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เนืKองดว้ย การเลือกตัPงของประเทศไทยทีKจะถึงเป็นการเลือกรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ผูท้าํหนา้ทีKประมุขของฝ่ายบริหาร 

ทวา่ กระบวนการเลือกตัPงดงักล่าวเกิดขึPนภายใตอิ้ทธิพลทางการเมือง รัฐธรรมนูญ และกฎหมายซึKงไม่เอืPอแก่การเลือกตัPง

ทีKเป็นอิสระและเป็นธรรม กลุ่มสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสงัคมจึงมีความกงัวลอยา่งยิKงต่อการเลือกตัPงดงักล่าวจะทาํ

ไปสู่ความขดัแยง้และความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ดว้ยเหตุทีKฝ่ายความมัKงคงของไทยทีKผา่นมามีพฤติการณ์ใชค้วาม

รุนแรงต่อกลุ่มผูป้ระทว้งอยา่งไม่ไดส้ดัส่วนเสมอมา 
 
กลุ่มสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคมจึงร่างจดหมายเปิดผนึกฉบบันีP ขึPน เพืKอร้องขอต่อสหภาพยโุรปและรัฐบาลทีKมี

จุดยนืดา้นสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเช่นเดียวกนั ในการแสดงความกงัวลเกีKยวดงักล่าวต่อรัฐบาลไทย รวมทัPงพล

เอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา และขา้ราชการทหารและพลเรือนระดบัสูง เพืKอเรียกร้องให้รัฐบาล นายกรัฐมนตรี และ

ขา้ราชการดาํเนินการป้องกนัเหตุการณ์ขา้งตน้ การแสดงจุดยืนต่อการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาคมโลก 

โดยเฉพาะอยา่งยิKงสหภาพยโุรปในฐานะคู่คา้สาํคญัของประเทศไทย เป็นสิKงทีKมีความจาํเป็นอยา่งยิKงต่อประชาชนชาว

ไทย  
 
ภายหลงัการรัฐประหารปี พ.ศ. 2557 รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัของไทยถูกยกร่างขึPนโดยคณะรัฐประหารหรือคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใตอิ้ทธิพลของพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดในเวลานัPน อีก

ทัPงการจดัทาํประชามติเพืKอรับร่างรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ลว้นตกอยูภ่ายใตค้าํสัKงของ

คณะรัฐประหารซึK งเตม็ไปดว้ยการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก การรวมกลุ่มและการชุมนุมอยา่งสนัติ อีก

ทัPงช่วงเวลาก่อนการจดัทาํประชามมติขา้งตน้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดล้ะเมิดเสรีภาพทางการเมืองของ

พลเมืองไทย ปิดกัPนการเขา้ถึงข่าวสาร ห้ามการรวมกลุ่มของประชาชนตัPงแต่ห้าคนขึPนไป การฟ้องร้องดาํเนินคดีผู ้

วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าว  รวมถึงมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพอืKนๆ อีกมากมาย 
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รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัจึงเป็นผลลพัธ์ของการหยัKงรากอาํนาจของคณะรัฐประหารเพืKอควบคุมการเมืองของประเทศ

ไทย จากกรณีทีKคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดใ้หอ้าํนาจตนเองในการเลือกคณะกรรมการการเลือกตัPง (กกต.) 

และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สององคาพยพทีKถูกสร้างขึPนเพืKอให้ความชอบธรรมแก่การเลือกตัPงทีKผ่านมา โดยมีการตี

กรอบการทาํงานของรัฐบาลและสมาชิกผูแ้ทนราษฎรภายใต ้ “แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี” และทาํให้การแกไ้ข

รัฐธรรมนูญไม่สามารถกระทาํไดห้ากปราศจากซึK งการเห็นชอบจากฝ่ายทหาร  ยิKงไปกว่านัPน รัฐธรรมนูญดงักล่าวได้

สร้างกลไกรัฐสภาทีKขดัต่อหลกัการพืPนฐานของระบอบประชาธิปไตย แม้ว่ารัฐธรรมนูญดังกล่าวจะกาํหนดให้มี

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจากการเลือกตัPงจาํนวนหา้ร้อยคน แต่กลบัสงวนไวซึ้K งสมาชิกวฒิุสภาทีKมาจากการแต่งตัPงของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จาํนวนสองร้อยห้าสิบคน ซึK งประกอบดว้ยขา้ราชการทหารและตาํรวจระดบัสูง

หลายนาย 
 
กลไกทางการเมืองและกฎหมายทัP งหมดขา้งต้น ทาํให้กองทัพยงัคงรักษาอาํนาจในการจัดตัP งรัฐบาลและแต่งตัP ง

นายกรัฐมนตรีทีKฝัKงตนเองเห็นชอบได ้ดงัทีKปรากฎจากการเลือกตัPงในปี พ.ศ. 2562 ทีKผา่นมา ซึK งในการเลือกตัPงครัP งเดือน

พฤษภาคมทีKจะถึงนีP กองทพัไทยและพรรคการเมืองทีKคุมโดยฝ่ายทหารตอ้งการความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรเพียงแค่ 126 เสียงจาก 500 เสียง เพืKอรวมกบัเสียงของสมาชิกวฒิุสภาทีKตนแต่งตัPงจาํนวน 250 คน ในการจดัตัPง

รัฐบาลและเลือกนายกรัฐมนตรี ในทางตรงขา้ม ฝ่ายทีKไม่เห็นดว้ยกบักองทพัตอ้งการความเห็นชอบทีKมากกวา่ถึงสามเท่า 

หรือจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวน 375 คนจาก 500 คน เพืKอจดัตัPงรัฐบาล  
 
นอกเหนือจากโครงสร้างทีKบิดเบีPยวดงักล่าว บรรยากาศทางการเมืองของไทยยงัถูกปกคลุมดว้ยการปิดกัPนขอ้มูลข่าวสาร

ดงัทีKเป็นมาตัPงแต่การรัฐประหาร พ.ศ. 2557 โดยนบัแต่ พ.ศ. 2563 เป็นตน้มา ทางการไทยมีการดาํเนินคดีกบัผูชุ้มนุม

เรียกร้องประชาธิปไตย, นกักิจกรรมทางการเมือง, ผูวิ้จารณ์และเห็นต่างทางการเมือง และผูส้นบัสนุนการชุมนุมแลว้ถึง 

1,800 คน ดว้ยเหตุทีKบุคคลเหล่านีPแสดงออกหรือเขา้ร่วมในการชุมนุมอยา่งสนัติเพืKอเรียกร้องประชาธิปไตย (ในจาํนวน

นีP  มีการดาํเนินคดีกบัเดก็จาํนวนกวา่ 280 คน โดยมีเดก็อายตุ ํKากวา่ 15 ปีถูกดาํเนินคดีถึง 41 คน) 
 
ในปีพ.ศ. 2563 รัฐบาลไทยไดด้าํเนินการยุบพรรคและตดัสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคฝ่ายคา้น คือ 

พรรคอนาคตใหม่ ตามดว้ยการดาํเนินคดีดีทีKไม่มีมูล อนันาํไปสู่การชุมนุมทัKวประเทศ ทางการไทยไดด้าํเนินการตอบโต้

ต่อกลุ่มผูชุ้มนุม แมว้่าการชุมนุมเหล่านัPนจะเป็นการชุมนุมดว้ยความสงบ โดยการข่มขู่ผูน้าํหรือผูเ้ขา้ร่วมการประทว้ง

ดว้ยวิธีการต่างๆ อาทิ การสอดแนม การก่อกวน การใช้กาํลงัทีKไม่ไดส้ัดส่วน และการคุมขงัตามอาํเภอใจ ซึK งเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทีKผ่านมา มีการเปิดเผยถึงการใช ้“เปกาซสั สปายแวร์” ของทางการไทยต่อนกัเคลืKอนไหวทาง

การเมืองและผูวิ้จารณ์รัฐบาลจาํนวนอยา่งนอ้ย 35 คน 
 
ช่วงเวลาสามปีทีKผ่านมา รัฐบาลไทยไดใ้ชพ้ระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการบริหาร

ราชการ โดยอา้งเหตุการณ์ระบาดของเชืPอไวรัสโคโรน่า 2019 ขอ้กาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ดงักล่าวถูกขยายระยะเวลาบงัคบัใชถึ้ง 19 ครัP ง และให้อาํนาจทีKปราศจากซึK งการตรวจสอบแก่เจา้หนา้ทีK ประกาศและ
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ขอ้กาํหนดทีKออกภายใตพ้ระราชกาํหนดดงักล่าวยงัถูกใชเ้พืKอดาํเนินคดีกบัผูเ้คลืKอนไหวทางการเมืองและปิดกัPนการ

แสดงความเห็นบนอินเตอร์เน็ต แมว้า่ทางการไทยจะยติุสถานการณ์ฉุกเฉินในปีทีKผา่นมาและยกเลิกขอ้กาํหนดต่างๆ แต่

ประชาชนจาํนวนมากกลบัตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ารดาํเนินคดีและบรรยากาศแห่งความกลวั 
  
ความบิดเบีP ยวทางโครงสร้างและกระบวนการเลือกตัP ง การดาํเนินการคุกคามฝ่ายตรงขา้มของรัฐ ได้สร้างความ

เสียเปรียบอยา่งมากต่อผูส้มคัรรับเลือกตัPงและพรรคการเมืองทีKไม่เห็นดว้ยกบัรัฐบาล 
 
อยา่งไรกต็าม ฝ่ายทีKไม่เห็นดว้ยกบัรัฐบาลไทยยงัคงยนืยนัทีKจะต่อสู้ท่ามกลางระบอบขา้งตน้ แมว้า่จะทราบถึงความเสีKยง

ทีKจะเกิดขึPน การทีKฝ่ายเห็นต่างจากรัฐบาลเลือกทีKจะลงสมคัรรับเลือกตัPงภายใตร้ะบอบทีKคณะรัฐประหารเป็นผูก้าํหนด

และภายใตค้วามอยุติธรรมต่างๆ จึงมิควรถูกตีความว่าเป็นการเลือกตัPงทีKยุติธรรมและอิสระ และไม่ควรทีKรัฐบาลทีK

สนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะนิKงเฉยต่อความอยติุธรรมดงักล่าว 
 
สหภาพยโุรปและรัฐบาลทีKมีจุดยนืเช่นเดียวกนัควรจะ:  
 

• เรียกร้องใหรั้ฐไทยแกไ้ขโครงสร้างและกระบวนการต่างๆในการเลือกตัPงทีKจะถึง รวมทัPง: 
o ยกเลิกการคุมขงัและการดาํเนินคดีแก่ผูเ้ห็นต่าง ผูส้นบัสนุน นกัปกป้องสิทธิมนุษยชน สืKอ และนกั

กิจกรรมทางการเมืองทีKถูกจบักุมแมจ้ะไดใ้ชสิ้ทธิและเสรีภาพในการแสดงออก โดยตอ้งดาํเนินการ

ดงักล่าวทนัทีและไม่มีเงืKอนไข 

o ยติุการข่มขู่ คุกคาม การดาํเนินคดีแก่ผูที้Kเขา้ร่วมในการชุมนุมโดยสงบและผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมการ

การเมืองอืKนๆ 

o ยติุการปิดกัPนการวิพากษวิ์จารณ์รัฐบาลหรือกระบวนการทางการเมือง ยนิยอมใหพ้รรคการเมืองทีKไม่
เห็นดว้ยกบัรัฐบาลและผูน้าํพรรคการเมืองดงักล่าว ดาํเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยปราศจากการ

คุกคาม 

o ยกเลิกหรือยุติการใช้บงัคบักฎหมายหรือกฎทีKปิดกัPนเสรีภาพในการแสดงความเห็นหรือเนืPอหาทีK
เกีKยวขอ้งกบัการเลือกตัPง รวมถึงกฎหมายหมิKนประมาทกษตัริย ์กฎหมายทีKเกีKยวกบัการกระทาํความผดิ

เกีKยวกบัคอมพิวเตอร์หรือความผดิเกีKยวกบัการยยุง ปลุกปัKน ทีKกวา้งขวางและคลุมเครือ และ 

o ดาํเนินการรับประกนัให้การนับคะแนนเลือกตัPงในวนัเลือกตัPงหรือหลงัจากนัPนเป็นไปดว้ยความ
ยติุธรรมและโปร่งใส รวมถึงเปิดเผยผลการนบัคะแนนการเลือกตัPงอยา่งรวดเร็ว และอนุญาตใหมี้การ

สงัเกตการการนบัคะแนนการเลือกตัPง 

• เรียกร้องให้ทางการไทย ซึK งรวมถึงผูน้ําเหล่าทัพ ให้คาํมัKนว่าฝ่ายทหารและความมัKงคงจะไม่ขัดขวาง

กระบวนการประชาธิปไตย และจะรับมือต่อการชุมนุมอยา่งเหมาะสม ไม่ใชก้าํลงัรุนแรงเกินสดัส่วน 

•  สืKอสารต่อทางการไทยถึงผลลพัธ์ของการเพิกเฉยต่อโครงสร้างและกระบวนการเลือกตัPงทีKอยุติธรรม การ

เพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิพลเมืองและการเมืองของประชาชนชาวไทย หรือการสนบัสนุนกระบวนการทีKไม่
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สะทอ้นถึงระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตัPง เหล่านีP  การเลือกตัPงในเดือนพฤษภาคมทีKจะถึงจะไม่ไดรั้บการ

ยอมรับเป็นการเลือกตัPงทีKยติุธรรมและเสรีจากประชาคมโลก 

• สืKอสารต่อทางการไทยถึงการแทรกแซงโดยกองทพั ไม่ว่าโดยตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าก่อน ในขณะ หรือ

หลงัจากการเลือกตัPงจะบ่อนทาํลายความสัมพนัธ์ระหวา่งสหภาพยโุรปและประเทศไทย อนันาํไปสู่การจาํกดั

การให้ความร่วมมือทางความมัKนคง และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างสหภาพยุโรปและ

ประเทศไทย 

ประชาชนชาวไทยและสหภาพยโุรปจะร่วมกนัยนืหยดั เพืKอปกป้องสิทธิมนุษยชน และเราขอเรียกร้องใหส้หภาพยโุรป

ดาํเนินการแสดงออกและสืKอสารดว้ยจิตวญิาณในการรักษาคาํมัKนทีKจะปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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Open Letter on Thailand from Human Rights and Civil Society Groups 
  
Mr. Josep Borell Fontelles 
EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President European 
External Action Service (EEAS) 
  
March 6, 2023 
  
Re: Upcoming Elections in Thailand 
  
Dear Mr. Fontelles, 
  
This May, the people of Thailand will vote in elections meant to choose a new parliament and 
select a prime minister to serve as Thailand’s next head of government. These processes, 
however, are occurring within political, constitutional, and legal frameworks that do not make 
free and fair elections possible. We are deeply concerned that the elections could result in a 
disputed outcome and prolonged political instability. Thailand’s security forces have a record of 
responding to protests, peaceful and otherwise, with excessive force. 
  
We, the undersigned human rights and civil society groups, are writing to urge the European 
Union, working with other like-minded governments, to voice concerns about these risks with 
the current government of Thailand, including Prime Minister Gen. Prayuth Chan-ocha and 
civilian and military officials, and urge them to take steps to address them. It is vital that the 
international community, and the EU in particular as a close ally and growing trade partner, 
speak directly about the consequences of violating the rights and freedoms of the Thai people. 
  
Thailand’s current constitution was written by the Thai military junta, the National Council for 
Peace and Order (NCPO), created by the military after the 2014 coup, and led by Army 
Commander-in-Chief Prayuth. Its adoption was the result of a referendum, held under military 
rule in August 2016, marred by widespread violations of basic rights to freedom of expression, 
association, and peaceful assembly. In the lead-up to the referendum, the NCPO curtailed basic 
political freedoms, censored the media, outlawed public gatherings of more than five people, and 
prosecuted critics of the draft, among other abuses. 
  
The resulting constitution entrenched military power at the expense of civilian political control. 
Under its provisions, the NCPO gave itself the power to choose members of Thailand’s Election 
Commission and Constitutional Court, the two main mechanisms that respectively organize and 
legitimize elections. It obligated governments and members of parliament to adhere to a “20-year 
reform plan” and made constitutional amendments impossible without military approval. The 
constitution also created a fundamentally undemocratic parliamentary system, providing for a 
500-member lower house of elected members while reserving 250 unelected seats in the Senate 
for NCPO-appointed senators, including the top leadership of the military and police. 
  
As a result, the Thai military retains the power to form a government and appoint a prime 
minister of its choosing, as it did after the last parliamentary elections in 2019. In the May 
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elections, as in 2019, the Thai military and parties it controls will only need to obtain 126 of the 
500 seats in the lower house to join the 250 military-appointed Senate seats to form a 
government and select a prime minister. By contrast, non-military political parties will need to 
secure almost three times as many votes—376 seats of the 500 democratically contested seats—
to form a government. 
  
In addition to these structural flaws, Thailand’s political atmosphere remains steeped in 
intimidation and censorship, as it has been since the 2014 coup. Thai authorities since 2020 have 
criminally charged over 1,800 pro-democracy activists, critics, and opposition supporters, largely 
for expressing their opinions or participating in peaceful political demonstrations. (Those 
charged include over 280 children, including 41 under 15 years of age.) 
  
In 2020, the government dissolved and banned Thailand’s leading opposition political party, 
Future Forward, following a flawed legal process premised on spurious charges, which then led 
to widespread protests across the country. Authorities responded to these largely peaceful 
protests, and others since 2020, with intimidation tactics against protest leaders or participants, 
including surveillance, harassment, excessive use of force, and arbitrary arrests. In July 2022 it 
was revealed that Thai authorities used Pegasus spyware against at least 35 pro-democracy 
activists and critics of the government. 
  
For most of the last three years, the Thai government has been operating under a “state of 
emergency” decree declared in March 2020, ostensibly in connection with the outbreak of 
Covid-19. The state of emergency, which was renewed 19 times, granted unchecked powers to 
authorities. Regulations issued under the decree were repeatedly used to investigate and 
prosecute pro-democracy advocates and censor online expression. Authorities ended the state of 
emergency late last year and repealed regulations issued under it, but hundreds of people remain 
under criminal charges and the atmosphere of intimidation persists. 
  
These structural and procedural electoral flaws, and Thai authorities’ ongoing abuses and threats 
to opponents, have created enormous and almost insurmountable disadvantages to candidates and 
parties running in the election. 
  
Nevertheless, opposition candidates and parties are choosing to work within the problematic 
system, aware of the challenges and risks that they face. The fact that they are still seeking to 
contest the military on its own terms, in this highly problematic political environment, should not 
be interpreted to mean that the electoral process should be considered free and fair. Nor does it 
mean that pro-democracy activists and opposition politicians believe governments and 
institutions abroad should remain quiet about the system’s flaws. 
  
The EU and other like-minded governments should: 
  

• Urge Thai authorities to remedy these structural and procedural problems with the 
upcoming electoral process, including by: 
  

o Immediately and unconditionally releasing from detention and dropping charges 
against all political opposition members and supporters, human rights defenders, 
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journalists, and pro-democracy activists arrested for exercising their fundamental 
rights and freedoms; 

o Ending the harassment, intimidation, and persecution of those engaged in peaceful 
protests and civil and political activity more broadly; 

o Ending censorship of political speech and criticism of the government or the 
political process in general, and allowing opposition parties and political leaders 
to carry out campaign activities without improper interference; 

o Repealing or imposing moratoriums on laws and decrees that are being used to 
censor speech or other content related to the electoral process, including 
Thailand’s overbroad and vague lese majeste law, Computer Crimes Related Law, 
and Sedition Law; and 

o Ensuring that the processing and tallying of votes on or after election day are 
conducted in a fair and transparent manner and that the Election Commission 
discloses vote tallies in polling station in a timely manner and allows observation 
of the vote counting process. 

  
• Call on all Thai authorities, including the leadership of the Thai military, to pledge that 

military or other security forces will not circumvent democratic processes, will exercise 
restraint in handling protests, and will not use excessive force. 
  

• Communicate to authorities that failing to address the structural and procedural flaws in 
the electoral process and other ongoing violations of the civil and political rights of the 
Thai people, or otherwise promoting an outcome that does not reflect the democratic will 
of the Thai electorate, will jeopardize the ability of outside governments to recognize the 
elections in May as free and fair. 
  

• Communicate to Thai authorities that direct or indirect military intervention before, 
during, or after the general election will profoundly undermine bilateral relations between 
the European Union and Thailand, immediately result in new restrictions on security 
assistance to Thailand and impair EU-Thailand geopolitical and economic cooperation. 

  
The people of Thailand and the European Union have shared commitments to human rights, and 
we are asking that you act and speak in the spirit of maintaining those commitments. 
  
Thank you for your attention. 
 

1. 112Watch 
2. 24 June Democracy Group 
3. Act Lab 
4. Association for Thai Democracy 
5. Association of Labor for People's Rights 
6. Cafe Democracy 
7. Campaign Committee for People's Constitution (CCPC) 
8. Community Resource Centre (CRC) 
9. Constitution Advocacy Alliance (CALL) 
10. Cross Cultural Foundation (CrCF) 
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11. Democracy Restoration Group 
12. Dome Revolution Party (Student’s Party of Thammasat University) 
13. Free Gender TH 
14. Friends Of the Homeless Group 
15. Human Rights Watch 
16. Human Rights Lawyers Association (HRLA) 
17. Internet Law Reform Dialogue (iLaw) 
18. Kasetsart University Student Administrative Board Bangkhen Campus 
19. Labor Network for People's Rights 
20. Manushya Foundation 
21. Mokeluang Rimnam 
22. Naruemit Pride 
23. New Isan Movement 
24. NGO Coordinating Committee 
25. Student Government of Chulalongkorn University (SGCU) 
26. Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) 
27. Thalufah 
28. The Advocates for Sustainable Democracy in Asia and Beyond (ASDA) 
29. The Worker Union of Spinning and Weaving Industries of Thailand 
30. United Front of Thammasat and Demonstration (UFTD) 
31. We Volunteer 
32. We Watch 

 
 


