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แอมเนสตี ้อนิเตอร์เนช่ันแนลเป็นขบวนการระดับโลกที่มีผู้ร่วมรณรงค์
มากกว่าเจด็ล้านคน เพื่อให้ทุกคนในโลกได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิ
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ประเทศอื่นๆ  
 
เราเป็นหน่วยงานอสิระไม่ขึน้กับรัฐบาลหรืออุดมการณ์ทางการเมือง ไม่มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิหรือศาสนาใดๆ และได้รับการสนับสนุนจากค่า
สมาชิกและการบริจาคจากสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประเทศไทย: วาระสิทธิมนุษยชนส าหรับผู้แทนและพรรคการเมือง  
Amnesty International 3 

สารบัญ 

บทน า 4 

1. ยุตกิารทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย 6 

2. ยุตกิารควบคุมตัวบุคคลโดยพลการ 8 

3. คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก 9 

4. ส่งเสริมสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ 12 

5. คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 13 

6. คุ้มครองผู้ลีภ้ัยและผู้ขอลีภ้ัย รวมถงึคนงานข้ามชาต ิ 13 

7. ส่งเสริมสิทธิความเป็นส่วนตัวในการใช้งานคอมพวิเตอร์ 13 

8. ให้การเยียวยาเม่ือเกดิการละเมิดสิทธิมนุษยชน 13 

9. ยกเลิกโทษประหารชีวิต 13 
 



 

 
ประเทศไทย: วาระสิทธิมนุษยชนส าหรับผู้แทนและพรรคการเมือง  
Amnesty International 4 

บทน า 

โอกาสในการเปล่ียนแปลง 
เน่ืองด้วยจะมีการเลือกตัง้ทั่วไปในประเทศไทยในวนัท่ี 24 มีนาคม 2562 แอมเนสตี ้อินเตอร์

เนชั่นแนลเรียกร้องผู้ สมัครสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและพรรคการเมืองให้ยึดมัน่ต่อพันธกิจด้านสิทธิ
มนุษยชนต่อประชาชน รัฐบาลใหม่ต้องด าเนินการอย่างจริงจงัเพ่ือสง่เสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศ และยตุิการลอยนวลพ้นผิดเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิ  

ท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้รับรองพนัธกิจส าคญัท่ีมีต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ทัง้การส่งเสริม 
คุ้มครอง และปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชนหลายประการ ตัง้แต่การปลอดจากการทรมานไป
จนถึงเสรีภาพในการแสดงออก1 การเลือกตัง้รัฐบาลใหม่จึงเป็นโอกาสท่ีจะได้เห็นการเคารพต่อพันธกิจ
เหลา่นีแ้ละความพยายามจะขบัเคลื่อนพนัธกิจเหลา่นีใ้ห้เป็นกฎหมายและนโยบายภายในประเทศ  

ประเทศไทยต้องเตรียมปฏิบตัิการภารกิจด้านสิทธิมนษุยชนอย่างรวดเร็วและครอบคลมุ รัฐบาล
ใหม่ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายหรือค าสัง่ซึง่มีลกัษณะจ ากดัหรือคกุคาม
การเข้าถึงสิทธินานัปการ รัฐบาลควรเสนอให้มีมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจัดตัง้
กลไกเพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ เสียหายเข้าถงึความยตุิธรรมได้  

นอกจากนี ้รัฐบาลใหม่ควรให้ค ามัน่สญัญาในการแก้ไขข้อท้าทายในอนาคต รวมถึงภยัคกุคาม
ต่อความมัน่คงแห่งชาติและภยัคกุคามทางไซเบอร์ ผ่านการก าหนดนโยบายเพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชน 
พร้อมทัง้หลีกเลี่ยงการใช้อ านาจในสถานการณ์ฉกุเฉินโดยไมจ่ าเป็น  

การเลือกตัง้ท่ีก าลงัจะมีขึน้นีเ้ป็นการเลือกตัง้ครัง้แรกในประเทศไทย ตัง้แต่การก่อรัฐประหาร
โดยทหารในเดือนพฤษภาคม 2557 ซึง่เป็นโอกาสท่ีผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง

                                                                                                                                                       

1 อนสุญัญาวา่ด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัิในทกุรูปแบบตอ่สตรี (CEDAW) อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก (CRC) กตกิาระหวา่ง
ประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) อนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานแหง่สหประชาชาติ (UNCAT) 
อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติในทกุรูปแบบ (ICERD) และกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (ICESCR) คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สตัยาบนัรับรองอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการ
คุ้มครองบคุคลทกุคนจากการหายสาบสญูโดยถกูบงัคบั (ICPPED) ซึง่มีการลงนามเม่ือปี 2555  
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ควรจะทบทวนภาวะขาดดลุด้านสิทธิมนษุยชนดงัท่ีเป็นอยู่ และแสดงความยดึมัน่ในพนัธกิจตอ่ประชาชน
ท่ีจะปฏิรูปสถาณการณ์สิทธิมนษุยชนปัจจบุนั  

แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชั่นแนลเชิญชวนให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรทุกท่านและพรรค
การเมืองทกุพรรคยดึมัน่ในการพฒันาสถานการณ์ในด้านตา่ง ๆ อย่างน้อยท่ีสดุในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้ 

• ยตุิการทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหาย 

• ยตุิการควบคมุตวับคุคลโดยพลการ 

• คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก 

• สง่เสริมสิทธิในการชมุนมุอย่างสงบ 

• คุ้มครองนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน 

• คุ้มครองผู้ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยั รวมถงึคนงานข้ามชาติ 

• สง่เสริมสิทธิความเป็นสว่นตวัในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

• ให้การเยียวยาเม่ือเกิดการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

• ยกเลิกโทษประหารชีวิต 
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1. ยุตกิารทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย 

การบังคับบุคคลให้สูญหายยังคงเป็นปัญหาร้ายแรงในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ เสียหายอาทิ นัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้ ประท้วง ผู้ ต้องสงสัยว่าก่อความไม่สงบ และผู้ ท่ีอยู่ในบัญชีเป้าหมายของ 
“สงครามปราบปรามยาเสพติด” ของรัฐบาลไทยตัง้แต่ปี 2546 ทัง้นีแ้ม้ว่ารัฐบาลไทยจะได้ลงนาม
อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการคุ้มครองบคุคลทกุคนจากการหายสาบสญูโดยถกูบงัคบั (ICPPED) 
ในเดือนมกราคม 2555 แต่ยังไม่ได้ให้สตัยาบันรับรองอนุสญัญาดงักล่าว และยังไม่มีการก าหนดฐาน
ความผิดทางอาญาเป็นการเฉพาะส าหรับการบงัคบับคุคลให้สญูหายในกฎหมายไทย  

ท่ีผ่านมายงัคงมีรายงานอย่างต่อเน่ืองถึงข้อกลา่วหาว่าเจ้าหน้าท่ีของส านกังานต ารวจแห่งชาติ
และกองทัพไทยทรมานและปฏิบัติอย่างทารุณโหดร้ายอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในบริบทของการ
ปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในจังหวดัทางภาคใต้ แม้ว่ารัฐบาลไทยได้ให้สตัยาบันรับรองอนุสัญญา
ต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัด์ิศรีแห่ง
สหประชาชาติ (UNCAT) ในปี 2550 แต่ท่ีผ่านมายงัไม่มีการก าหนดข้อห้ามต่อการทรมานในกฎหมาย
อาญาภายในประเทศ  

ทางการยังบังคับส่งกลับผู้ ลีภ้ัยและผู้ ขอลีภ้ัยไปยังประเทศซึ่งพวกเขาตกอยู่ในความเสี่ยงท่ี
จะต้องเผชิญกับการทรมานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีร้ายแรงอื่น และประเทศท่ีหลายคนเคยถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือถูกทรมานมาก่อน ทัง้นีท้างการไทยด าเนินการส่งกลับผู้ ลีภ้ัยและผู้ ขอลีภ้ัย
เหลา่นีโ้ดยขาดการประเมินความเสี่ยงท่ีพวกเขาจะต้องเผชิญกบัการประหตัประหาร รวมถงึการทรมาน  
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เพ่ือป้องกนัการปฏิบตัิมิชอบเหลา่นี ้ผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองควรให้
ค ายดึมัน่ดงัตอ่ไปนี ้

• ออกกฎหมายและบงัคบัใช้ร่างพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการ

กระท าให้บคุคลสญูหาย พ.ศ. .... หลงัการแก้ไขร่างให้มีเนือ้หาสอดคล้องกบัพนัธกรณีด้าน

สิทธิมนษุยชนของประเทศไทย2  

• ก าหนดให้มีมาตรการป้องกนัการทรมานและการประติบตัิหรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้

มนษุยธรรม หรือท่ีย ่ายีศกัด์ิศรีในกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบตัิงานของรัฐบาล 

• ให้สตัยาบนัรับรองอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการคุ้มครองบคุคลทกุคนจากการหาย

สาบสญูโดยถกูบงัคบั (ICPPED) และพิธีสารเลือกรับของอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานแห่ง

สหประชาชาติ (OPCAT) 

• ก าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายและทางปกครองเพ่ือป้องกนัการส่งกลบั 

 

 

                                                                                                                                                       

2 ซึง่ครอบคลมุถึงมาตรการป้องกนัเพียงพอในการห้ามไมใ่ห้เกิดการทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหาย ประกนัวา่ค าให้การที่
ได้จากการทรมานไมส่ามารถถกูน าไปใช้เป็นหลกัฐานในชัน้ศาลได้ เว้นแตเ่ป็นการใช้เพ่ือด าเนินคดีกบัผู้ท าการทรมาน ห้ามการ
ส่งกลบัและก าหนดนิยามการทรมานทีส่อดคล้องกบัอนสุญัญาตอ่ต้านการทรมานแหง่สหประชาชาติ ก่อนจะเห็นชอบให้ร่างนีเ้ป็น
กฎหมาย 
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2. ยุตกิารควบคุมตัวบุคคลโดย
พลการ 

กฎหมายภายในประเทศของไทยอนุญาตให้มีการควบคุมตวับุคคลโดยพลการ โดยปราศจาก
ข้อหา ไมเ่ข้าสูก่ระบวนการไตส่วน หรือในสถานท่ีควบคมุตวัท่ีไมเ่ป็นทางการ ซึง่ขดักบัหลกักฎหมายและ
มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมและหลกัประกันการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม 
การควบคมุตวับุคคลโดยพลการตามความเห็นชอบของรัฐมกัเป็นการควบคมุตวัโดยไม่ให้ติดต่อกบัโลก
ภายนอกและปราศจากมาตรการป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ การปฏิบตัิเช่นนีเ้พ่ิมความเสี่ยงอย่างมากต่อ
การละเมิดสิทธิมนษุยชนอื่นระหวา่งการควบคมุตวั รวมถงึการทรมานและการบงัคบับคุคลให้สญูหาย 

ผู้ เข้าเมืองโดยไมม่ีเอกสาร ผู้ลีภ้ยั และผู้ขอลีภ้ยัมกัถกูควบคมุตวัโดยพลการเป็นระยะเวลานาน 
หรือกระทัง่ไมม่ีก าหนดระยะเวลาการควบคมุตวัในสถานกกัตวัคนตา่งด้าว  

ผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองควรให้ค ายดึมัน่ดงัตอ่ไปนี ้

• แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายหรือค าสัง่ซึง่อนญุาตให้มีการควบคมุตวับคุคลโดยพลการโดย

ปราศจากข้อหา ไมเ่ข้าสูก่ระบวนการไตส่วน หรือในสถานท่ีควบคมุตวัท่ีไมเ่ป็นทางการ 

และประกนัวา่จะด าเนินการควบคมุตวับคุคลเฉพาะในสถานท่ีควบคมุตวัท่ีเป็นทางการ

เท่านัน้ โดยบคุคลเหลา่นีส้ามารถเข้าถงึทนายความ ญาติ และแพทย์โดยทนัที และต้องเข้า

รับการพิจารณาของศาลที่เป็นอิสระโดยไมล่า่ช้า 

• ประกนัวา่การควบคมุตวัผู้ เข้าเมืองและผู้ลีภ้ยัต้องถกูใช้เป็นมาตรการสดุท้ายเฉพาะใน

พฤติการณ์ท่ีเป็นข้อยกเว้นพิเศษเท่านัน้ โดยต้องก าหนดระยะเวลาการควบคมุตวัท่ี

เหมาะสมในกฎหมาย 
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3. คุ้มครองเสรีภาพในการ
แสดงออก 

การจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออกโดยพลการ รวมถึงการแสดงออกในโลกออนไลน์ ได้เพ่ิมขึน้
ในช่วงกว่าทศวรรษท่ีผ่านมาจากการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ผู้ วิจารณ์อย่างสงบ ผู้ ท่ีถูกมองว่าอยู่
ตรงข้ามกบัรัฐ นกัวิชาการ นกัการเมือง ผู้สื่อข่าว ทนายความ และนกัศกึษาตา่งถูกด าเนินคดีอาญาด้วย
ข้อกฎหมายท่ีจ ากดัเสรีภาพเกินกวา่เหตหุรือท่ีมีเนือ้หาคลมุเครือ เป็นเหตใุห้เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจอนัไมช่อบ
ธรรมในการจ ากัดการแสดงออกอย่างเสรี การใช้กฎหมายหมิ่นประมาททางอาญาโดยรัฐและ
บริษัทเอกชนฟ้องร้องต่อสื่อมวลชนและนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนยงับัน่ทอนและสร้างความหวาดกลวัต่อ
การใช้เสรีภาพในการแสดงออกอีกด้วย3 

นบัแตรั่ฐประหารเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 รวมถงึตอ่มาในเดือนกรกฎาคม 2557 ท่ีรัฐบาล
ประกาศการเลี่ยงพนัธกรณีท่ีจะปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเป็นทางการ ตามกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) รัฐบาลได้บังคบัใช้มาตรการโดยพลการ
อย่างกว้างขวางเพ่ือปราบปรามการใช้เสรีภาพในการแสดงออก จนเกินขอบเขตท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ได้
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน มาตรการเหล่านัน้อาทิเช่น การสงัเกตการณ์การสื่อสารส่วนบุคคล การคุกคาม
และการควบคมุตวัโดยพลการโดยปราศจากข้อหาหรือไม่เข้าสูก่ระบวนการไตส่วน เพียงเพราะการแสดง
ความเห็นส่วนบุคคลในสื่อหรือสถานท่ีสาธารณะ มีการใช้ข้อหาอาญาทัง้การยุยงปลกุป่ันและการหมิ่น
พระบรมเดชานภุาพฟ้องร้องบคุคล การสัง่ยึดสินทรัพย์ การเซ็นเซอร์และการจ ากดัสื่อมวลชน รวมถึงข้อ
ห้ามไมใ่ห้วิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าท่ี  

 
 

                                                                                                                                                       

3 โปรดด ูพระราชบญัญัติวา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 วา่ด้วยการหม่ิน
พระบรมเดชานภุาพ มาตรา 116 วา่ด้วยการยยุงปลกุป่ัน และมาตรา 326-328 วา่ด้วยการหม่ินประมาทเชิงอาญา ประกาศคณะ
รักษาความสงบแหง่ชาติที่ 97/2557 และ 103/2557 และค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาตทิี่ 41/2559  
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เพ่ือคุ้มครองสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก ผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรค
การเมืองควรให้ค ายดึมัน่ดงัตอ่ไปนี ้

• แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายและค าสัง่ท่ีจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออกโดยเกินขอบเขต 

• ยกเลิกกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา 

• ยติุการด าเนินคดีอาญากบันกักิจกรรม ผู้สื่อข่าว นกัการเมือง ทนายความ นกัศกึษา และ

บคุคลอื่นใดท่ีตกเป็นเป้าหมายเน่ืองจากการใช้สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก และ

ประกนัวา่จะมีการปลอ่ยตวัผู้ ท่ีถกูควบคมุตวัในขณะนี ้ 
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4. ส่งเสริมสิทธิในการชุมนุม
อย่างสงบ 

สิทธิในการชมุนมุอย่างสงบถกูจ ากดัอย่างเกินขอบเขตภายใต้กฎหมายไทย รวมถงึมีการก าหนด
บทลงโทษทางอาญาในกรณีท่ีไมม่ีการแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบถงึแผนในการจดัชมุนมุ  

เจ้าหน้าท่ีได้ตัง้ข้อหากบันกัปกป้องสิทธิมนุษยชนและนกักิจกรรมในชุมชน เน่ืองมาจากการจดั
หรือการเข้าร่วมการชุมนุมอย่างสงบ เจ้าหน้าท่ียงัสลายการชุมนุมอย่างสงบเหล่านีห้ลายครัง้ ในหลาย
กรณีมีการใช้ก าลงัในลกัษณะท่ีไมจ่ าเป็นหรือเกินขอบเขต  

ถือเป็นก้าวย่างเลก็ ๆ ในเชิงบวกท่ีทางการไทยได้ยกเลิกข้อห้ามการชมุนมุ “ทางการเมือง” ของ
บุคคลตัง้แต่ห้าคนขึน้ไปเมื่อไม่นานนี ้ข้อห้ามดงักล่าวเคยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 
ถึง 10 ธันวาคม 2561 และส่งผลให้มีการจ ากดัการชุมนุมหลายกรณีโดยพลการ อาทิ การประท้วงเชิง
สญัลกัษณ์ การด าเนินงานของผู้สื่อข่าว กิจกรรมทางวิชาการ และการประชุมส่วนตวัและสาธารณะอื่น 
แม้ว่าท่ีผ่านมาทางการได้ยุติการด าเนินคดีกับบุคคลท่ีจัดการชุมนุมทางการเมืองซึ่งขดัต่อข้อห้ามนีไ้ป
บ้างแล้ว แต่ยงัมีคนอีกจ านวนมากท่ีถูกด าเนินคดีในข้อหายุยงปลุกป่ัน ซึง่เป็นผลมาจากการใช้สิทธิใน
การชมุนมุอย่างสงบ  

เพ่ือคุ้มครองสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชมุนมุอย่างสงบ ผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
พรรคการเมืองควรให้ค ายดึมัน่ดงัตอ่ไปนี ้

• ยกเลิกบทลงโทษทางอาญาหรือทางปกครองในพระราชบญัญตัิการชมุนมุสาธารณะพ.ศ. 

2558 กรณีท่ีไมม่ีการแจ้งลว่งหน้าวา่จะมีการชมุนมุ รวมถงึข้อบทใดท่ีเอาผิดตอ่การ

ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการชมุนมุอย่างสงบ 

• ยติุการด าเนินคดีอาญากบับคุคลท่ีเป็นเป้าหมายเน่ืองมาจากการใช้สิทธิในการชมุนมุอย่าง

สงบ และยกเลิกค าตดัสินโทษของบคุคลท่ีเป็นเป้าหมายจากสถานการณ์ดงักลา่วในอดีต  
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5. คุ้มครองนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน 

นกัปกป้องสิทธิมนษุยชนจ านวนมากถกูสงัหาร คกุคาม และท าให้สญูหายในประเทศไทย พวก
เขายังได้รับผลกระทบจากข้อจ ากัดการชุมนุมและการแสดงออกอย่างสงบ ท่ีผ่านมามีการด าเนินคดี
อาญาจ านวนมากกบับุคคลท่ีคุ้มครองและปกป้องสิทธิเหล่านีอ้ย่างสงบ โดยเฉพาะนกักิจกรรมด้านท่ีดิน
และสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเสี่ยงอย่างย่ิงต่อการถูกโจมตี ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือปิดปากหรือขัดขวางการ
ด าเนินงานของพวกเขา 

ตัง้แต่คนงานข้ามชาติท่ีพยายามแสวงหาการเยียวยาทางกฎหมาย ไปจนถึงนกักิจกรรมท่ีเก็บ
ข้อมูลความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจ านวนมากถูกด าเนินคดีอาญาอย่าง
ต่อเน่ืองโดยบริษัทเอกชน ผ่านการฟ้องร้องด้วยกฎหมายหมิ่นประมาททางอาญา ซึง่เป็นผลมาจากการ
ด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของพวกเขา ไม่ว่าการด าเนินคดีเหล่านีจ้ะน าไปสู่การจ าคุก
หรือไม่ก็ตาม การด าเนินคดีมกัส่งผลในเชิงควบคมุการด าเนินงานของนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน ท าให้
พวกเขาต้องเสียเวลาและทรัพยากรจ านวนมากในการรายงานตวัตามกระบวนการยตุิธรรม  

เพ่ือคุ้มครองนกัปกป้องสิทธิมนษุยชน ผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองควร
ให้ค ายดึมัน่ดงัตอ่ไปนี ้

• ด าเนินการตรวจสอบวิเคราะห์วิธีด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในการสอบสวนการโจมตี การ

คกุคาม และการข่มขู่นกัปกป้องสิทธิมนษุยชน 

• ยติุการด าเนินคดีอาญากบันกัปกป้องสิทธิมนษุยชน กรณีท่ีเป็นผลมาจากงานการรณรงค์

กดดนัของพวกเขา หรือการรายงานข้อมลูการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

• จดัให้มีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัส าหรับนกัปกป้องสิทธิมนษุยชนทกุคน ผ่านการ

ปรึกษาหารือกบัพวกเขาและชมุชน โดยให้ความส าคญัเป็นพิเศษตอ่ชมุชนในชนบทซึง่มี

ความเสี่ยงอย่างมากท่ีจะตกเป็นเหย่ือของการข่มขู่ ความรุนแรง และการคกุคามโดย

เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
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6. คุ้มครองผู้ลีภ้ยัและผู้ขอลีภ้ยั 
รวมถึงคนงานข้ามชาต ิ

ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยให้ท่ีพ านกัอาศยัแกผู่้ลีภ้ยัจ านวนมาก รวมถงึคนงาน
ข้ามชาติทัง้ท่ีมีเอกสารและไม่มีเอกสาร กลุ่มบุคคลเหล่านีไ้ม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอทัง้ในเชิง
ขัน้ตอนการปฏิบตัิของภาครัฐและกฎหมาย สง่ผลให้พวกเขาตกเป็นเหย่ือการละเมิดสิทธิมนษุยชนหลาย
ประการ รวมถงึในบริบทของการบงัคบัใช้กฎหมายคนเข้าเมือง 

ผู้ เข้าเมืองโดยไม่มีเอกสาร ผู้ขอลีภ้ยั และผู้ลีภ้ยัต้องเผชิญทัง้ความเสี่ยงต่อการควบคมุตัวโดย
พลการ รวมถึงการส่งกลบัไปยงัสถานท่ีท่ีเช่ือได้ว่าว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกบัการประหตัประหาร หรือมี
ความเสี่ยงอย่างแท้จริงท่ีจะเกิดการละเมิดหรือการปฏิบตัิมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน มีตวัอย่างในกรณีนบั
ไม่ถ้วนท่ีทางการไม่ได้ประเมินความต้องการด้านการคุ้มครองของผู้ลีภ้ยัและผู้ ขอลีภ้ยัท่ีได้รับผลกระทบ
อย่างถ่ีถ้วน หรือเพิกเฉยตอ่ความต้องการของพวกเขาแม้จะทราบถงึสถานการณ์ดงักล่าว รวมถงึเพิกเฉย
ตอ่ข้อห้ามเดด็ขาดไมใ่ห้สง่กลบับคุคลไปยงัประเทศต้นทาง 

คนงานข้ามชาติมีความเสี่ยงอย่างย่ิงท่ีจะต้องเผชิญกบัการปฏิบตัิมิชอบหลายประการ รวมถึง
ด้านสิทธิแรงงาน และยงัถกูห้ามไมใ่ห้จดทะเบียนและจดัตัง้สหภาพแรงงานภายใต้กฎหมายไทย   
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เพ่ือประกนัการคุ้มครองผู้ลีภ้ยัและผู้แสวงหาท่ีลีภ้ยั ผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรค
การเมืองควรให้ค ายดึมัน่ดงัตอ่ไปนี ้

• ก าหนดสถานะทางกฎหมายอย่างเป็นทางการของผู้ลีภ้ยั ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน

ระหวา่งประเทศ ปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรีในการจดัท ากลไกคดักรองผู้ลีภ้ยัและผู้ เข้า

เมืองโดยไมม่ีเอกสาร 

• ก าหนดกรอบเชิงกฎหมายและทางปกครองท่ีเข้มแข็ง เพ่ือคุ้มครองไมใ่ห้มีการส่งกลบัผู้ลีภ้ยั 

และประกนัวา่จะมีการพิจารณาค าขอลีภ้ยัของพวกเขาอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ  

• ประกนัวา่การใช้อ านาจของต ารวจ การพิจารณาค าร้องขอลีภ้ยั และการปฏิบตัิของ

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการโดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิด้วยเหตแุห่งเชือ้ชาติ

หรือชาติก าเนิด และคุ้มครองบคุคลตามหลกัความเสมอภาคและหลกัสิทธิท่ีจะไมถ่กูเลือก

ปฏิบตัิ  

• ให้สตัยาบนัรับรองอนสุญัญาวา่ด้วยผู้ลีภ้ยั พ.ศ. 2494  

• ให้สตัยาบนัรับรองอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนงานอพยพ

และสมาชิกครอบครัว และอนญุาตให้คนงานข้ามชาติรวมตวัจดัตัง้และมีต าแหน่งใน

สหภาพแรงงาน 
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7. ส่งเสริมสิทธิความเป็น
ส่วนตัวในการใช้งาน
คอมพวิเตอร์ 

กฎหมายท่ีก ากับดูแลการใช้คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยให้อ านาจกว้างขวางกับรัฐในการ
สอดส่องข้อมลูส่วนบุคคลในวงกว้าง รวมถึงการเข้าถึงเมตะดาต้าในระหว่างการสอบสวนอาชญากรรม 
ในปัจจุบนัทางการได้ผ่านร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์พ.ศ. … ซึง่
ให้อ านาจอย่างกว้างขวางแก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงในการยึดข้อมลูส่วนบุคคล
และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์โดยไมต้่องขอหมายศาล ในกรณีท่ีเข้าข่าย “สถานการณ์ฉกุเฉิน”  

เพ่ือปกป้องสิทธิท่ีจะมีความเป็นส่วนตวั ผู้ สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง
ควรให้ค ายดึมัน่ดงัตอ่ไปนี ้

• แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ เพ่ือป้องกนัการสอดสอ่งในวงกว้างและ/หรือ

โดยพลการ  
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8. ให้การเยียวยาเม่ือเกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ท่ีผ่านมารัฐบาลมกัล้มเหลวในการสอบสวนอย่างเป็นอิสระ โดยพลนั และมีประสิทธิภาพเมื่อ
เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประการ รวมถึงการทรมาน การสงัหารนอกกระบวนการกฎหมาย 
และกรณีท่ีเกิดจากการใช้ก าลังท่ีมุ่งหมายเอาชีวิตอย่างเกินขอบเขตและไม่จ าเป็น นอกจากนี ้
รัฐธรรมนูญยังขาดบทบัญญัติท่ีเป็นมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อบัญญัติใน
กฎหมายท่ีใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินยังคุ้มครองไม่ให้เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดจากการละเมิดสิทธิ เหล่านี ้
กลายเป็นอุปสรรคเพ่ิมเติมต่อการน าตัวผู้ ต้องสงสัยว่าก่อเหตุมารับผิด และการอ านวยให้เกิดความ
ยตุิธรรมกบัผู้ เสียหาย  

บคุคลท่ีพยายามแสวงหาการเยียวยาต้องเผชิญกบัอปุสรรคหลายอย่างจากกระบวนการปฏิบตัิ
ของรัฐ เช่น การจ ากัดสิทธิของญาติในการแสวงหาการเยียวยาภายใต้กฎหมายทหารและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นอกจากนีก้ารกระท าของเจ้าหน้าท่ียงัมีลกัษณะข่มขู่ คกุคาม รวมถึง
การขู่ว่าจะฟ้องร้องคดีหรือมีการฟ้องร้องคดีเพ่ือเป็นการตอบโต้ ในกรณีท่ีมีการสอบสวนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนก็มกัเป็นไปอย่างล่าช้ามากและแทบไม่มีความคืบหน้า เจ้าหน้าท่ีมักไม่ส่งมอบเอกสารการ
สอบสวนเหลา่นีไ้ปยงัหน่วยงานสอบสวนคดีพิเศษ นอกจากนี ้บุคคลท่ีแสวงหาการเยียวยายงัต้องเผชิญ
กบัความล่าช้าหรืออปุสรรคจากท่ีศาลวินิจฉยัว่าศาลไม่มีอ านาจพิจารณาคดีเหลา่นี ้การใช้กระบวนการ
ทางอาญาเพ่ือขัดขวางการแสวงหาการเยียวยาของบุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการ
ด าเนินคดีหมิ่นประมาททางอาญา ก่อให้เกิดความหวาดกลวัและเป็นอปุสรรคต่อการเข้าถึงการเยียวยา
ของผู้ เสียหายและครอบครัว 
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ผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองควรให้ค ายดึมัน่ดงัตอ่ไปนี ้

• แก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายท่ีใช้ในสถานการณ์ฉกุเฉินและค าสัง่คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ และด าเนินการเพ่ือแก้ไขข้อบญัญตัิตามรัฐธรรมนญู4ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การรับผิด

ของเจ้าหน้าท่ี 

• ประกนัให้มีการสอบสวนข้อกลา่วหาวา่มีการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยการสอบสวนต้อง

ด าเนินการทนัที มีความอิสระ และมีประสทิธิภาพ นอกจากนีใ้ห้น าตวับคุคลผู้ ต้องสงสยัเข้า

สูก่ระบวนการยตุิธรรมโดยพลนั ผ่านการฟ้องร้องคดีอาญาในศาลพลเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

4 โปรดด ูรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 44, 47 และ 48 ค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 3/2558 และ 
13/2559 
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9. ยกเลิกโทษประหารชีวิต 

โดยทั่วไปแล้วประเทศไทยมกัไม่บงัคบัใช้โทษประหารชีวิตแม้จะมีบทลงโทษนีอ้ยู่ในกฎหมาย 
และศาลยังคงตดัสินลงโทษด้วยโทษประหารชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 ประเทศ
ไทยประหารชีวิตบุคคลเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ปี 2552 ทัง้นีก้ารประหารชีวิตก่อนหน้านัน้เกิดขึน้ตัง้แต่ปี 
2546 ปัจจุบนัศาลยงัตดัสินลงโทษประหารชีวิตในบางคดี และรัฐบาลได้เพ่ิมจ านวนความผิดทางอาญา
ท่ีมีโทษประหารชีวิต รวมถึงกรณีท่ีผู้กระท าผิดเป็นบคุคลไม่มีสญัชาติไทยและมีความผิดฐานทจุริต ในปี 
2561 ประเทศไทยมีนักโทษประหารชีวิตประมาณ 510 คน เป็นผู้ หญิง 94 คน โดยในจ านวนนีเ้ป็น
นกัโทษประหารชีวิตเดด็ขาด 193 คน   

ทัง้นีโ้ทษประหารชีวิตยงัคงเป็นการลงโทษบงัคบัส าหรับความผิดหลายประการ อาทิ ความผิดท่ี
เก่ียวข้องกับยาเสพติด ถือว่าไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขัน้ต ่าของอาชญากรรมร้ายแรงสุดซึ่งเป็น
อาชญากรรมประเภทเดียวท่ีอาจตดัสินลงโทษประหารชีวิตได้ อย่างไรก็ดีในปี 2559 รัฐบาลได้ด าเนินการ
ในเชิงบวก โดยยกเลิกโทษประหารชีวิตบงัคบัส าหรับความผิดฐานจ าหน่ายยาเสพติด   

ท่ีผ่านมา รัฐบาลได้เรียกร้องให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หลายฉบบั โดยขอให้มีการอภิปรายประเดน็ดงักลา่วในรัฐสภา  

ผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองควรให้ค ายดึมัน่ดงัตอ่ไปนี ้

• ยกเลิกโทษประหารชีวิต และก าหนดข้อตกลงอย่างเป็นทางการเพ่ือระงบัการใช้โทษ

ประหารชีวิตเป็นการชัว่คราว ในระหวา่งรอการด าเนินการเพ่ือยกเลิกโทษประหารชีวิต 

• ให้สตัยาบนัรับรองพิธีสารเลือกรับฉบบัท่ีสองของกติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึง่มีจดุหมายเพ่ือยกเลิกโทษประหารชีวิต 
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และพรรคการเมือง.   
ตัง้แตก่ารเลือกตัง้ครัง้ลา่สดุในปี 2554 ประเทศไทยอยู่ในสภาวะขาดดลุด้านสิทธิมนษุยชนอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อรัฐบาลออกกฎหมายจ ากดัเสรีภาพการแสดงออกและการชมุนมุ
อย่างสงบ มีการสอดสอ่งข้อมลูสว่นบคุคลโดยภาครัฐในวงกว้างและยงัมบีคุคลหลายกลุม่ถกู
ควบคมุตวัโดยพลการ นอกจากนีมี้รายงานตอ่เน่ืองวา่เจ้าหน้าท่ีรัฐทรมานและปฏิบตัิอย่างโหดร้าย
ทารุณตอ่ผู้ถกูควบคมุตวั ผู้ลีภ้ยัและคนงานข้ามชาติยงัขาดการคุ้มครองทางกฎหมายและถกู
ละเมิดสิทธิหลายประการ นอกจากนีใ้นปี 2561 ประเทศไทยยงัมีการประหารชีวิตเป็นครัง้แรกใน
รอบเกือบสิบปี ขณะท่ีรัฐบาลไทยกลบัล้มเหลวในการเยียวยาผู้ถกูละเมิดสิทธิ พร้อมทัง้ยงั
ด าเนินคดีกบันกัปกป้องสิทธิมนษุยชนจ านวนมาก  
 
ก่อนการเลือกตัง้ทัว่ไปในเดือนมีนาคม 2562 แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลเรียกร้องผู้สมคัร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองให้ยดึมัน่ในพนัธกิจด้านสิทธิมนษุยชนตอ่ประชาชน 
รัฐบาลใหมต้่องด าเนินการอย่างเร่งดว่นเพ่ือสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชนในประเทศให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล แอมเนสตี ้อินเตอร์เนชัน่แนลน าเสนอรายงานฉบบันีเ้พ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบตัิงานด้านสิทธิมนษุยชนตามหลกักฎหมายระหวา่งประเทศ 
 


