3/25586 ซึ่งห้ามการชุมนุมทางการเมืองของบุคคลเกินกว่าสี่คนขึ้นไป นอกจากนั้น คำาสั่งคสช.
ฉบับที่ 22/2561 ได้ยกเลิกคำาสั่งและประกาศคสช.อีกแปดฉบับ โดยยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกเพียงบางส่วน การ
ยกเลิกคำาสั่งและประกาศคสช. เป็นการปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถจัดการรณรงค์ จัดประชุม และจัดตั้งสาขา
และรับเงินบริจาคได้7 อย่างไรก็ดี คำาสั่งคสช.ที่จำากัดสิทธิและข้อบทอื่น ๆ ของคำาสั่งคสช.ฉบับที่ 3/2558 ยังคงมีผล
บังคับใช้ต่อไป

2 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, 6 เมษายน 2560 [ภาษาไทย], http://click.senate.go.th/wp-content/up-
loads/2560/06/รัฐธรรมนูญ-2560.pdf ก่อนจะมีการประกาศใช้ ร่างสุดท้ายของรัฐธรรมนูญที่ผ่านการออกเสียงประชามติเมื่อ 2559 ยังได้ถูกส่งไปแก้ไขโดย 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (ครธ.) ที่มีกรรมการ 10 คน และมีนายมีชัย ฤชุพันธ์เป็นกรรมการเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอ�านาจและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์
3 รัฐบาลไทย, มาตรการเพื่อปฏิบัติตามข้อเสนอแนะบางประการข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน การทบทวนสถานการณ ์
 สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2, กรกฎาคม 2561
4 รัฐบาลไทย, มาตรการเพื่อปฏิบัติตามข้อเสนอแนะบางประการข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน การทบทวนสถานการณ ์
 สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2, กรกฎาคม 2561
5  ราชกิจจานุเบกษา, ค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 13/2561 เรื่อง การด�าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม), 
 14 กันยายน 2561 [ภาษาไทย] ที่http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/225/T24.PDF
6  ราชกิจจานุเบกษา, ค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ, 1 เมษายน 2558 [ภาษาไทย] 
 ที่ http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order3-2558.pdf
7 ราชกิจจานุเบกษา, ค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง, 11 ตุลาคม 2561  
 [ภาษาไทย] ที่ http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-head-order22-2561.pdf  
 ค�าสั่งและประกาศคสช.เก้าฉบับที่ถูกยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วน ได้แก่ 
  1. ข้อ 1(2) ของค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 10/2557 (24 พฤษภาคม 2557) ซึ่งห้ามบุคคลท�าธุรกรรมทางการเงิน กรณีที่เห็นว่าจ�าเป็นเพื่อความมั่นคงของรัฐ และความ
      สงบเรียบร้อย และความมั่นคงด้านทรัพย์สิน
  2. ประกาศคสช. ฉบับที่ 26/2557 (27 พฤษภาคม 2557) ซึ่งห้ามบุคคลท�าธุรกรรมทางการเงิน กรณีที่เห็นว่าจ�าเป็นเพื่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบ
      เรียบร้อย และความมั่นคงด้านทรัพย์สิน 
  3. ประกาศคสช. ฉบับที่ 39/2557 (25 พฤษภาคม 2557) ซึ่งก�าหนดเงื่อนไขการปล่อยตัว อย่างเช่น ก�าหนดห้ามไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ และสนับสนุน
      กิจกรรมทางการเมืองใด ๆ เป็นเงื่อนไขส�าหรับบุคคลที่ถูกเรียกให้มารายงานตัวต่อคสช. 
  4. ประกาศคสช. ฉบับที่ 40/2557 (25 พฤษภาคม 2557) ซึ่งก�าหนดเงื่อนไขการปล่อยตัว อย่างเช่น ก�าหนดห้ามไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ และสนับสนุน
      กิจกรรมทางการเมืองใด ๆ เป็นเงื่อนไขส�าหรับบุคคลที่ถูกควบคุมตัวโดยใช้อ�านาจตามมาตรา 15 ทวิของกฎอัยการศึก 
  5. ข้อ 2 ของประกาศคสช. ฉบับที่ 57/2557 (7 มิถุนายน 2557) ซึ่งห้ามพรรคการเมืองไม่ให้ “จัดประชุมหรือจัดกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ”  
  6. ค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 80/2557 (28 มิถุนายน 2557) ซึ่งห้ามนักการเมือง 18 คน ส่วนใหญ่มาจากพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์  
      ไม่ให้ออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ 
  7. ข้อ 12 ของค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 3/2558 (1 เมษายน 2558) ซึ่งห้ามการชุมนุมทางการเมืองบุคคลกว่าสี่คนขึ้นไป  
  8. ข้อ 4, 5 และ 7 ของค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 53/2560 (22 ตุลาคม 2560) ซึ่งห้ามพรรคการเมืองไม่ให้จัดประชุมประจ�าปี  
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ค�าสัง่และประกาศคสช.ท่ีจ�ากัดสทิธิซ่ึงยังคงมีผลบังคบัใช้

ประกาศคสช. ฉบับที่ 97/2557 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ซึ่งห้าม “การ
วพิากษว์จิารณก์ารปฏบิตัหินา้ทีข่องคสช.” และการเผยแพรข่า่วสารทีอ่าจเปน็ภยัตอ่ความมัน่คง
ของรัฐ ก่อให้เกิดความสับสน หรือยุยง หรือกระตุ้นให้เกิด “ความขัดแย้งหรือความแตกแยก” 
ภายในราชอาณาจักรโดยสื่อมวลชน 

ประกาศคสช. ฉบับที่ 103/2557 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เป็นการแก้ไข
ประกาศฉบับที่ 97/2557 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โดยเปลี่ยนวลีที่ห้าม 
“การวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของคสช.” เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อทำาลายความน่าเชื่อถือของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ 

คำาสั่งคสช.ฉบับที่ 3/2558 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ข้อ 5 ของคำาสั่งคสช.ฉบับ
ที่ 3/2558 ให้อำานาจกองทัพในการออกคำาสั่งเพื่อห้าม “การเสนอข่าวหรือ […] สื่ออื่นใดที่มี [...] 
ขอ้ความทีม่เีจตนาบดิเบอืนขอ้มูลขา่วสาร ทำาให้เกดิความเขา้ใจผดิจนกระทบตอ่ความม่ันคงของ
ชาติหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน” คำาสั่งคสช.ฉบับที่ 3/2558 ยังให้อำานาจอย่างกว้าง
ขวางและปราศจากการตรวจสอบแก่เจ้าพนักงานทหารในการสอบสวน จับกุมและควบคุมตัว
บุคคลโดยไม่มีข้อหา หรือไม่สามารถร้องคัดค้านต่อศาลได้ เป็นเวลาไม่เกินเจ็ดวัน 

คำาสั่งคสช.ฉบับที่ 41/2559 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 , ให้อำานาจอย่าง
กว้างขวางและปราศจากการตรวจสอบแก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการสั่งปิดสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐ

2.3 การแทรกแซงของรัฐบาลทหารต่อกระบวนการเลอืกตัง้

กอ่นจะถึงการเลอืกตัง้ทัว่ไป รฐับาลทหารได้แทรกแซงกระบวนการเลอืกตัง้อยา่งกวา้งขวาง นบัแต่ยดึ
อำานาจโดยการทำารัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 คสช.ให้สัญญาหลายครั้งว่าจะจัดการเลือกตั้ง
ทั่วไป และฟื้นฟูระบอบปกครองของพลเรือนหลายครั้ง ตามโรดแมปที่ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี คสช.
เปน็ผู้ควบคมุกำากบักรอบเวลาของการเลือกตัง้ และท่ีผา่นมารัฐบาลทหารไดป้ระกาศเล่ือนแผนจดัการ
เลือกตั้งทั่วไปหลายครั้ง [โปรดดูด้านล่าง ประวัติการเลื่อนวันเลือกตั้งที่ผ่านมา]

กรอบการเลอืกตัง้ไดถ้กูเลือ่นออกไปอกี เพ่ือรอการจดัทำาและประกาศใช้กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการเลือกตั้งสี่ฉบับ โดยหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลทหาร8 รวมท้ังสนช.
และครธ. ในวันที่ 25 มกราคม 2561 สนช.ให้ความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ต่อพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และจงใจลงมติให้ชะลอการบังคับ
ใช้ไป 90 วันภายหลงัประกาศในราชกจิจานเุบกษา9 สง่ผลใหก้ารเลอืกตัง้ทีเ่ปน็ไปได้เรว็สดุอยูท่ีเ่ดอืน
กุมภาพันธ์ 256210

  9. ข้อ 6 ของค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 13/2561 (14 กันยายน 2561) ซึ่งห้ามการหาเสียงออนไลน์
8 ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วันหลังการประกาศใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 
 ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
9 Bangkok Post, NLA backs 90 days delay in poll law, 26 มกราคม 2561
10 Bangkok Post, Politicians cry foul over poll delay, 26 มกราคม 2561
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การประกาศใชพ้ระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ยังถูกเลื่อนออกไปอีก เนื่องจากสนช.
มีมติส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของข้อบทเล็ก ๆ  ใน
กฎหมายทัง้สองฉบับ สดุท้ายแล้ว ชว่งปลายเดือนพฤษภาคม 2561 ศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัยว่ากฎหมาย
ทั้งสองฉบับชอบด้วยรัฐธรรมนูญ11 ในวันที่ 12 กันยายน 2561 จึงมีการประกาศกฎหมายทั้งสองฉบับ
ในราชกิจจานุเบกษา12 

แมว่้าจะยงัมกีารหา้มพรรคการเมอืงไมใ่หน้ำาเสนอและเผยแพร่นโยบายของตนกอ่นวนัที ่11 ตลุาคม 2561 
[โปรดดดูา้นบน 2.2 กรอบกฎหมายทีร่ฐับาลทหารใชค้วบคมุจำากดัสทิธยัิงไมถ่กูยกเลิก] พลเอกประยทุธซ์ึง่
ต่อมาได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ13 ได้เดินทางไปหลาย
จงัหวดัเพือ่ “ชว่ยใหผู้อ้อกเสยีงเกดิความเขา้ใจดีขึน้” เกีย่วกบัการเลือกตัง้ กอ่นจะมกีารยกเลิกประกาศคำา
สั่งจำากัดสิทธิต่าง ๆ 14 ในเวลาเดียวกัน หน่วยราชการได้พุ่งเป้าโจมตีโดยเอาผิดกับสมาชิกพรรคการเมือง
ฝ่ายตรงข้าม ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. 2560 ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ตำารวจได้ตั้งข้อหากับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ และสมาชิกพรรคระดับสูงอีกสองคน ได้แก่ นายไกลก้อง ไวทยการ และนางสาวจารุวรรณ 
ศรัณย์เกตุ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 พวกเขา
ถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยการพูดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นเนื้อหาที่เผยแพร่ทาง 
เฟซบุ๊ก15 โดยในรายการดังกล่าว พวกเขากล่าวหาว่ารัฐบาลทหารได้ดึงตัวสมาชิกพรรคการเมืองใหญ่  
เข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ของตนเอง เพื่อสนับสนุนรัฐบาลทหาร หากศาลตัดสินว่ามีความผิด 
พวกเขาอาจได้รับโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี และ/หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

คสช.ยงัใช้อำานาจทีก่วา้งขวางและปราศจากการตรวจสอบของตน เพือ่กำาหนดเขตเลอืกตัง้ใหม ่ในวนัที ่16 
พฤศจิกายน 2561 พลเอกประยุทธ์ใช้อำานาจตามมาตรา 44 ออกคำาสั่งคสช.ฉบับที่ 16/2561 ซึ่งให้อำา
นาจกกต.ในการ “แบ่งเขตหรอืประกาศเขตเลอืกตัง้ใหม”่16 นกัการเมอืงหลายคนไดว้จิารณก์ารดำาเนนิงาน
ครั้งนี้ โดยมองว่าเป็นการแบ่งเขตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับรัฐบาลทหาร และลดโอกาสของพรรคการเมือง
พรรคอื่น17 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในราชกิจจานุเบกษา18

11  Bangkok Post, Senate selection bill ruled constitutional by court, 23 พฤษภาคม 2561; Nation, Constitutional Court removes  
 another hurdle to next election, 31 พฤษภาคม 2561
12 Bangkok Post, Senate, MP organic laws published, paving way for poll, 12 กันยายน 2561;  ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติ 
 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561, 12 กันยายน 2561 [ภาษาไทย] ที่ http://www.ratchakitcha. 
 soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/068/40.PDF ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
 พ.ศ. 2561, 12 กันยายน 2561 [ภาษาไทย] ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/068/1.PDF
13 Bangkok Post, Prayut on PM candidate list for Palang Pracharath, 30 มกราคม 2562
14 Bangkok Post, Provinces here I come, says PM, 24 กรกฎาคม 2561
15 Reuters, Thai police charge founder of new party over Facebook speech, 17 กันยายน 2561; AP, Future Forward’s Thanathorn  
 charged with computer crime, 24 สิงหาคม 2561
16 Bangkok Post, New order gives EC final say on constituency map, 17 พฤศจิกายน 2561
17 Nikkei Asian Review, Thai junta opponents criticize new electoral map, 30 พฤศจิกายน 2561; Nation, Parties accuse EC of bias  
 in constituency mapping, 30 พฤศจิกายน 2561
18 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พ.ศ. 2561,  
 29 พฤศจิกายน 2561 [ภาษาไทย] ที่https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=4638
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ประวตักิารเลือ่นวนัเลือกตัง้ท่ีผ่านมา

นับตั้งแต่ยึดอำานาจโดยการทำารัฐประหารเมื่อวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม 2557 คสช.ให้สัญญาว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไป 
และฟื้นฟูระบอบปกครองของพลเรือนหลายครั้ง ตามโรดแมปที่ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี คสช.ได้เลื่อนวันเลือกตั้งที่สัญญาไว้
มาโดยตลอด

27 มถุินายน 2557: พลเอกประยุทธ ์จนัทร์โอชา หัวหน้าคสช.ระบุวา่การเลือกตัง้ครัง้ตอ่ไปคาดวา่จะมขีึน้ในเดอืนตลุาคม 255819 

27 พฤษภาคม 2558: รัฐบาลทหารยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกตั้งจนกระทั่งเดือนกันยายน 255920

26 มกราคม 2559: พลเอกประยุทธ์ระบุว่าจะมีการเลือกตั้งในกลางปี 256021

29 มกราคม 2559: นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานครธ.ระบุว่า ตามแผนของคสช.ที่จะจัดเลือกตั้งกลางปี 2560 อาจต้อง
เลื่อนออกไป “ไม่น้อยกว่าสองหรือสามเดือน”22

21 กันยายน 2559: พลเอกประยุทธ์แถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่า จะมีการเลือกตั้งไม่เกินปลายปี 
256023

5 มกราคม 2560: พลเอกประยุทธ์ระบุว่า จะมีการเลือกตั้งช่วงต้นปี 256124

8 ตุลาคม 2560: พลเอกประยุทธ์ระบุว่า จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 256125

25 มกราคม 2561: สภานติบิญัญตัแิหง่ชาตทิีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้โดยรฐับาลทหาร (สนช.) ใหค้วามเหน็ชอบตอ่พระราชบัญญติั
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และจงใจลงมติให้ชะลอการบังคับใช้ไป 90 วันภายหลังประกาศในราชกิจจา- 
นุเบกษา26 ส่งผลให้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 256227 

27 กุมภาพันธ์ 2561: พลเอกประยุทธ์สัญญาว่าจะจัดการเลือกตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ 256228

25 มิถนุายน 2561: นายวิษณ ุเครืองาม รองนายกรฐัมนตร ีระบุวา่อยา่งชา้สดุ จะมกีารเลอืกตัง้ระหวา่งวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์
และ 5 พฤษภาคม 256229

11 ตุลาคม 2561: คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 256230

3 มกราคม 2562: นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า อาจต้องเลื่อนการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ออกไป  
เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้กิจกรรมหลังการเลือกตั้งไปส่งผลกระทบต่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งกำาหนดจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 256231 

10 มกราคม 2562: นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บอกเป็นนัยว่า อาจมีการเลื่อนเลือกตั้งออกไป เนื่องจากกังวล
ว่ากระบวนการเลือกตั้งอาจซ้อนกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา-วชิราลงกรณ บดินทรเทพย- 
วรางกูร ซึ่งกำาหนดจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 256232

15 มกราคม 2562: เจา้หนา้ทีร่ะดบัสงูของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ระบวุา่ ไม่อาจจดัการเลือกต้ังในวนัที ่24 กมุภาพนัธ ์
เนื่องจากทางหน่วยงานไม่มี “เวลามากพอที่จะจัดได้ทัน” เจ้าหน้าที่ระบุว่าวันเลือกตั้งที่อาจเป็นไปได้น่าจะอยู่ในวันที่ 10 
หรือ 24 มีนาคม33

23 มกราคม 2562: คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 256234

19 Nation, Thailand to hold elections in Oct 2558, says Junta chief, 28 มิถุนายน 255712
20 AFP, Thai elections pushed back to Sept 2559: Junta, 27 พฤษภาคม 2558 
21 Reuters, Thai election in 2560 even if constitution is rejected: PM, 26 มกราคม 2559
22 Reuters, Thailand’s draft constitution unveiled, elections pushed back, 29 มกราคม 2559
23 Bangkok Post, At UN, Prayut pledges 2560 election, 23 กันยายน 2559
24 Nation, Election to be held early next year, PM tells Canadian envoy, 6 มกราคม 2560
25 CNBC, Thailand to hold election in November 2018: Prime Minister, 10 ตุลาคม 2560
26 Bangkok Post, NLA backs 90 days delay in poll law, 26 มกราคม 2561
27 Bangkok Post, Politicians cry foul over poll delay, 26 มกราคม 2561
28 Nation, PM promises national election by February 2019, 27 กุมภาพันธ์ 2561
29 Reuters, Thailand signals election could be delayed until May, 25 มิถุนายน 2561
30 Reuters, Thailand to hold much-delayed election on Feb. 24: military government, 11 ตุลาคม 2561
31 Bangkok Post, Government admits election delay, 4 มกราคม 2562
32 Xinhua, Thailand’s election might be delayed for one month: deputy PM, 17 มกราคม 2562; Nation, Thai deputy PM Wissanu  
 assures election will be held no later than มีนาคม, 11 มกราคม 2562
33 Straits Times, Thailand to delay election yet again to March, say officials, 16 มกราคม 2562
34 Reuters, Thailand to hold first general election since coup on March 24, 23 มกราคม 2562
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2.4 การสบืทอดอ�านาจทหารภายหลงัการเลอืกตัง้ของไทย 

ตามอำานาจของรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2560 กองทพัจะยงัคงมอิีทธพิลอยา่งสำาคญัเหนอืการเมอืงไทย แมภ้ายหลงัการเลอืกตัง้

รฐับาลทหารจะยงัคงสามารถใชอ้ำานาจเบด็เสรจ็ตามมาตรา 44 โดยมาตรา 265 ของรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2560 อนญุาต
ให้พลเอกประยุทธ์สามารถใช้อำานาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ต่อไป จนกว่าจะมีการ
จัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป35

นอกจากน้ัน วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลทหารทั้งหมด จะค้ำาประกันอำานาจของกองทัพในการระงับ 
ข้อเสนอทางนโยบายที่สำาคัญใด ๆ รวมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ36 เนื่องจากรัฐธรรมนูญให้อำานาจวุฒิสมาชิกในการ
วีโต้ญัตติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 269 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลระหว่างปี 2562-2567 กำาหนดให้มี
วฒุสิมาชกิ 250 คน โดย 50 คนมาจากการคดัเลอืกของคสช.จากรายชือ่บคุคลทีเ่สนอโดยกกต. 194 คนมาจากรายชือ่ 
บุคคลที่เสนอโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคสช. และอีกหกคนเป็นตำาแหน่งสำาหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพ 
ตำารวจ และกระทรวงกลาโหม37 ภายหลังช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าว วุฒิสภาจะประกอบด้วยสมาชิก 200 คน ซึ่งไม่ได้
มาจากการเลือกตั้งเลย38 

สุดท้าย กองทัพได้ประกาศอย่างเปิดเผยหลายครั้งว่า อาจมีการทำารัฐประหารได้อีกครั้ง หากจำาเป็น โดยในวันที่  
10 กมุภาพนัธ์ 2558 พลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชา หวัหนา้คสช.ระบวุ่า “ประเทศไทยเปน็ประเทศทีแ่ปลกกวา่ประเทศ
อืน่ ถา้ไม่สามารถแก้ปัญหา [โดยรัฐบาล] ได ้กองทพักจ็ะตอ้งเข้ามาแกป้ญัหาอีก”39 ในวนัที ่19 มกราคม 2560 พลเอก  
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองหัวหน้าคสช.ยืนยันว่ายังมีความจำาเป็นต้องทำารัฐประหารในกรณีที่ “ประเทศเต็มไปด้วย
ความขัดแย้งและขาดความเข้าใจกัน”40 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก 
ซึ่งพ่อของเขา พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ เป็นผู้ทำารัฐประหารเพื่อโค่นล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย
ของชาติชาย ชุณหวัณ เมื่อปี พ.ศ. 2534 ไม่ปฏิเสธว่ากองทัพอาจเข้ามาแทรกแซงอีกกรณีที่เกิดความขัดแย้งทาง 
การเมืองหลังการเลือกตั้ง “หวังว่าการเมืองจะไม่เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งของคนในชาติ ถ้าการเมืองไม่เป็น 
ต้นเหตุของการจลาจล การปฏิวัติจะไม่เกิดขึ้น” พลเอก อภิรัชต์กล่าว41

2.5 ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปีของรัฐบาลทหารมัดมือรฐับาลในอนาคต

ผลกระทบด้านลบของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ได้แก่ข้อบทที่ให้อำานาจกับคสช.ในการกำาหนดนโยบายซ่ึงรัฐบาลชุด
ต่อไปต้องปฏิบัติตาม มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญกำาหนดว่า รัฐพึงจัดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอยา่งยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ใชเ้ปน็กรอบในการจดัทำาแผนตา่ง ๆ ” โดยการจดัทำา การกำาหนดเปา้หมาย  
ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย “ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สนช.เห็นชอบตามร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลทหาร ด้วยคะแนนเสียง 217-0  
งดออกเสียง 3 คน กฎหมายกำาหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมี 
หน้าที่ในการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติสำาหรับในอนาคตอีก 20 ปี โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะได้รับการทบทวนโดยคณะ
กรรมการยุทธศาสตร์ชาติทุกห้าปี และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายกับหน่วยงานและเจ้าพนักงานของรัฐทุกคน กรณีที่
หน่วยราชการไม่ดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์น้ี หรือไม่ปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย อาจส่งผลให้หน่วยงานดังกล่าว
ต้องถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)42 

35 มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ให้อ�านาจเบ็ดเสร็จกับพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐบาลทหาร ในนามคณะรักษา 
 ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการออกค�าสั่งและประกาศใด ๆ ที่เห็นว่าจ�าเป็น “เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความ 
 สมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระท�าอันเป็นการบ่อนท�าลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ  
 ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดินฺ”
36 ตามมาตรา 256 วุฒิสมาชิกมีอ�านาจวีโต้ในทางปฏิบัติ เพื่อขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยในการพิจารณาวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการของร่าง
 แก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในทั้งสองสภา อย่างไรก็ดี การออกเสียงเพื่อแก้ไข
 รัฐธรรมนูญจะท�าได้ไม่ส�าเร็จ หากไม่ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในวุฒิสภา ในวาระที่สาม
 และเป็นวาระสุดท้าย มีการก�าหนดขั้นตอนปฏิบัติในท�านองเดียวกันว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านความเห็นชอบ หากไม่ได้รับเสียงสนับสนุน
 อย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�านวนวุฒิสมาชิก
37 ตามมาตรา 269 (ค) ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 บุคคลทั้งหก ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก  
 ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
38 มาตรา 107 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
39 Nikkei Asian Review, Thai leader pledges to weed out corruption before election, 10 กุมภาพันธ์ 2558
40 Bangkok Post, Prawit spurns calls for military to sign unity pact, 19 มกราคม 2560
41 Reuters, Thai army chief says no need to intervene if politics stable, 17 ตุลาคม 2561
42 Nation, NLA passes 20-year national strategy and reform bills, 22 มิถุนายน 2561
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3. ผลการส�ารวจ: เงามดืมากกว่าแสงสว่าง

วิธวีิทยา

การสำารวจครัง้นีใ้หภ้าพรวมเก่ียวกับจดุยืนของพรรคการเมอืงของไทย เกีย่วกบัประเดน็ดา้นสทิธมินษุยชนทีส่ำาคญั เปน็การ
ออกแบบเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญ และส่งเสริมให้พรรคการเมืองแสดงพันธ
กิจอย่างเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้ และตรวจสอบได้ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

ผลการสำารวจได้มาจากคำาตอบที่ได้รับจากพรรคการเมือง 32 พรรคที่เข้าร่วมการสำารวจตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 
ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2562  พรรคการเมือง 32 พรรคนี้ที่เข้าร่วมในการสำารวจ ถือเป็นตัวแทนของกลุ่มการเมืองทั้งใน
เชิงนโยบายและภูมิศาสตร์ 

การสำารวจครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่มีคำาถาม 15 ข้อ ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ [โปรดดู ภาคผนวก I: 
ผลการสำารวจโดยละเอียด] ในแต่ละคำาถาม จะมีการอธิบายส้ัน ๆ และมีการให้ตัวเลือกคำาตอบ นอกจากน้ียังมีพื้นที่
ให้พรรคการเมืองสามารถเขียนความเห็นเพิ่มเติมได้ โดยคำาถามส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองสามารถเลือกคำา
ตอบได้ไม่เกินสองข้อ

พรรคการเมืองทั้งหมดที่ได้รับการติดต่อ จะได้รับแจ้งถึงเป้าประสงค์ของการสำารวจและวิธีการนำาข้อมูลไปใช้งาน

3.1 แสงสว่าง: นักปกป้องสทิธิมนุษยชน ผู้ลีภ้ยั สภาพการควบคมุตวั

ในแง่บวกจากผลการสำารวจ เราได้เห็นพันธกิจบางประการของพรรคการเมืองที่มีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สภาพ
การควบคุมตัวและผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย 

ในสว่นของนกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน ผลการสำารวจพบว่าพรรคการเมอืงสนบัสนนุใหม้ปีฏิสัมพนัธ์อย่างสม่ำาเสมอระหวา่ง
พรรคการเมืองและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ถือเป็นพันธกิจที่น่ายินดี เมื่อพิจารณาว่ารัฐบาลไทยที่ผ่านมาล้มเหลว  
ไม่ปฏิบัติตามคำาสัญญาที่จะคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง43 

ในส่วนของผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย เป็นท่ีน่ายินดีว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่สนับสนุนการบัญญัติกฎหมายที่
ครอบคลุมหลักการไม่ส่งกลับ เน่ืองจากตั้งแต่หลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 ประเทศไทยได้ส่งกลับผู้ลี้ภัย
และผูแ้สวงหาท่ีล้ีภยัจำานวนมาก การบัญญติักฎหมายเชน่นีแ้ละการบงัคบัใชอ้ย่างมปีระสทิธผิล ยอ่มทำาใหป้ระเทศไทย
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของตนที่มีต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และสามารถฟื้นฟูชื่อเสียงในฐานะเป็นพ้ืนที่
ปลอดภัยสำาหรับผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย 

ในขณะที่ระบบราชทัณฑ์ของไทยประสบปัญหาวิกฤตที่เลวร้ายลง โดยมีจำานวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีสภาพ
แออดัยดัเยยีด เปน็เรือ่งทีน่า่ยนิดเีชน่กนัทีพ่รรคการเมอืงจำานวนมากเหน็ชอบตอ่การกำาหนดมาตรการอยา่งเปน็รูปธรรม  
เพื่อแก้ปัญหาความแออัดยัดเยียด หลายพรรคการเมืองยังสนับสนุนให้ดำาเนินงานตามมาตรการเพื่อกำาหนดให้สภาพ
การคุมขังสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำาระหว่างประเทศ 

3.2 เงามืด: เสรีภาพในการแสดงออก บทบาทของกองทัพ สทิธิสตรี โทษประหาร และการลอยนวลพ้นผิด 
       จากการละเมิดสทิธิมนุษยชน

ในด้านที่ค่อนข้างลบ ผลการสำารวจพบว่าพรรคการเมืองแทบไม่สนับสนุนมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความคิดเห็นและการแสดงออก (รวมทั้งสิทธิที่จะแสวงหาและได้รับข้อมูลข่าวสาร) 
พรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนให้ยกเลิกกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา และต่อต้านการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 
112 ของประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) นอกจากนั้น พรรคการเมืองเกือบทั้งหมดต่างเห็นชอบ
ต่อการกำาหนดให้มีโทษจำาคุกสำาหรับผู้ละเมิดมาตรา 112

43 FIDH, In harm’s way: Women Human Rights Defenders in Thailand, 3 กรกฎาคม 2560 ที่ https://www.fidh.org/en/region/asia/thailand/ 
 women-human-rights-defenders-at-heightened-risk-of-attacks-and
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การแก้ไขหรือยกเลิกประกาศคสช. ฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557 และคำาสั่งคสช.ฉบับที่ 41/2559 ซึ่งล้วนเป็น
ประกาศคำาสั่งที่จำากัดเสรีภาพด้านการแสดงออกอย่างไม่เหมาะสม และที่ผ่านมาได้ถูกใช้หลายครั้งเพื่อจำากัดเสรีภาพ
สื่อ ยังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนับสนุนไม่มากนักจากพรรคการเมือง

อกีประเด็นหนึง่ทีพ่รรคการเมืองไม่ประสงคจ์ะเขา้ไปแทรกแซงคอื บทบาทของกองทพัไทยตอ่กจิการตา่ง ๆ  เกอืบทุกพรรค
ไมเ่หน็วา่การปฏริปูหนว่ยงานความมัน่คง (รวมทัง้กองทพั) เปน็หนึง่ในประเดน็เรง่ดว่นสำาหรบัรฐับาลชดุตอ่ไป นอกจากนัน้  
พรรคการเมืองยงัแทบไมแ่สดงความสนบัสนนุตอ่การลดงบประมาณเพือ่การปอ้งกนัประเทศลงอย่างมาก หรอืแมแ้ตก่าร
สนบัสนนุใหย้กเลิกการบงัคบัเกณฑ์ทหาร พรรคการเมอืงยงัแทบไมแ่สดงความสนใจทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิความรบัผดิตอ่การ
ละเมิดสทิธมินุษยชนรา้ยแรง กรณีทีผู่ถ้กูกล่าวหาเปน็กองกำาลงัความมัน่คง รวมทัง้ข้อกลา่วหาการละเมดิสิทธมินษุยชน 
เหตุที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

ในสว่นของสทิธสิตร ีแทบทกุพรรคไมเ่ห็นวา่การส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศและการคุม้ครองสิทธสิตร ีเปน็ประเดน็ 
เร่งด่วนสำาหรับรัฐบาลชุดต่อไป นอกจากนั้น มีพรรคการเมืองเพียงไม่กี่แห่งที่เห็นว่าจำาเป็นจะต้องกำาหนดโควตาของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นผู้หญิง ในการเลือกตั้งระดับชาติ และในการเลือกตั้งองค์กรส่วนปกครองระดับท้องถิ่น มี
พรรคการเมืองจำานวนน้อยมากที่สนับสนุนให้ลดการเอาผิดทางอาญาต่อการทำาแท้ง

ผลการสำารวจที่น่าผิดหวังมากที่สุด คือ พรรคการเมืองส่วนใหญ่ เห็นชอบอย่างจริงจังต่อการใช้โทษประหาร โดยมี
พรรคการเมืองเพียงส่วนน้อยที่สนับสนุนให้ยกเลิกโทษประหารสำาหรับความผิดอาญาทุกประเภท  

แมว้า่ประเทศไทยจะมปีญัหาอยา่งมากกบัวฒันธรรมการลอยนวลพน้ผิดท่ีฝังรากลกึ แตเ่ป็นเร่ืองน่าเสยีใจทีพ่รรคการเมอืง
ไมก่ระตอืรอืรน้อยากใหม้กีารสอบสวนอยา่งเปน็กลาง ในกรณทีีเ่กดิขอ้กลา่วหาวา่มกีารทรมาน การบงัคบับุคคลให้สญูหาย 
และการสงัหารนอกกระบวนการกฎหมาย โดยการกระทำาของเจา้หนา้ทีต่ำารวจและทหาร รวมทัง้การสอบสวนตามขอ้กลา่วหา 
ที่ว่ามีนักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิตหลายคน มีพรรคการเมืองจำานวนน้อยลงไปอีก ที่สนับสนุนให้มีการรับผิด โดยให้
มีการสอบสวนและการดำาเนินคดีกับบุคคลที่รับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนใต้

ด้านล่างเป็นบทวิเคราะห์ของแนวโน้มที่เห็นได้ชัดเจน จากคำาตอบในการสำารวจของพรรคการเมือง โดยมีการจำาแนก
ข้อมูลตามประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญ โดยมีการระบุจำานวนอัตราส่วนร้อยละของพรรคการเมืองที่ให้คำาตอบต่อ
คำาถามในแต่ละหัวข้อย่อย [โปรดดู ภาคผนวก I: ผลการสำารวจโดยละเอียด] เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

3.2.1 สิทธสิตรี (ค�าถาม#1)

เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองและสนับสนุนสิทธิสตรี การแก้ไขพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศเป็นตัวเลือกที่
พรรคการเมืองสนับสนุนมากสุด คิดเป็น 53% ของพรรคการเมือง44

ในทางตรงข้าม มาตรการสองประการที่ได้รับความสนับสนุนน้อยสุดจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ได้แก่ การเสนอหรือ
ลงคะแนนสนับสนุนข้อกฎหมายที่จะทำาให้การทำาแท้งไม่เป็นความผิดอาญา (16%) และการสนับสนุนกฎหมายที่
กำาหนดโควตาผู้หญิงเพื่อลงสมัครรับเลือกต้ังทั้งในรัฐสภา และฝ่ายบริหารส่วนท้องถิ่น (31%) การขาดพันธกิจของ
พรรคการเมอืงทีจ่ะสนบัสนนุใหเ้พิม่จำานวนการมสีว่นรว่มของผูห้ญงิในทางการเมอืง สะทอ้นใหเ้หน็ไดจ้ากขอ้เทจ็จรงิ
ที่ว่า ในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นผู้หญิงเพียง 622 คน (หรือ 22%) ของผู้สมัคร
ของการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 2,810 คน45 นอกจากนั้น ในบรรดาผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีจาก
พรรคการเมืองต่าง ๆ  มีผู้หญิงอยู่เพียง 7 จาก 68 คน (หรือ 10%)46 เป็นแนวโน้มที่ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของมาตรา 
90 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และมาตรา 51 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2560 ซ่ึงระบุว่าพรรคการเมืองควรให้ความสำาคัญกับความเท่าเทียมระหว่างเพศในกระบวนการจัดทำาบัญชีผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง 

ในขอ้สงัเกตเชงิสรปุเก่ียวกบัประเทศไทยในเดอืนกรกฎาคม 2560 คณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏิบตัติอ่สตรี
ในทกุรปูแบบแหง่สหประชาชาต ิ(CEDAW) แสดงข้อกงัวลวา่ทีผ่า่นมาไมม่กีารกำาหนดมาตรการพิเศษเปน็การชัว่คราว 
เพื่อสนับสนุนให้มีผู้หญิงเป็นตัวแทนทางการเมืองและในกิจการสาธารณะมากขึ้น คณะกรรมการฯ ยังกังวลเกี่ยวกับ

44 ข้อบกพร่องของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ได้แก่ข้อบทที่อนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติทางเพศได้ ด้วยเหตุผลทางศาสนาและความ 
 มั่นคงของรัฐ การขาดประสิทธิภาพของกลไกรับข้อร้องเรียนภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการรับข้อร้องเรียนว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเพศ และการ 
 ไม่ยอมรับเพศสภาพและอัตลักษณ์ทางเพศ
45 สส.ในระบบบัญชีรายชื่อมีจ�านวน 150 จาก สส.ที่มาจากการเลือกตั้ง 500 คน ของสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อเป็นไปตาม 
 หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญนี้
46 มาตรา 88 ของรัฐธรรมนูญอนุญาตให้แต่ละพรรคการเมืองสามารถเสนอรายชื่อผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกินสามคน
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สัดส่วนของผู้หญิงที่น้อยมากในหน่วยงานนิติบัญญัติ ในคณะรัฐมนตรี และในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ในหน่วยงานศาล ตำารวจ นักการทูต และสถาบันทางวิชาการ โดยเฉพาะในตำาแหน่งผู้บริหารที่มีอำานาจตัดสินใจ47

3.2.2 สิทธิแรงงาน (ค�าถาม#2)

กวา่ครึง่หนึง่ (56%) ของพรรคการเมือง สนบัสนุนการแกไ้ขพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพันธ์ พ.ศ. 2518 พรรคการเมอืง
ครึ่งหนึ่งสนับสนุนการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน (ฉบับที่ 87) และ อนุสัญญาฯ ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการ 
รวมตัวกัน และการเจรจาต่อรองร่วม (ฉบับที่ 98) โดยถือเป็นมาตรการสำาคัญเพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงาน 

การให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าดว้ยการคุ้มครองสิทธขิองคนงานอพยพและสมาชกิครอบครัว ได้รับการสนับสนุนจาก 
28% ของพรรคการเมือง

การให้สตัยาบนัในอนสุญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ด้วยงานภาคประมง (ฉบบัท่ี 188) เปน็มาตรการทีไ่ด้รับ 
ความสนับสนุนน้อยสุด (19%) จากพรรคการเมืองต่าง ๆ อย่างไรก็ดี เราต้องตระหนักว่า รัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบัน 
ต่ออนุสัญญานี้เมื่อวันที่ 30 มกราคม 256248

3.2.3 ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (ค�าถาม#3)

ในสว่นของมาตรการเพือ่จำากดัผลกระทบเชงิลบตอ่ชมุชนทอ้งถิน่ จากการลงทนุและแผนงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน  
คำาตอบจากพรรคการเมืองให้ภาพที่แตกต่างกันออกไป 

ในแง่บวก 63% ของพรรคการเมอืงเหน็ชอบต่อการแกไ้ขขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การไลร้ื่อ สทิธทิีจ่ะมอีาหารกนิและ
มทีีอ่ยูอ่าศยัอยา่งเพยีงพอ และการคุม้ครองสิทธขิองชนพืน้เมือง กวา่ครึง่ (56%) เหน็ชอบกบัการปรกึษาหารือลว่งหนา้ 
และอย่างจริงจังกับชุมชนในท้องถิ่น โดยให้ได้รับความยินยอมก่อนมีการตัดสินใจใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา 

อยา่งไรกด็ ีมเีพยีง 25% ของพรรคการเมอืงทีส่นบัสนนุการรบัรองและการปฏบิตัอิยา่งเปน็ผลตามรา่งแผนปฏบิตักิาร
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และมีเพียง 9% ที่สนับสนุนการรับรองสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

38% ระบุว่าจะมีการยกเลิกคำาสั่งคสช.ฉบับต่าง ๆ  (64/2557, 17/2558 และ 74/2559) ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบ
ต่อการเข้าถึงสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น49

3.2.4 นักปกป้องสทิธมินษุยชน (ค�าถาม#4)

เพือ่เพิม่ความคุม้ครองตอ่นกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน 41% ของพรรคการเมอืงแสดงพนัธกจิทีจ่ะจดัประชมุอยา่งสม่ำาเสมอ
กบัพวกเขา และจดัใหมี้คณะกรรมการเพือ่คน้หาขอ้เทจ็จริงในพืน้ทีป่ฏบิตังิานของนกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน อยา่งไรกด็ ี 
มเีพยีง 25% ของพรรคการเมอืงทีเ่หน็ถงึความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งแตง่ตัง้คณะกรรมาธกิารรฐัสภาวา่ดว้ยสถานการณข์อง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

นอกจากนั้น 38% ของพรรคการเมืองระบุว่า ต้องการแก้ไขพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็น
กฎหมายท่ีมกัถกูนำามาใชเ้พือ่ขัดขวางไมใ่หน้กัปกปอ้งสทิธมินษุยชนสามารถใชส้ทิธอินัชอบธรรมของตน ในการชุมนมุ
อย่างสงบและ/หรือถูกนำามาใช้เพื่อดำาเนินคดีกับพวกเขา โดยที่ผ่านมามีบุคคลอย่างน้อย 218 คนรวมทั้งนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนจำานวนมาก ที่ถูกดำาเนินคดีตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ตั้งแต่เริ่มประกาศใช้เป็นกฎหมาย
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึง 20 พฤศจิกายน 256150 

47 คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระรวมฉบับที่ 6 และ 7 ของประเทศไทย, 24 กรกฎาคม  
 2560, UN Doc. CEDAW/C/THA/CO/6-7, Para. 28
48 มีเพียงสองพรรคที่ตอบแบบสอบถามหลังวันที่ 30 มกราคม 2562 ซึ่งเลือกค�าตอบข้อนี้ (ให้สัตยาบันในอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วย 
 งานภาคประมง)
49 ค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนในท้องถิ่นและชนพื้นเมือง  
 น�าไปสู่การจับกุม ควบคุมตัว และด�าเนินคดีอาญาต่อเกษตรกรรายย่อยและชาวบ้านในพื้นที่ชนบท ค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 17/2558 และ 74/2559 เกี่ยวข้องกับการ 
 เวนคืนที่ดินเพื่อจัดท�าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมกับเปิดโอกาสให้สามารถลัดขั้นตอนการตรวจสอบถ่วงดุลตามปรกติของโครงการเหล่านี้ ค�าสั่งคสช. 
 ฉบับที่ 74/2559 ระบุเป็นการเฉพาะ ให้น�าที่ดินทั้งของรัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี มาใช้เพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้เกิด 
 การบังคับไล่รื้อชุมชนในพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับค่าชดเชยอย่างเหมาะสม
50 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW), ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR), โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และสมาคมนักกฎหมาย 
 สิทธิมนุษยชน (HRLA) รายงานการตีความบังคับใช้กฎหมายการชุมนุมสาธารณะกับการจ�ากัดเสรีภาพของประชาชน, 21 พฤศจิกายน 2562 [ภาษาไทย];  
 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, การปิดกั้น-คุกคามยังคงอยู่: ส่องปรากฏการณ์ชุมนุมรอบเดือน ม.ค. ก่อนเส้นทางสู่วันเลือกตั้ง, 6 กุมภาพันธ์ 2562
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ศิริกาญจน์นต์ เจริญศิริ ทนายความสิทธิมนุษยชนก�าลังเดินทางออกจากสถานีต�ารวจชนะสงครามที่กรุงเทพฯ หลังการพิมพ์ลายนิ้วมือ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  © ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

3.2.5 ผู้ลีภ้ยัและผูแ้สวงหาทีล่ีภ้ยั (ค�าถาม#5)

กว่าครึ่ง (56%) ของพรรคการเมือง สนับสนุนกฎหมายในประเทศที่ครอบคลุมหลักการไม่ส่งกลับ เป็นมาตรการเพื่อ
คุ้มครองผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย

นับแต่การรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยจำานวนมาก (รวมทั้งชาวอุยกูร์ มองตานญาต ชาวจีน 
และกัมพูชา) ได้ถูกส่งกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตน อันเป็นเหตุให้ต้องถูกคุมขัง และถูกประหัต-ประหารใน 
รปูแบบตา่ง ๆ  ยงัมข้ีอสงสยัวา่รา่งพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำาใหบ้คุคลสญูหาย 
พ.ศ. ....ครอบคลุมเนื้อหาที่ห้ามการส่งกลับ อย่างสอดคล้องกับพันธกรณีของประเทศไทยต่อกฎหมายจารีตประเพณี
ระหว่างประเทศ และข้อ 3 ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืน ๆ ที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรีหรือไม่ 

มีเพียง 22% ของพรรคการเมืองที่ระบุว่า สนับสนุนการให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 
และมีเพียงไม่ถึงหนึ่งในสาม (28%) ที่สนับสนุนข้อห้ามต่อการควบคุมตัวผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย

3.2.6 การแก้ ไขรฐัธรรมนญู (ค�าถาม#6)

ขอ้บทเกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารแกไ้ขรฐัธรรมนญู และองคป์ระกอบของสมาชิกวุฒสิภา เป็นสองประเดน็ของรฐัธรรมนญู 
พ.ศ. 2560 ที่พรรคการเมืองส่วนใหญ่ (56% และ 53% ตามลำาดับ) สนับสนุนให้มีการแก้ไข 

ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ในช่วงเปลี่ยนผ่านระยะห้าปี (2562-2567) วุฒิสภาจะมาจากการแต่งตั้ง 250 คน 
มาตรา 107 กำาหนดกระบวนการสรรหาวุฒิสมาชิกภายหลังระยะเปลี่ยนผ่าน โดยภายหลังระยะเปลี่ยนผ่าน วุฒิสภา
จะประกอบด้วยสมาชิก 200 คน ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลย ตามมาตรา 113 วุฒิสมาชิกไม่สามารถเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง มาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญยังให้อำานาจวุฒิสมาชิกในการวีโต้เพื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

มพีรรคการเมอืงเพยีงจำานวนนอ้ย (19%) ทีเ่ห็นความสำาคญัของการแกไ้ขมาตรา 82, 160 และ 170 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ ซึ่งกำาหนดจำานวนขั้นต่ำาและหลักเกณฑ์ที่คลุมเครือในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี52

51 ในการพิจารณาวาระที่หนึ่งของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ�าเป็นต้องมีเสียงเห็นชอบอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา แต่การแก้ไข 
 รัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านความเห็นชอบ หากไม่ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อยหนึ่งในสามของวุฒิสภา ส่วนในวันที่มีการพิจารณาในวาระที่สามและเป็นวาระสุดท้าย  
 มีขั้นตอนปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือญัตติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านสภา หากไม่ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อยหนึ่งในสามของวุฒิสภา
52 ญัตติเพื่อถอดถอนรัฐมนตรีรวมทั้งนายกรัฐมนตรี ต้องได้รับการสนับสนุนจากสส.จ�านวน 10% หรือ 10% ของจ�านวนวุฒิสมาชิกทั้งหมด กรณีที่รัฐมนตรีดังกล่าว 
 ขาด “มาตรฐานด้านจริยธรรม” หรือ “ขาดความซื่อสัตย์”
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3.2.7 ประกาศ/ค�าส่ังคสช. (ค�าถาม#7)

คำาสัง่คสช.ฉบบัที ่13/2559 เปน็คำาสัง่ทีพ่รรคการเมอืงครึง่หนึง่ ตอ้งการแกไ้ขหรอืยกเลกิ คำาสัง่คสช.ฉบับที ่13/2559 
ให้อำานาจเจ้าพนักงานทหารในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างกว้างขวาง สามารถควบคุมตัวบุคคลไว้ไม่เกินเจ็ดวันใน
สถานที่ควบคุมตัวอย่างไม่เป็นทางการ โดยไม่ต้องขออำานาจศาล

28% ของพรรคการเมืองระบุว่าต้องการแก้ไขหรือยกเลิกคำาสั่งคสช.ฉบับที่ 3/2558 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คสช.
ได้ยกเลิกข้อ 12 ของคำาสั่งคสช.ฉบับที่ 3/2558 ซึ่งเป็นข้อห้ามต่อการชุมนุมทางการเมืองของบุคคลกว่าสี่คนขึ้นไป 
[โปรดดูด้านบน 2.2 กรอบกฎหมายที่รัฐบาลทหารใช้ควบคุมจำากัดสิทธิยังไม่ถูกยกเลิก]

การแกไ้ขหรอืยกเลกิประกาศคสช. ฉบบัท่ี 97/2557 และ 103/2557 และ คำาส่ังคสช.ฉบบัที ่41/2559 เปน็คำาตอบ
ที่ได้รับความนิยมน้อยสุดในบรรดาพรรคการเมืองต่าง ๆ (25%) ประกาศคสช. ฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557 
ห้ามวิพากษ์วิจารณ์คสช.อย่างกว้างขวาง ในขณะที่คำาสั่งคสช. ฉบับที่ 41/2559 ให้อำานาจคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการสั่งปิดสถานีวิทยุและโทรทัศน์ที่ เผย
แพร่ข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐ53

หมายเหตุ สำาหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมที่แนบมาจากคำาตอบในแบบสอบถาม มากกว่า 1 ใน 3 ของพรรคการเมือง
ระบุว่าต้องการจะแก้ไข หรือยกเลิกคำาสั่งคสช.ทุกฉบับ

3.2.8 เสรีภาพด้านความคดิเห็นและการแสดงออก (ค�าถาม#8)

มีเพียง 16% ของพรรคการเมืองที่สนับสนุนการยกเลิกกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา กฎหมายหมิ่นประมาทและ
หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา (มาตรา 326 และ 328 ของประมวลกฎหมายอาญา) มักถูกนำามาใช้เพื่อโจมตีนักการ
เมืองฝ่ายตรงข้าม นักกิจกรรม และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ การหมิ่น
ประมาททางอาญา เป็นข้อหาที่อาจใช้ได้เฉพาะกับความผิดที่ร้ายแรง และถือว่าการจำาคุกเป็นการลงโทษที่ไม่เหมาะ
สมต่อข้อหาหมิ่นประมาท 

นอกจากนั้น เพียง 16% ของพรรคการเมืองเห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา ที่ผ่าน
มากลไกสทิธมินษุยชนแหง่สหประชาชาตหิลายหนว่ยงานไดว้พิากษ์วจิารณก์ารปฏบิตัมิชิอบของประเทศไทยในการใช้
มาตรา 112 โดยระบุว่ามีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และเรียกร้องให้มีการแก้ไข54 

สถานการณ์อาจไม่เลวร้ายนัก เมื่อพิจารณาว่า พรรคการเมืองต่าง ๆ เห็นว่าควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ พ.ศ…. (66%) เพื่อส่งเสริมเสรีภาพด้านความคิดเห็นและการแสดงออกในประเทศไทย

พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระทำาความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2560 ซึง่ไดร้บัการแกไ้ขเพิม่เตมิเมือ่เดอืนตุลาคม 
2559 ถูกทางการไทยใช้อย่างกว้างขวางเพื่อขัดขวางการใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความคิดเห็นและการแสดงออก
อย่างชอบธรรมในพื้นที่ออนไลน์

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์ซึง่ผ่านการพจิารณาของสภานิตบิญัญตัิแหง่ชาตทิีไ่ดร้บั
การแต่งตั้งโดยรัฐบาลทหารเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีเจตนารมณ์ตามลายลักษณ์อักษรเพื่อปกป้องโครงสร้าง
พื้นฐานทางอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย และปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ อย่างไรก็ดี กฎหมายฉบับนี้ทำาให้
เกิดข้อกังวลว่า อาจมีการใช้อำานาจอย่างมิชอบและมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยรัฐบาล โดยกฎหมายนี้กำาหนด
นยิามอย่างกว้างขวางและขาดความชัดเจนของสิง่ทีเ่รยีกวา่เปน็ “ภยัคกุคามทางไซเบอร”์55 นอกจากนัน้ในกรณทีีถ่อืวา่
เป็น “ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็นเหตุจำาเป็น เร่งด่วน และเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต” ซึ่งไม่ได้กำาหนด
หลกัเกณฑ์ไวอ้ยา่งชดัเจน กฎหมายยงัอนญุาตใหค้ณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรแ์หง่ชาต ิ(กปช.) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ของรัฐ สามารถดำาเนินการโดยทันที โดยไม่ต้องขอหมายศาล56 

53 ประกาศคสช. ฉบับที่ 97/2557 ห้าม “วิพากษ์ วิจารณ์การปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” และการเผยแพร่ข่าวสารที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของ 
 ชาติ ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักร ประกาศคสช. ฉบับที่ 103/2557 (แก้ไขเพิ่มเติม 
 ประกาศคสช. ฉบับที่ 97/2557) ห้ามการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีเจตนาไม่สุจริต เพื่อท�าลายความน่าเชื่อถือของ 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ
54 FIDH, UN expert calls for end to lese majeste prosecutions amid more arbitrary detentions, 10 ตุลาคม 2560; FIDH, Thailand: Lese 
 majeste detentions have reached alarming levels, new report says, 26 กุมภาพันธ์ 2559
55 มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นิยามภัยคุกคามทางไซเบอร์ว่าหมายถึง “การกระท�าหรือการด�าเนินการใด ๆ โดย 
 มิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ 
 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายท่ีใกล้จะถึงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อการท�างานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่น 
 ที่เกี่ยวข้อง”
56 มาตรา 67 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
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3.2.9 กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา) (ค�าถาม#9)

สำาหรับมาตรการที่พรรคการเมืองสนับสนุนให้ใช้เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ) 22% ของพรรคการเมืองสนับสนุนให้มอบอำานาจการแจ้งความภายใต้มาตรา 112 ของ
ประมวลกฎหมายอาญาให้กับบุคคลหรือสถาบันที่มีความเก่ียวข้องกับสมาชิกของราชวงศ์เท่านั้น อย่างไรก็ดี 88% 
ของพรรคการเมืองไม่สนับสนุนให้ยกเลิกโทษจำาคุกสำาหรับผู้ที่ละเมิดกฎหมายมาตรานี้ 

นบัตัง้แตร่ฐัประหารเดอืนพฤษภาคม 2557 ทางการไดจั้บกมุบคุคลอยา่งนอ้ย 127 คนในขอ้หาหมิน่พระบรมเดชานุภาพ 
โดยมีคนที่ได้รับโทษจำาคุก บางคนได้รับโทษจำาคุกสูงถึง 35 ปี FIDH ไม่มีข้อมูลว่ามีการจับกุมบุคคลเพิ่มเติมในข้อหา
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพนับแต่กลางปี 2560 แต่ในปัจจุบันยังคงมีหลายคนที่ถูกจำาคุกในข้อหานี้ 

57 กรมราชทัณฑ์, รายงานสถิตินักโทษประหารชีวิตของกรมราชทัณฑ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562 [ภาษาไทย], http://www.correct.go.th/executed/index.php

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กรุงเทพฯ เข้าร่วมการชุมนุมประท้วง เพื่อต่อต้านมาตรการที่ห้ามไม่ให้ใช้มหาวิทยาลัยเป็นที่รณรงค์ทางการเมือง 
เพื่อแก้ไขมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา © THITI WANNAMONTHA / BANGKOK POST

3.2.10 โทษประหาร (ค�าถาม#10)

63% ของพรรคการเมืองสนับสนุนให้ยังคงใช้โทษประหาร และ 47% ของพรรคการเมืองสนับสนุนให้ยังคงใช้โทษ
ประหารสำาหรับความผิดที่กำาหนดไว้แล้วในปัจจุบัน ในปัจจุบันประเทศไทยมีความผิดที่มีโทษประหาร 63 ข้อหา 

มเีพียง 16% ของพรรคการเมอืงทีส่นบัสนนุใหย้กเลกิโทษประหารสำาหรบัความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ เนือ่งจากกฎหมาย
ไทยยงักำาหนดโทษประหารสำาหรบัความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ เปน็เหตใุหป้ระเทศไทยละเมดิพนัธกรณีด้านสิทธมินษุยชน 
ของตน ในฐานะรัฐภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) เนื่องจากตาม
แนวนติศิาสตรข์ององคก์ารสหประชาชาต ิไดม้คีำาวนิจิฉยัหลายครัง้วา่ ความผดิดา้นยาเสพตดิไมเ่ข้าหลกัเกณฑท์ีถ่อืวา่
เป็น “อาชญากรรมร้ายแรงสุด” ซึ่งเป็นความผิดเดียวที่ยังสามารถใช้โทษประหารได้ตามข้อ 6 ของกติกา ICCPR  

นับถงึเดอืนมกราคม 2562 ประเทศไทยยงัมนีกัโทษประหารอยู ่559 คน (ชาย 470 คน และหญงิ 89 คน) โดยหลายคน 
ได้รับโทษประหารจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ชาย 52% และหญิง 92%)57 
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58  ข้อก�าหนดขั้นต�่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก�าหนดแมนเดลา) เป็นมาตรฐานขั้นต�่าเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อ
 ผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และการ
 บริหารจัดการทัณฑสถาน ข้อก�าหนดแห่งสหประชาชาติเพื่อการปฏิบัติต่อนักโทษหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังส�าหรับผู้ต้องขังหญิง 
 (‘ข้อก�าหนดกรุงเทพฯ’) เป็นข้อก�าหนดเพ่ิมเติมที่สนับสนุนข้อก�าหนดแมนเดลา และเน้นการตอบสนองความต้องการผู้ต้องขังหญิง 
59 กฎ 47(1) ของข้อก�าหนดแมนเดลา ห้ามใช้โซ่ เหล็ก หรือเครื่องพันธนาการใด ๆ ในลักษณะที่ย�่ายีศักดิ์ศรีหรือก่อให้เกิดความเจ็บปวด กฎ 47(2) 
 ก�าหนดให้ใช้เครื่องพันธนาการเฉพาะเพื่อป้องกันการหลบหนีในระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง หรือเพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องขังท�าร้ายตัวเองหรือผู้อื่น 
 หรือท�าลายทรัพย์สิน กฎ 43(1) และ 44 ของข้อก�าหนดแมนเดลาห้ามการขังเดี่ยวโดยไม่มีก�าหนดเวลา (เช่น ไม่เกิน 15 วันติดต่อกัน)
60 กรมราชทัณฑ์, สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ 1 กุมภาพันธ์ 2562 [ภาษาไทย], http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php? 
 date=2019-02-01&report=
61 กรมราชทัณฑ์, สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์คดี พ.ร.บ. ยาเสพติดทั่วประเทศ 1 กุมภาพันธ์ 2562 [ภาษาไทย], ที่ http://www.correct.go.th/rt103pdf/re 
 port_result.php?date=2019-02-01&report=drug
62 กรมราชทัณฑ์, สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ 1 กุมภาพันธ์ 2562 [ภาษาไทย], ที่ http://www.correct.go.th/rt103pdf/report_result.php? 
 date=2019-02-01&report=

3.2.11 สภาพการควบคมุตวั (ค�าถาม#11)

ครึง่หนึง่ ของพรรคการเมอืงสนบัสนนุการนำาขอ้บทในมาตรฐานระหวา่งประเทศเก่ียวกับสภาพการควบคมุตวั เชน่ ข้อกำาหนด 
แมนเดลา และ ข้อกำาหนดกรุงเทพฯ มาปรับใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายในประเทศ58 

อย่างไรก็ดี มีเพียง 13% ของพรรคการเมืองที่ระบุว่า สนับสนุนให้หยุดการใช้โซ่ตรวน และการขังเดี่ยวเป็นเวลานาน 
ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับสภาพการควบคุมตัว59 การใช้โซ่ตรวน
และการขังเด่ียวเป็นเวลานาน เป็นสิ่งที่ทางเรือนจำาของไทยได้นำามาใช้อย่างสม่ำาเสมอ และได้ถูกผนวกเป็นเน้ือหา
ใน|พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2560 แม้ว่าที่ผ่านมาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลไกสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ

44% ของพรรคการเมอืงสนบัสนนุการออกมาตรการทางเลอืกแทนการคมุขงั ส่วน 34% เหน็ดว้ยกบัการลดการเอาผดิ
ทางอาญาต่อความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบางประเภท ซึ่งหากมีการนำานโยบายทั้งสองข้อมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
จะประกันให้เกิดความก้าวหน้าที่สำาคัญ เพ่ือแก้ปัญหาความแออัดยัดเยียดในทัณฑสถานของไทยอย่างต่อเนื่อง  
ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2562 เรอืนจำาของไทยมจีำานวนผูต้้องขังสงูเป็นประวติัการณ์ถึง 378,673 คน (ชาย 328,998 คน  
และหญิง 49,675 คน)60 โดยผู้ต้องขังส่วนใหญ่ (291,444 คน หรือ 77%)61 ถูกจำาคุกในคดียาเสพติด 17% ถูก
ควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดี62

ประการสุดท้าย 41% เห็นชอบที่จะอนุญาตให้หน่วยงานหรือองค์กรอิสระเข้าตรวจสอบสถานที่คุมขัง 

เจ้าหน้าที่เรือนจ�ายืนรักษาการพร้อมไม้กระบองในเรือนนอนของเรือนจ�าคลองเปรม กรุงเทพฯ 9 สิงหาคม 2545 
© STEPHEN SHAVER / AFP
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3.2.12 การทรมาน การบังคบับคุคลให้สูญหาย และการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย (ค�าถาม#12)

คำาตอบที่ได้ไม่สามารถระบุอย่างชัดเจนถึงมาตรการที่พึงประสงค์ ที่พรรคการเมืองอาจนำามาใช้ เพื่อแก้ปัญหาการ
ทรมาน การบังคับบุคคลให้สูญหาย และการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย

44% ของพรรคการเมืองสนับสนุนการเข้าถึงความยุติธรรม การชดเชยที่เพียงพอ และการเยียวยาสำาหรับเหยื่อและ/
หรือครอบครวั 38% สนบัสนนุให้ประกาศใชร้า่งพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการทรมานและการกระทำาให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 34% สนับสนุนมาตรการเพื่อส่งเสริมความรับผิดต่อการทรมาน การบังคับบุคคลให้สูญหาย 
และการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย และการจัดอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย 
เจ้าพนักงานทหาร และบุคลากรทางการแพทย์ 

3.2.13 สถานการณ์จงัหวดัชายแดนใต้ (ค�าถาม#13)

59% ของพรรคการเมืองเห็นชอบกับการทบทวนการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่ รวมถึง พระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติ
การรกัษาความมัน่คงภายในประเทศ พ.ศ. 2551 และเปลีย่นมาบงัคบัใชป้ระมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาตามปกติแทน

มาตรการเพื่อแก้ปัญหาการลอยนวลพ้นผิด และสนับสนุนความยุติธรรมเพื่อให้เกิดความรับผิดต่อการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งการละเมิดที่เกิดจากกองกำาลังรักษาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับความสนับสนุนน้อยสุด
โดยมีพรรคการเมืองเพียง 25% ที่เห็นชอบต่อข้อเสนอเหล่านี้ 

3.2.14 บทบาทของกองทพั (ค�าถาม#14)

มีพรรคการเมืองเพียงไม่กี่แห่งที่สนับสนุนการลดบทบาทของกองทัพในกิจการต่าง ๆ ของประเทศ 41% ของ
พรรคการเมืองระบุว่ามีแผนลดการจัดสรรงบประมาณสำาหรับค่าใช้จ่ายของกองทัพลงอย่างมีนัยสำาคัญ และมีเพียง 
19% ที่ระบุว่าต้องการยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร

ในระหว่างการปกครองของคสช.และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเป็นสภาตรายาง งบประมาณด้านการป้องกัน
ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค่าใช้จ่ายด้านการทหารเพิ่มขึ้น 16% จาก 5.23 พันล้านเหรียญในปี 2557 เป็น 
6.07 พันล้านเหรียญในปี 256063 ในเดือนมิถุนายน 2561 กองทัพได้เสนองบกลาโหมสูงถึง 7 พันล้านเหรียญ64 
นอกจากนั้น ยังมีการรณรงค์ให้เพิ่มงบทหาร ซึ่งส่งผลให้มีการจัดซื้อรถถัง เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน เรือดำาน้ำาหนึ่งลำา 
และอาวุธยุทธภัณฑ์อื่น ๆ จากต่างประเทศ65

ในสว่นของขอ้กลา่วหาวา่เจา้หนา้ทีก่องทัพเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัตมิิชอบและการปฏิบตัทิีโ่หดร้าย (รวมท้ังกรณกีารเสีย
ชีวิตของนักเรียนเตรียมทหาร) 47% ของพรรคการเมืองระบุว่าจะตั้งคณะกรรมาธิการของรัฐสภา เพื่อทำาการไต่สวน
ข้อกล่าวหาอย่างเป็นอิสระ เพื่อนำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ 

3.2.15 ประเดน็เร่งด่วนส�าหรบัรฐับาลชดุต่อไป (ค�าถาม#15)

คำาถามสุดท้าย เราได้ขอให้พรรคการเมืองลำาดับประเด็นสำาคัญสำาหรับรัฐบาลชุดต่อไป  

พรรคการเมืองส่วนใหญ่ (72%) เห็นว่าการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำาทางด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจเป็นประเด็น
เร่งด่วนมากสุด ตามมาด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (50%) และการยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั่วประเทศ 
(44%)

การสง่เสรมิความเทา่เทยีมระหวา่งเพศและการคุม้ครองสิทธสิตรี และการปฏิรูปหนว่ยงานด้านความมัน่คง (ทัง้หนว่ย
งานตำารวจและทหาร) เป็นคำาตอบที่ได้รับความสนใจน้อยสุด โดยมีพรรคการเมืองเพียง 9% และ 6% ที่เลือกคำาตอบ
เหล่านี้ตามลำาดับ 

63 SIPRI, Military expenditure by country, in constant (2016) US$ million, 1949-2017, 26 กุมภาพันธ์ 2562
64 Jane’s Defence, Thailand sets USD7 billion defence budget for 2019, 8 มิถุนายน 2561
65 SIPRI, Thailand: Transfers of major weapons: Deals with deliveries or orders made for 2014 to 2017, 26 กุมภาพันธ์ 2562
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4. ข้อเสนอแนะต่อสมาชิกรัฐสภาจากการเลือกตั้ง

การปฏิรูปกฎหมาย
1. ยกเลิกค�าสั่งคสช.และประกาศคสช.ทุกฉบับที่ ซึ่งมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย 

รวมทั้งค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 3/2558 และ 13/2559 ฯลฯ
2. แก้ไขพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

เสรีภาพด้านความคิดเห็นและการแสดงออก
3. แก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เพื่อไม่ให้มีการน�ามาใช้เพื่อ

เอาผิดทางอาญากับการใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความคิดเห็นและการแสดงออกอย่างชอบธรรม
4. ยกเลิกมาตรา 326 (หมิ่นประมาท) และ 328 (หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา) ของประมวลกฎหมายอาญา
5. แก้ไขมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) ให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทย

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
6. ยกเลิกค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 41/2559 และประกาศคสช. ฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557

สิทธิสตรี
7. ออกกฎหมายที่ลดการเอาผิดทางอาญากับการท�าแท้ง
8. แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เพ่ือประกันว่าผู้ถูกกระท�า

ด้วยความรุนแรงในครอบครัวสามารถเข้าถึงการเยียวยาทางกฎหมายอย่างเหมาะสม รวมทั้งการมีค�าสั่งคุ้มครอง
ผู้เสียหาย 

9. สนับสนุนกฎหมายท่ีก�าหนดโควตาให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีเป็นผู้หญิง ในการเลือกตั้งรัฐสภาระดับชาติ และ
ในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
10. แต่งตั้งคณะกรรมาธิการรัฐสภาว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
11. จัดประชุมอย่างสม�่าเสมอกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และจัดให้มีคณะกรรมการค้นหาข้อเท็จจริงไต่สวนข้อเท็จ

จริงในพื้นที่ปฏิบัติงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่พวกเขาปฏิบัติงานอยู่ 

ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย 
12. ออกกฎหมายที่ครอบคลุมหลักการไม่ส่งกลับ
13. ออกกฎหมายที่มุ่งให้ประเทศไทยให้ภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาว่าด้วยสถานะของผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494
14. ออกกฎหมายซึ่งห้ามการควบคุมตัวผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาท่ีลี้ภัย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีท่ีมีต่อสนธิสัญญา

ด้านสิทธิมนุษยชนที่ ซึ่งประเทศไทยเป็นรัฐภาคี 

การลอยนวลพ้นผิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
15. ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
16. ออกกฎหมายท่ีมุ่งให้ประเทศไทยให้ภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคล

สูญหาย  
17. แต่งตั้งคณะกรรมาธิการรัฐสภา เพื่อท�าหน้าที่สอบสวนอย่างเป็นอิสระต่อข้อกล่าวหากรณีนักเรียนเตรียมทหาร

เสียชีวิต ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษ
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โทษประหาร
18. ออกกฎหมายที่มุ่งลดจ�านวนความผิดท่ีมีโทษประหารอย่างมีนัยส�าคัญ โดยเฉพาะความผิดที่ไม่สอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ของ “อาชญากรรมร้ายแรงสุด” ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
19. ออกกฎหมายที่มุ่งยกเลิกโทษประหารส�าหรับความผิดอาญาทั้งปวง
20. ออกกฎหมายที่มุ่งให้ประเทศไทยให้ภาคยานุวัติต่อพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ที่มุ่งยกเลิกโทษประหาร

สภาพการควบคุมตัว
21. ออกกฎหมายท่ีมุ่งลดการเอาผิดทางอาญาต่อความผิดเก่ียวกับด้านยาเสพติดบางประเภท และใช้มาตรการ

ทางเลือกแทนการคุมขัง
22. แก้ไขกฎหมายเพื่อประกันว่า กรณีที่เป็นความผิดที่เป็นโทษจ�าคุก ให้มีการก�าหนดโทษอย่างได้สัดส่วนกับความ

ผิดที่เกิดขึ้น รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับด้านยาเสพติด
23. จัดให้มีการเข้าตรวจเย่ียมสถานท่ีควบคุมตัวอย่างสม�่าเสมอ มีการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง และการประเมินสภาพ

การควบคุมตัวโดยไม่มีอุปสรรคที่อย่างไม่เหมาะสม 
24. ให้น�าข้อบทของ ‘ข้อก�าหนดแมนเดลา’ และ ‘ข้อก�าหนดกรุงเทพฯ’ ผนวกเข้าเป็นเนื้อหาของกฎหมายในประเทศ

การลงทุน การพัฒนา และโครงสร้างพื้นฐาน
25. ประกาศใช้ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
26. แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกันว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในแง่การ

ไล่รื้อ สิทธิที่จะมีอาหารการกินที่เหมาะสม สิทธิที่จะมีที่ีอยู่อาศัยที่ีเหมาะสม และการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชน
เผ่าพื้นเมือง

27. ยกเลิกค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 64/2557, 17/2558 และ 74/2559

สิทธิแรงงาน
28. ออกกฎหมายที่มุ่งให้ประเทศไทยให้ภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน

และสมาชิกในครอบครัว 
29. แก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน (ฉบับที่ 87) และ อนุสัญญาฯ ว่าด้วยการ
ปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวกัน และการเจรจาต่อรองร่วม (ฉบับที่ 98)

30. ออกกฎหมายท่ีมุ่งให้ประเทศไทยให้ภาคยานุวัติต่ออนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยคน
งานท�างานภายในบ้าน (ฉบับบบั ที่ 189) 

31. แก้ไขและประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. …ให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศด้านการใช้แรงงานบังคับ (ฉบับที่ 29) 
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ภาคผนวก I: ผลการส�ารวจโดยละเอยีด

1. พรรคการเมืองของท่านจะด�าเนินการอย่างไรเพื่อเสริมสร้างการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิสตรี?
15.6% (A) เสนอหรือลงคะแนนสนับสนุนข้อกฎหมายที่จะท�าให้การท�าแท้งไม่เป็นความผิดอาญา
46.9% (B) แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
53.1% (C) แก้ไขพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
43.3% (D) ออกมาตรการเพื่อขจัดการเหมารวมที่เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือเปิดโอกาสให้เกิดความรุนแรงต่อ

ผู้หญิง
31.3% (E) สนับสนุนกฎหมายที่ก�าหนดให้โควตากับผู้หญิงลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งในรัฐสภา และฝ่ายบริหาร

ส่วนท้องถิ่น 

2. พรรคการเมืองของท่านจะออกมาตรการอะไร เพื่อแก้ ไขสถานการณ์ด้านสิทธิแรงงาน?
28.1% (A) ให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนงานอพยพและสมาชิกครอบครัว 
18.8% (B) ให้สัตยาบันในอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยงานภาคประมง (ฉบับที่ 188)  
56.3% (C) แก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาขององค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน (ฉบับที่ 87) และ 
อนุสัญญาฯ ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวกัน และการเจรจาต่อรองร่วม 

28.1% (D)ให้สัตยาบันในอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยคนงานท�างานภายในบ้าน 
(ฉบับ ที่ 189)

50.0% (E) แก้ไขและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. … 
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศด้านการใช้แรงงานบังคับ 
(ฉบับที่ 29)  

3. พรรคการเมืองของท่านจะออกมาตรการอะไรเพื่อจ�ากัดผลกระทบเชิงลบจากการลงทุนและแผนงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่อชุมชนท้องถิ่น?

25.5% (A) รับรองร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและน�าไปปฏิบัติใช้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

61.5% (B) แก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษย
ชนสากล ทั้งในเรื่องของ การไล่รื้อ สิทธิที่จะมีอาหารการกินที่เหมาะสม สิทธิที่จะมีที่ีอยู่อาศัยที่ีเหมาะ
สม และการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง 

56.3% (C) ให้การประกันว่า กระบวนการการปรึกษาหารือกับชุมชนท้องถิ่นนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
พอเพื่อให้ได้รับความยินยอมเมื่อมีการตัดสินใจกระท�าการบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลเหล่านั้น 

9.4% (D) ให้ความเห็นชอบต่อร่างอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
37.5% (E) ยกเลิกค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2557 ที่ 17/2558 และที่ 74/2559

4. พรรคการเมืองของท่านจะด�าเนินการอะไรเพื่อยกระดับการคุ้มครองให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน?
37.5% (A) แก้ไขพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 
25.0% (B) จัดตั้งคณะกรรมาธิการรัฐสภาเพื่อก�ากับดูแลสถานการณ์เกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
40.6% (C) จัดการประชุมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างสม�่าเสมอและจัดให้มีภารกิจค้นคว้าข้อเท็จจริง

ในพื้นที่ที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนท�างาน 
3.1% ไม่มีค�าตอบ

5. มาตรการอะไรที่พรรคการเมืองของท่านจะสนับสนุนเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย?
56.3% (A) สนับสนุนข้อกฎหมายที่บรรจุหลักการห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตราย 
21.9% (B) ให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 
28.1% (C) ห้ามมิให้มีการกักขังผู้ลี้ภัยหรือผู้แสวงหาที่ลี้ภัย  
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6. บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ข้อไหน ที่พรรคการเมืองของท่านต้องการแก้ ไข?
53.1% (A) มาตรา 107 และมาตรา 113 (การแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา) 
56.3% (B) มาตรา 256 (การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ) 
18.8% (C) มาตรา 82, 160 และ 170 (การพ้นจากต�าแหน่งของนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี) 
28.1% (D) มาตรา 213, 224 และ 235 (บทบาทหน้าที่ขององค์กรอิสระ) 
31.3% (E) มาตรา 247 (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)  

7. ค�าส่ัง หรือประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับไหนท่ีพรรคการเมืองของท่านต้องการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก?

25.0% (A) ประกาศคสช. ฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557 และค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 41/2559
28.1% (B) ค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 3/2558
50.0% (C) ค�าสั่งคสช.ฉบับที่ 13/2559
6.3% ไม่มีค�ำตอบ

8. พรรคการเมืองของท่านจะด�าเนินการอย่างไรเพื่อปรับปรุงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
ในประเทศไทย?

15.6% (A) ยกเลิกกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา
65.6% (B) แก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
15.6% (C) แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 (กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) 
65.6% (D) แก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ….

9. พรรคการเมืองของท่านจะออกมาตรการอะไรเพื่อสนับสนุนการแก้ ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112?
12.5% (A) แก้ไขไม่ให้มีโทษจ�าคุกส�าหรับผู้ที่ละเมิดกฎหมายมาตรานี้ 
21.9% (B) มอบอ�านาจการแจ้งความภายใต้มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญาให้กับบุคคลหรือสถาบันที่มี

ความเกี่ยวข้องกับสมาชิกของราชวงศ์เท่านั้น 
65.6% (C) ไม่เลือกข้อใดเลย

10. พรรคการเมืองของท่านมีข้อเสนออย่างไรต่อโทษประหารชีวิต?
46.9% (A) คงโทษประหารชีวิตไว้ตามเดิมส�าหรับความผิดที่มีโทษประหารชีวิตอยู่แล้ว 
15.6% (B) ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
25.0% (C) คงโทษประหารชีวิตไว้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการฆ่าคนตายโดยเจตนาเท่านั้น 
21.9% (D) ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดทุกประเภท 

11. พรรคการเมืองของท่านจะด�าเนินการอย่างไรเพื่อปรับปรุงสภาพการควบคุมตัว?
34.4% (A) แก้ไขให้ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบางประเภทไม่มีโทษทางอาญา 
43.8% (B) ออกมาตรการทางเลือกแทนการคุมตัว 
40.6% (C) อนุญาตให้หน่วยงานหรือองค์กรอิสระเข้าตรวจสอบสถานที่คุมตัว 
12.5% (D) ยุติการใช้โซ่ตรวนและการแยกคุมขังเดี่ยวเป็นระยะเวลายาวนาน
50.0% (E) ปรับแก้กฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตราต่าง ๆ  ในข้อก�าหนดแมนดาลา (Mandela Rules) 

และข้อก�าหนดกรุงเทพฯ (ข้อก�าหนดกรุงเทพฯ)
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12. พรรคการเมืองของท่านมีความเห็นว่า มาตรการใดต่อไปน้ีจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการต่อต้านการ
ทรมาน การบังคับบุคคลให้สูญหาย และการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย?

43.8% (A) ให้ความยุติธรรมและการชดเชยเยียวยาที่เพียงพอกับเหยื่อและครอบครัว
37.5% (B) ลงมติเห็นชอบและผ่านร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคล

สูญหาย พ.ศ. … 
34.4% (C) ด�าเนินการสืบสวนข้อกล่าวหาเก่ียวกับการทรมาน การบังคับบุคคลให้สูญหาย และการสังหารนอก

กระบวนการกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ทหาร โดยปราศจากความล�าเอียงและมีเป้าหมาย
เพื่อน�าตัวผู้กระท�าละเมิดมารับผิด

37.5% (D) ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลสูญหาย 
34.4% (E) ให้การอบรมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ทหาร และผู้เชี่ยวชาญ

ทางการแพทย์

13. พรรคการเมืองของท่านจะสนับสนุนมาตรการใดต่อไปนี้เพื่อแก้ ไขสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ใต้? 

25.0% (A) ด�าเนินการสืบสวนและน�าตัวบุคคล รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย 

25.0% (B) จัดให้มีการชดเชยเยียวยาอย่างเต็มที่และอย่างเพียงพอให้กับเหย่ือของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ครอบครัว 

59.4% (C) ทบทวนการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงในพ้ืนท่ี รวมถึง พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 
พระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงภายในประเทศ พ.ศ. 2551 และเปลี่ยนมาบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาตามปกติแทน

14. พรรคการเมืองของท่านจะด�าเนินการอย่างไรต่อบทบาทของกองทัพไทยในกิจการภายในประเทศและข้อ
กล่าวหาเรื่องการละเมิดและการปฏิบัติที่เลวร้ายภายในกองทัพ?

40.6% (A) ลดการจัดสรรงบประมาณส�าหรับค่าใช้จ่ายของกองทัพลงอย่างมีนัยส�าคัญ
18.8% (B) ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
46.9% (C) แต่งตั้งคณะกรรมาธิการรัฐสภาซึ่งมีภารกิจในการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นอิสระต่อข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ

การเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหาร หรือ พลทหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อน�าตัวผู้กระท�าการละเมิดมารับผิด

15. พรรคการเมืองของท่านคิดว่าประเด็นใดต่อไปนี้ที่รัฐบาลชุดใหม่ควรให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก? 
50.0% (A) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
71.9% (B) การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ
6.3% (C) การปฏิรูปหน่วยงานด้านความมั่นคง (ทั้งหน่วยงานต�ารวจและทหาร) 
9.4% (D) การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และคุ้มครองสิทธิสตรี
43.8% (E) การยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั่วประเทศ
3.1% ไม่มีค�าตอบ
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ภาคผนวก II: ค�าตอบของพรรคการเมืองต่อค�าถามแต่ละข้อ 

 ชื่อพรรค Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15

1
รวมพลัง
ประชาชาติไทย

D,E D C B C E B D C A B,D A,D B C A,B

2 ชาติไทยพัฒนา C A B N/A A A A B C B B E A C B,E

3
คนธรรมดาแห่ง
ประเทศไทย

C C B,E A B B N/A B,D B B B,E B,D C B B,D

4 สามัญชน A,C C,D C,E A A B,E C B,C A D B,E B,D C A B,C

5 ประชาธิปัตย์ B,C D,E C,E C A A,B A B,D C A A,B B,E C B B,E

6 เพื่อฟ้าดิน B,C B,C B,C C A C,D B A,B C A,C A,B A,E A C A,E

7 อนาคตใหม่ C,D C C,E A B A,B B A,B C D A,E C,D C A B

8 กลาง D,E D,E C,E A C A,B A B,C B D C,E C,E C C B

9 กรีน B,C B,E B,E C C D,E C C,D A A,C A,E A,B C A A,E

10 กสิกรไทย B,D A,E B,C C A E C D C D B,E C,E A C B,E

11 แผ่นดินธรรม B,D A B,C A A A,B C A C A B,C C,D B A B,E

12 มหาชน C,D C,D A,C B C B,E A B,D A B A,E C,D C B B,D

13 ทางเลือกใหม่ B E B C B D,E B,C D C C A C A,C A A,B

14 ความหวังใหม่ C,E C,E A,B C B E C B,D C C B,E A,E C A A,E

15 ประชาธิปไตยใหม่ D,E A,E C,E A C
A,B,C,
D,E

B B C D C,D B,E B B A,E

16 พลังแผ่นดินทอง B,C C,E B,C A A A,B C B,D C C,D C,E A,C B B A,B

17 ประชาภิวัฒน์
B,C, 
D,E

A,B,C, 
D,E

A,B, 
C,D

B B A,D C D C D A A,E B C D

18 ประชาชนปฏิรูป A,C C C C C D,E C D B D A,C D,E B C A,B

19 พลังไทยรักไทย C,E C,E A,B A A A,B N/A C,D C A A,B A,D C C A,B

20 เพื่อแผ่นดิน D A,B A,B C A B,D C B,D C C B,C A,C C A A,B

21 เพื่อคนไทย B,C A,C D,E C C A B B C A E B B A B,C

22 ประชาชาติ B,D C,D B,E A C A,B A B,D B B,D A,C B,C C C A,E

23 รวมใจไทย B,C C,D A,C B A B,C C A,C B A C,D A,C A C A,B
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 ชื่อพรรค Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15

24 สยามพัฒนา A,B D,E B,C B,C A,C A,B B,C B C A B,C A,B A,C B,C N/A

25 พลังคนกีฬา B,D A,C A,D B A C,D A B,D C A C,E B,D C C E

26 ไทยศรีวิไลย์ E A,B C A A A,B A B,D C A E A,E B A B,E

27 พลังไทยดี A,E C,E A,B B A A,C B D C A A,C A,E C A B,E

28 ภาคีเครือข่ายไทย B,D C,E B,C C A A C D C C C A,C A C B,E

29 พลังแรงงานไทย B,C C,E B,C A,C A,B C,E A,C B,D A A,C C,E B,D A,C A,C A,E

30 ไทยรักษาชาติ C,D E B,E C A B,D C B,D B A D,E A,B C A A,B

31
สังคม
ประชาธิปไตยไทย

D,E C,E B,E A A A,B B B,D B B B,E B,D C C A,B

32 เพื่อชาติ A,E A,C B,E B B A.B C A,B C A B,E D C A A,B
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ภาคผนวก III: พรรคการเมืองท่ีลงสมคัรรบัเลือกต้ังสมาชกิสภาผู้แทนราษฏร 
แบบบัญชรีายชือ่ วนัท่ี 24 มนีาคม*

# ชื่อพรรค (อังกฤษ/ไทย) ปีที่ก่อตั้ง หัวหน้าพรรค
ผู้สมัครสส. 
(ชาย/หญิง)

ได้ตอบแบบ
สอบถามหรือไม่

1
Action Coalition for Thailand

2561 นายจัตุมงคล โสณกุล 68/72 ใช่
พรรครวมพลังประชาชาติไทย

2
Bhumjaithai Party

2551 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 113/31 ไม่
พรรคภูมิใจไทย

3
Bhumphalangkasettrakonthai

2561 นางคำานึง พุฒหอม 4/1 ไม่
พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย

4
Chart Pattana Party

2550 นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล 48/8 ไม่
พรรคชาติพัฒนา

5
Chartthaipattana Party

2551 นายธีระ วงศ์สมุทร 56/10 ใช่
พรรคชาติไทยพัฒนา

6
Commoner Party of Thailand

2557 นายธนพร ศรียากูล 2/0 ใช่
พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย

7
Commoners Party

2561 นายเลิศศักดิ์ คำาคงศักดิ์ 5/1 ใช่
พรรคสามัญชน

8
Cooperative Power Party

2555 นายจักรี สุจริตธรรม 4/0 ไม่
พรรคพลังสหกรณ์

9
Democrat Party

2525 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 127/43 ใช่
พรรคประชาธิปัตย์

10
Democratic for People Party

2557 นายประมวล พิมพ์เสน 3/0 ไม่
พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน

11
Democratic Force Party

2556 นายพูนพิพัฒน์ นิลรังษี 9/3 ไม่
พรรคพลังประชาธิปไตย

12
Farmer Network of Thailand Party

2549 นายโชติ บุญจริง 6/3 ไม่
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

13
Foundational Party

2561 นายญาณวุฒิ พรหมเดชากุล 11/3 ไม่
พรรคฐานรากไทย

14
Future Forward Party

2561 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 108/13 ใช่
พรรคอนาคตใหม่

15
Glang Party

2561 นายชุมพล ครุฑแก้ว 4/2 ใช่
พรรคกลาง

16
Green Party

2561 นายพงศา ชูแนม 10/2 ใช่
พรรคกรีน

17
Kasikornthai Party

2542 นายจำาลอง ดำาสิม 1/0 ใช่
กสิกรไทย

18
Klong Thai Party

2561 นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ 23/4 ไม่
พรรคคลองไทย

*ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 



FIDH - เงามืดมากกว่าแสงสว่าง พรรคการเมืองของไทย และพันธกิจด้านสิทธิมนุษยชน28

# ชื่อพรรค (อังกฤษ/ไทย) ปีที่ก่อตั้ง หัวหน้าพรรค
ผู้สมัครสส. 
(ชาย/หญิง)

ได้ตอบแบบ
สอบถามหรือไม่

19
Land of Dharma Party 2561 

นายกรณ์ มีดี 20/4 ใช่
พรรคแผ่นดินธรรม

20
Mahachon Party

2541 นายอภิรัต ศิรินาวิน 7/1 ใช่
พรรคมหาชน

21
New Alternative Party

2561 นายราเชน ตระกูลเวียง 10/3 ใช่
พรรคทางเลือกใหม่

22
New Aspiration Party

2545 นายชิงชัย มงคลธรรม 11/2 ใช่
พรรคความหวังใหม่

23
New Democrat Party

2554 นายสุรทิน พิจารณ์ 31/10 ใช่
พรรคประชาธิปไตยใหม่

24
New Economics Party

2561 นายสุภดิช อากาศฤกษ์ 55/17 ไม่
พรรคเศรษฐกิจใหม่

25
New Palangdharma Party

2561 นายระวี มาศฉมาดล 20/3 ไม่
พรรคพลังธรรมใหม่

26
Paradonraphab Party

2556 นายดำารงดิศ ดิศกุล 14/0 ไม่
พรรคภราดรภาพ

27
People Progressive Party

2561 B.E. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ 68/56 ใช่
พรรคประชาภิวัฒน์

28
People Reform Party

2561 นายไพบูลย์ นิติตะวัน 28/10 ใช่
พรรคประชาชนปฏิรูป

29
People Vote Party

2561 นายอนุชิต งามพัฒนพงศ์ชัย 1/0 ไม่
พรรคมติประชา

30
Phalang Paendinthong

2561 นายอนุวัฒน์ วิใจเงิน 5/1 ใช่
พรรคพลังแผ่นดินทอง

31
Phalang Pracharath Party

2561 นายอุตตม สาวนายน 107/13 ไม่
พลังประชารัฐ

32
Phalang Thai Rak Chart Party

2556 นายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์ 10/2 ไม่
พรรคพลังไทยรักชาติ

33
Phalang Thai Rak Thai Party

2561 นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล 23/5 ใช่
พรรคพลังไทยรักไทย

34
Phuea Chat Party

2556 นายเถลิงยศ บุตุคำา 112/31 ใช่
พรรคเพื่อชาติ

35
Phuea Cheevitmai Party

2556 นางถนอม จงแก้วจิตร 2/1 ไม่
พรรคเพื่อชีวิตใหม่

36
Phuea Khon Thai Party

2561 นายวิทยา อินาลา 17/2 ใช่
พรรคเพื่อคนไทย

37
Phuea Paendin Party

2550 นางกมลพร กัลยาณมิตร 24/3 ใช่
พรรคเพื่อแผ่นดิน

38
Phuea Saha Gon Thai Party

2557 นางสาวอารีย์ ทวนทัย 1/1 ไม่
พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย
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# ชื่อพรรค (อังกฤษ/ไทย) ปีที่ก่อตั้ง หัวหน้าพรรค
ผู้สมัครสส. 
(ชาย/หญิง)

ได้ตอบแบบ
สอบถามหรือไม่

39
Phuea Thai Party

2549 พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ 81/16 ไม่
พรรคเพื่อไทย

40
Phuea Thai Pattana Party

2562 นางสาวอรอนงค์ บุญโต 7/5 ไม่
พรรคเพื่อไทยพัฒนา

41
Phuea Tham Party

2553 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 20/2 ไม่
พรรคเพื่อธรรม

42
Phungluang Party

2557 นายสราวุฒิ สิงหกลางพล 6/4 ไม่
พรรคผึ้งหลวง 

43
Powerful Love Party

2561 นายภรัณ กิตติวัฒน์ 6/0 ไม่
พรรคพลังรัก

44
Power of Faith Party

2561 นายอนันตร์ บุญรำาไพ 6/2 ไม่
พรรคพลังศรัทธา

45
Prachachat Party

2561 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 50/6 ใช่
พรรคประชาชาติ

46
Prachaniyom Party

2561 นายยงยุทธ เทพจำานงค์ 72/39 ไม่
พรรคประชานิยม

47
Prachatham Thai Party

2561 นายพิเชษฐ สถิรชวาล 46/10 ไม่
พรรคประชาธรรมไทย

48
Ruam Jai Thai Party

2561 นายนพดล อมรเวช 5/4 ใช่
พรรครวมใจไทย

49
Siam Development Party

2561 นายบุญส่ง เกิดหลำา 13/1 ใช่
พรรคสยามพัฒนา

50
Social Power Party

2561 นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน 13/1 ไม่
พรรคพลังสังคม

51
Sport Party of Thailand

2552 นายวิรุณ เกิดชูกุล ใช่
พรรคพลังคนกีฬา

52
Thaen Khun Phaendin Party

2550 นายวิชัย ศิรินคร 7/1 ไม่
พรรคแทนคุณแผ่นดิน

53
Thai Citizen Power Party

2561 นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ 17/1 ไม่
พรรคพลเมืองไทย

54
Thai Citizens’ Party

2525 นายสุมิตร สุนทรเวช 8/7 ใช่
พรรคประชากรไทย

55
Thai Civilized Party

2561 นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์ 15/11 ไม่
พรรคไทยศรีวิไลย์

56
Thai Dee Power Party

2562 นายสาธุ อนุโมทามิ 6/0 ใช่
พรรคพลังไทยดี

57
Thai Ethnic Party

2561 นายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ 12/3 ไม่
พรรคชาติพันธุ์ไทย

58
Thai Forest Conservation Party

2555 นายดำารง พิเดช 15/1 ไม่
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
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# ชื่อพรรค (อังกฤษ/ไทย) ปีที่ก่อตั้ง หัวหน้าพรรค
ผู้สมัครสส. 
(ชาย/หญิง)

ได้ตอบแบบ
สอบถามหรือไม่

59
Thai Friend Party

2561 นายสิระ พิมพ์กลาง 33/11 ไม่
พรรคเพื่อนไทย

60
Thai Liberal Party

2556 นายเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 89/9 ไม่
พรรคเสรีรวมไทย

61
Thai Local Power Party

2555 นายเศกศรรณ์ หอมรักษ์ 56/17 ไม่
พรรคพลังท้องถิ่นไท

62
Thai Morality Party

2561 นายอโณทัย ดวงดารา 5/3 ไม่
พรรคไทยธรรม

63
Thai Nation Power Party

2561 นายทรงกลด ทิพย์รัตน์ 57/19 ไม่
พรรคพลังชาติไทย

64
Thai Network Party

2562 นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ 21/3 ใช่
พรรคภาคีเครือข่ายไทย

65
Thai People Power Party

2561 นายนิคม บุญวิเศษ 52/7 ไม่
พรรคพลังปวงชนไทย

66
Thai Population Party

2561 นายบุญยงค์ จันทร์แสง 8/7 ไม่
พรรคประชาไทย

67
Thai Power Builds the Nation

2561 นายณภัคธร ชัยสงคราม 11/1 ไม่
พรรคพลังไทสร้างชาติ

68
Thai Power Labor Party

2561 นายพิเชษฐ์ ภูแก้ว 6/0 ใช่
พรรคพลังแรงงานไทย

69
Thai Rubber Party

2554 นางวิภาวี มหัทธนะทองขาว 4/0 ไม่
พรรคยางพาราไทย

70
Thai Rung Rueng Party

2561 นายฉัตรชัย แนวพญา 6/1 ไม่
พรรคไทยรุ่งเรือง

71
Thai Save the Nation

2552 นายปรีชาพล พงษ์พานิช 87/21 ใช่
พรรคไทยรักษาชาติ

72
Thai Social Democratic Party

2552 นายสมศักดิ์ โกศัยสุข 2/3 ใช่
พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย

73
Thai Teacher Power Party

2562 นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ 5/1 ไม่
พรรคพลังครูไทย

74
Thai Teachers for People Party

2554 นายอารี ตรีทองเพ็ชร 65/12 ไม่
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

75
Thai Workers Party

- 1/0 No
พรรคคนงานไทย 

76
Thailand Development Party

2561 นายอดิโรจ บุญไย 2/0 ไม่
พรรคพัฒนาประเทศไทย

77
Thairaktham Party

2556 นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค 97/50 ไม่
พรรคไทรักธรรม

78
Thinkakhao Party

2555 นายชุมชฏาธาร หาญณรงค์ 5/3 ไม่
พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล
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ส�าหรับ FIDH การเปลี่ยนแปลงสังคมต้องพึ่งพาการท�างานของผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น
ขบวนการระดบัโลกเพือ่การปฏบิตังิานด้านสทิธมินษุยชนในระดับประเทศ ภมูภิาค และระหวา่งประเทศ 
มกีารสนบัสนนุงานของหน่วยงานสมาชกิและภาค ีเพือ่แกป้ญัหาการปฏบิตัมิิชอบด้านสทิธมินษุยชน และ
ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย เป็นการทำางานเพื่อกดดันรัฐและผู้มีอำานาจ รวมทั้งกลุ่มต่อต้านรัฐ
บาลทิ่ติดอาวุธและบรรษัทข้ามชาติ
กลุม่เป้าหมายหลักของเราคอืหน่วยงานสิทธมินุษยชนระดบัประเทศซึง่เปน็สมาชิกของขบวนการเรา และ
การทำางานผา่นหนว่ยงานเหลา่นีเ้ปน็การชว่ยเหลือผูเ้สยีหายจากการละเมดิสทิธมินษุยชน FIDH ยงัรว่ม
มือกับหน่วยงานภาคีในท้องถิ่นและผู้มีบทบาทเกี่ยวข้อง

FIDH 
17, passage de la Main d’Or 
75011 Paris 
Tel: (33-1) 43 55 25 18 
www.fidh.org 
Twitter: @fidh_en / fidh_fr / fidh_es 
Facebook:
https://www.facebook.com/FIDH.HumanRights/

CONTACT US

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจ�าประเทศไทย



ABOUT FIDH
FIDH takes action for the protection of victims of human rights violations, for 
the prevention of violations and to bring perpetrators to justice.

A broad mandate

FIDH works for the respect of all the rights set out in the Universal Declaration of 
Human Rights: civil and political rights, as well as economic, social and cultural 
rights.

A universal movement
FIDH was established in 1922, and today unites 184 member organisations in  
112 countries around the world. FIDH coordinates and supports their  
activities and provides them with a voice at the international level.

An independent organisation
Like its member organisations, FIDH is not linked to any party or religion and is inde-
pendent of all governments.

     FIDH is an international
             human rights NGO federating
       184 organizations  
           from 112 countries.

www.fidh.org

ในกว่า	112	ประเทศ

สมาพนัธ์สิทธมินษุยชนสากล
เป็นองค์กรท่ีไม่ใช่รฐัระหว่างประเทศด้านสิทธมินษุยชน
จนถงึปัจจุบันมีองค์กรสมาชกิ	184	องค์กร	

เก่ียวกับ FIDH
FIDH ดำาเนินการเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษชน ป้องกันการละเมิดและนำา
ตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ

FIDH มุง่ทำางานใหเ้กดิความเคารพตอ่สทิธทิัง้ปวงทีก่ำาหนดไวใ้นปฏญิญาสากลวา่ด้วยสทิธมินษุย
ชน สิทธิทางพลเรือนและการเมือง รวมทั้งสิทธิทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

FIDH ก่อต้ังขึน้เม่ือปี 2465 จนถงึปจัจบุนัมอีงคก์รสมาชกิ 184 แหง่ในกวา่ 112 ประเทศทัว่โลก 

FIDH ประสานงานและสนบัสนนุการทำากิจกรรมของพวกเขา และชว่ยให้พวกเราแสดงความเหน็ 
ในระดับสากลได้

เช่นเดียวกับบรรดาหน่วยงานสมาชิก FIDH ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองหรือศาสนา
ใดๆ และเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระจากรัฐบาล

อ�านาจหน้าท่ีทีก่ว้างขวาง

ขบวนการระดบัสากล

หน่วยงานอสิระ

www.fidh.org


