
 

เผยแพร่วนัที� 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554            

แถลงการณ์ต่อการจัดทํานโยบายรัฐบาลใหม่ 

องคก์รสิทธิเรียกร้อง นโยบายรัฐบาลยิ�งลกัษณ์ตอ้งส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนใหเ้ป็นจริง  

ยตุิการออกกฎหมาย นโยบาย และการบงัคบัใชก้ฎหมายที�ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ควรระมดัระวงัการใชน้โยบายปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างกลไกเขา้ถึงความยตุิธรรม 

          ขอแสดงความยนิดีต่อนางสาวยิ�งลกัษณ์ ชินวตัร ที�ไดรั้บแต่งตั�งให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย  ใน

โอกาสที�รัฐบาลใหม่จะเสนอนโยบายต่อรัฐสภาในวนัที� 23 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554      มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและเครือข่าย

นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธิเพื�อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาและคณะกรรมการรณรงค์เพื�อสิทธิมนุษยชน ซึ� งเป็นองค์กร

ที�มีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ�งการส่งเสริมให้ประชาชนที�ตกเป็นเหยื�อของการ

ละเมิดสามารถเขา้ถึงความยตุิธรรมและการคุม้ครองทางกฎหมายได ้   ขอเสนอความคิดเห็นเพื�อประโยชน์ในการจัดทาํนโยบาย

ของรัฐบาลใหม่ดงันี�  

 1)ใหรั้ฐบาลยดึมั�นในธรรมาภิบาล สร้างความเขม้แข็งแก่นิติรัฐ เชิดชูนิติธรรม สิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดินอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งรัฐจะตอ้ง ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างไดผ้ล

และเป็นจริง ทั�งโดยมาตรการทางนิติบญัญตัิและดา้นการบริหาร อนุวตัิกฎหมายให้เป็นไปตามตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ

ดา้นสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งอนุสัญญาว่าดว้ยการต่อตา้นการทรมาน การเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาสําคญัอีกสองฉบบัคือ

อนุสัญญาว่าดว้ยการต่อตา้นการบงัคบัใหบุ้คคลสูญหายและอนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานขา้มชาติและครอบครัว และให้

สัตยาบนัธรรมนูญกรุงโรมว่าดว้ยการจดัตั�งศาลอาญาระหว่างประเทศที�ประเทศไทยไดล้งนามไวแ้ลว้  

2) ยติุการออกหรือบงัคับใช้กฎหมายที�ไม่เป็นธรรม 

2.1 ขอใหรั้ฐบาลพิจารณายกเลิกการใชก้ารบงัคบัใชก้ฎอยัการศึก พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ

พระราชบญัญตัิความมั�นคงแห่งราชอาณาจกัร  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในพื�นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ลดบทบาททหารในกิจการพล

เรือน  เพื�อใหก้ลไกฝ่ายพลเรือนโดยเฉพาะอยา่งยิ�งกระบวนการยตุิธรรมทางอาญาสามารถดาํเนินต่อไปไดต้ามปกติโดยรัฐบาล

จะตอ้งเนน้การส่งเสริม พฒันาการ กระบวนการยตุิธรรมทางอาญาใหเ้กิดประสิทธิภาพ  สะดวก รวดเร็ว เที�ยงธรรมแก่ทุกฝ่าย  

2.2    ขอใหช้ลอการดาํเนินคดีบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดในขอ้หาหมิ�นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา 112 แห่งประมวล

กฎหมายอาญาไวก้่อน ใหผู้ท้ี�ถูกควบคุมตวัในขอ้หาดงักล่าวไดม้ีโอกาสรับการปล่อยตวัชั�วคราว ขอให้รัฐบาลทบทวนปรับปรุง

บทบญัญตัิของกฎหมายที�เกี�ยวกบัขอ้งเพื�อปกป้องเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริยไ์วเ้หนือการเมืองและความขดัแยง้   และป้องกนั

มิใหบุ้คคลใดๆใชข้อ้หาดงักล่าวเป็นเครื�องมือในการกล่าวหาฝ่ายตรงขา้ม ศึกษาบทเรียนและประสบการณ์จากประเทศต่างๆที�มี

การปกครองในระบอบประชาธิไตยที�มีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขโดยในการดาํเนินคดีจาํเป็นต้องแจ้งให้บุคคลที�ถูก

กล่าวหาใหม้ารับทราบขอ้กล่าวหาเสียก่อนตามขั�นตอนของกฎหมาย ใหโ้อกาสผูถู้กกล่าวหาเขา้ถึงความยุติธรรมอย่างเต็มที�ตาม

สิทธิที�รับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ โดยไม่เลือกปฏิบตัิ หรือกระทาํไปในลกัษณะกลั�นแกลง้ ข่มขู่ คุกคาม ศตัรูในทางการเมือง  เป็น

การลิดรอนเสรีภาพในความคิดและเสรีภาพความเชื�อทางการเมือง  อนัเป็นสิทธิขั�นพื�นฐาน เป็นหัวใจสําคญัต่อการดาํรงไวซึ้� ง

คุณค่าแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

 



3) ทบทวนร่างกฎหมาย พรบ.การชุมนุม และร่างแก้ไขกฎหมายพรบ. คอมพิวเตอร์  

ขอให้รัฐบาลพิจารณาไม่รับหลกัการในร่างพระราชบญัญตัิการชุมนุมสาธารณะที�คา้งพิจารณาอยู่ในรัฐสภาและทบทวนร่าง

แกไ้ขพระราชบญัญตัิการกระทาํความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์  โดยให้พิจารณาถึงหลกัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

และใหห้น่วยงานรัฐที�อาจเกี�ยวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวเขา้ร่วมการพิจารณาแสดงความเห็น   ทั�งนี� เพื�อให้กฎหมาย

ดงักล่าวสะทอ้นถึงความจาํเป็นแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นจริงและไม่มีบทบญัญตัิที�จาํกดัสิทธิและเสรีภาพขั�นพื�นฐานของบุคคล 

ซึ� งอาจขดัต่อบทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่า

ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที�ประเทศไทยเป็นรัฐภาค ี

4. ทบทวนนโยบายและกฎหมายเกี�ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ขอใหรั้ฐบาลทบทวนแผนพฒันาพลงังานของประเทศไทย  เช่นกรณีการอนุญาตให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลทั�วประเทศ ซึ� ง

ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสิทธิชุมชน ต่อสิ� งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นจํานวนมาก     แม้ว่า

โรงไฟฟ้าชีวมวลจะเป็นพลงังานทางเลือกที�รัฐส่งเสริมใหเ้อกชนลงทุนประกอบกิจการ เพราะเป็นโรงงานที�อา้งว่าส่งผลกระทบ

ต่อสิ�งแวดลอ้มนอ้ยที�สุด   โดยตอ้งมีการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการควบคุมดูแลให้อุตสาหกรรมลกัษณะเฉพาะนี� เป็นการเฉพาะ  

โดยจดัทาํระเบียบการทาํรายงานผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม(EIA) ของโรงงานชีวมวลขนาดเล็กกว่า 10 เมกกะวตัต์เพื�อควบคุมการ

ขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใหป้ระชาชนที�จะเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใหม้ากขึ�น  

5. กาํหนดนโยบายการปราบปรามยาเสพติดอย่างบรูณาการโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ขอให้รัฐบาลกาํหนดนโยบายและแผนการปราบปรามการค้ายาเสพติดผ่านการบรูณาการร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเช่น 

สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ  คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด  กรมราชทณัฑ์  กระทรวงพฒันาสังคมและความมั�นคงของ

มนุษย ์กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้  โดยกาํหนดแผนงานอย่างรอบคอบ รอบดา้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามหลกันิติธรรม 

แมว้่าจะเป็นการคา้ยาเสพติดจะเป็นอาชญกรรมที�รุนแรง   แต่ห้ามไม่ให้มีการนาํนโยบายหรือคาํสั�งที�เร่งรัดซึ� งอาจนาํไปสู่การ

ปราบปรามดว้ยการใชค้วามรุนแรงซึ� งนาํมาสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงดงัเช่นที�เกิดขึ�นจากนโยบายสงครามการ

ปราบปรามยาเสพในอดีต โดยรัฐบาลควรเนน้การเฝ้าระวงัของสังคม เสริมสร้างระบบครอบครัวและชุมชนเขม้แข็ง เพื�อลดการ

ใชย้าเสพติด การบาํบดัรักษา การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์  เนน้การปราบปรามการทุจริต กระบวนการคา้ยาเสพติดซึ� งเชื�อมโยงกบั

ผูม้ีอิทธิพลซึ�งอาจเกี�ยวขอ้งกบักลไกและบุคคลากรของรัฐ   

6.ยกเลิกโทษประหารชีวิต 

ขอใหรั้ฐบาลพิจารณาการยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยเริ�มจากการชลอการประหารชีวิตนักโทษประหารไวก้่อน ให้อภยัโทษ 

และแกไ้ขประมวลกฎหมายอาญาเพื�อยกเลิกโทษประหารชีวิตในที�สุด  

7. จัดตั�งกองทุนอิสระช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

ขอใหรั้ฐจดัตั�งกองทุนอิสระช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ที�ดาํเนินการโดยอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพื�อประกนัการ

เข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ�งผูต้ ้องหาและจาํเลย ส่งเสริมความรู้ในเรื�องสิทธิของประชาชนใน

กระบวนการยตุิธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชนในการต่รวจสอบและพฒันากระบวนการยตุิธรรมเพื�อให้เกิดความ

มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทั�วถึงและเป็นธรรม โดยจดัสรรงบประมาณในปริมาณที�เหมาะสมสนบัสนุนระบบการให้ความ

ช่วยเหลือทางกฎหมายที�มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน  

อนึ�ง จากการศึกษาจากเอกสารของสํานักงบประมาณปี พ.ศ. 2554 พบว่าโครงสร้างงบประมาณในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัตาํรวจ 

อยัการ ศาล ราชทณัฑ ์กระทรวงยตุิธรรม และสภาทนายความมีสัดส่วนที�ไม่เหมาะสมกบัภาระกิจ ทาํให้ประชาชนไม่สามารถ



เขา้ถึงความยตุิธรรมไดโ้ดยเฉพาะจาํเลยที�ตกเป็นผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญาโดยพบว่า ในปีพ.ศ. 2554  สํานักงานตาํรวจ

แห่งชาติไดรั้บงบประมาณ 75% กระทรวงยตุิธรรมไดรั้บงบประมาณ 17% สํานักงานอยัการไดรั้บงบประมาณ 6 % ศาลไดรั้บ

งบประมาณ 2% คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไดรั้บงบประมาณ 0.2 % สภาทนายความ อนัเป็นองค์กรหลกัในการให้

ความช่วยดา้นกฎหมายและคดีความแก่ประชาชนกลบัไดรั้บงบประมาณเพียง 0.06% จากงบประมาณดา้นอาํนวยความยุติธรรม

ทั�งหมดจาํนวน 100,000 ลา้นบาท โดยเฉพาะผูต้กเป็นจาํเลยในคดีอาญา โดยผูต้อ้งหาและจาํเลยตอ้งไดรั้บสิทธิในการเลือก

ผูแ้ทนทางกฎหมายที�ตนเองได ้ไดรั้บสิทธิในการประกนัตวั อยา่งทั�วถึงและเท่าเทียม โดยเฉพาะในสถานการณ์ที�มีความขดัแยง้

ทางการเมืองเช่นในจังหวดัชายแดนภาคใต้และในสถานการณ์ความไม่สงบอนัเนื�องจากความขดัแยง้ทางการเมืองในเดือน

เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2553 รวมทั�งกรณีความขัดแยง้ด้านทรัพยากรและสิ�งแวดล้อมอื�นที�มีประชาชนถูกรับฟ้องร้อง

ดาํเนินคดีเป็นจาํเลยในคดีอาญา 

8. การคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ   

รัฐตอ้งปฎิบตัิตามพนัธกรณีระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ โดยประกนัว่าแรงงานขา้มชาติและครอบครัว

จะไดรั้บสิทธิขั�นพื�นฐานเช่นเดียวกบัแรงงานไทย โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิ ขจดัการคา้มนุษยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกิจการประมง 

การรีดไถ กดขี� รังแกจากเจ้าหน้าที�หรือโดยการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที� ประกนัว่าแรงงานขา้มชาติที�ประสบอุบตัิเหตุหรือ

เจ็บป่วยจากการทาํงาน สามารถเขา้ถึงกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสังคมเช่นเดียวกบัแรงงานไทย 

9.สิทธิชุมชนกลุ่มชาติพนัธุ์ 

ขอใหรั้ฐบาลยตุิการผลกัดนั เผาบา้นและยุง้ขา้วชาวกะเหรี�ยงดั�งเดิม อาทิ ชาวกะเหรี�ยงในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ยอมรับใน

สิทธิชุมชนทอ้งถิ�นดั�งเดิม และระบบไร่หมุนเวียน ซึ� งเป็นสิทธิที�รับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ทั�งนี�

ตอ้งกาํหนดนโยบายส่งเสริมสิทธิชุมชนทอ้งถิ�นดั�งเดิมของกลุ่มชาติพนัธ์ุดว้ยการส่งเสริมสิทธิอนุรักษ์ ฟื� นฟูจารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น และการมีส่วนร่วมในการจดัการ การบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม

ของชุมชน 

แถลงการณ์โดย 

มูลนิธิผสานวฒันธรรม 

เครือข่ายนกักฎหมายสิทธิมนุษยชน  

มูลนิธิเพื�อสิทธิมนุษยชนและการพฒันา 

คณะกรรมการรณรงคเ์พื�อสิทธิมนุษยชน 

 

ติดต่อขอ้มูลเพิ�มเติม  

พรเพญ็ คงขจรเกียรติ  มูลนิธิผสานวฒันธรรม  โทร. 02-6934939 

จนัจิรา จนัทร์แพว้    เครือข่ายนกักฎหมายสิทธิมนุษยชน โทร. 02-6934939 

มลูนิธิผสานวัฒนธรรม Cross Cultural Foundation 

111 ซอยสทิธิชน  ถนนสุทธิสารวินจิฉยั  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง   กรุงเทพ 

โทร. 02-6934939 , 02-6934831  โทรสาร. 02-2753954 www.crcf.or.th 

 
 


