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สามัคคีตอตานความอยุติธรรม

รวมมือทำางานเพื่อสิทธิมนุษยชน!
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แอมเนสตี้

อินเตอร์เนชั่นแนล

คำานำา

“ถามีอะไรเกิดขึ้นกับผม โปรดรูไววา

รัฐบาลไมไดกลัวนักโทษ

แตกลัวผูที่ไมเคยลืมนักโทษ”

รายงานแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลประจำาป 

2555 รวบรวมสถานการณดานสิทธิมนุษยชน 

ตลอดป 2554 โดยใหทั ้งภาพรวมของ 5 

ภูมิภาคและขอมูลของแตละประเทศจาก 

ทั้งหมด 155 ประเทศและดินแดน รายงาน 

ช้ีใหเห็นวาการเรียกรองสิทธิมนุษยชนยัง 

ดำาเนินตอไปอยางเขมแข็งในทุกมุมโลก 

มีคนเป นล านออกมาเดินขบวนในเมือง 

ของตน ดวยความหวังวาจะไดรับเสรีภาพและ 

ความยุติธรรม แมแตรัฐบาลเผด็จการท่ีโหดราย 

สุดก็ไมสามารถตานทานเสียงเรียกรองที่  

เพิ่มมากขึ้นที่จะยุติระบอบทรราชย ประชาชน 

แสดงใหเห็นวาพวกเขาไมตองการอยูในระบอบ 

ปกครองเชนนั้นอีกตอไป เพราะเปนระบอบที่ 

ขาดความรับผิด ขาดความโปรงใส ขาดความ 

ยุติธรรมและไมสงเสริมความเทาเทียม

การตอสู กับความอยุติธรรมและการกดขี่  

เกิดขึ ้นในหลายรูปแบบ และมักเปนแรง 

บันดาลใจใหชุมชนและบุคคลเกิดกำาลังใจและ 

ความมุงมั่นที่จะตอสูกับอุปสรรค ซึ่งดูเหมือน 

จะฝาขามไปไมได ในทามกลางความเมินเฉย  

การคุกคามและการทำาราย ผูพิทักษสิทธ ิ

มนุษยชนยังคงใชขอกฎหมายทั้งในประเทศ 

และระหวางประเทศ เพื่อหาทางยุติปญหา 

การลอยนวลพนผิดและการเลือกปฏิบัติที่

เรื้อรัง 

รายงานฉบับนี้สะทอนถึงวิธีการแกปญหา 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไดรับประโยชน 

จากทั้งปญหาทาทายและโอกาสเพื่อการ 

เปลี่ยนแปลง ในขณะที่แอมเนสตี้ อินเตอร- 

เนชั่นแนลกาวเขาสูทศวรรษที่ 6 รายงาน 

ฉบับนี้จึงเปนประจักษพยานไมเฉพาะตอผูที่ 

อยูใตเงาของการละเมิดสิทธิมนุษยชน แตยัง 

เปนประจักษพยานตอผูที่ไดรับแรงบันดาลใจ 

ที่จะทำางานตามหลักการของศักดิ์ศรีแหง 

มนุษยตอไป 

รัสซัน ฆัสซาวี (Razan Ghazzawi) บล็อกเกอรชาวซีเรีย

ที่ถูกควบคุมตัว 15 วันในซีเรียเมื่อเดือนธันวาคม 2554  
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สารจากเลขาธิการ

เริ่มตน ณ ทองถนน
ซาลิล เชตตี (Salil Shetty)

เลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล

ป 2554 เปนปแหงการเปลี่ยนแปลง ความกลาหาญและความขัดแยง  

เปนปที่ประชาชนลุกฮือขึ้นตอตานรัฐบาลและผูมีอำานาจอยางไมเคย 

เปนมากอนในรอบหลายทศวรรษ พวกเขาประทวงการใชอำานาจอยาง 

มิชอบ การขาดการตรวจสอบ ความไมเทาเทียมและความยากจนที ่

เพิ่มขึ้น และการขาดภาวะผูนำาในทุกระดับของรัฐบาล ภาพตรงขาม 

ระหวางความกลาหาญของผูประทวงที่เรียกรองสิทธิ กับความลมเหลว 

ของภาวะผูนำาที่จะแสดงความกลาหาญและทำางานอยางเปนรูปธรรม 

เพื่อสรางสังคมที่เขมแข็งบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน  

เปนภาพที่นาเจ็บปวดอยางยิ่ง

ในชวงแรกดูเหมือนวาการประทวงและลุกฮือจะเกิดขึ้นเฉพาะประเทศที่ 

คาดกันวาประชาชนเกิดความไมพอใจและมีการกดขี่มากมาย แตเมื่อ 

เวลาผานไป เปนที่ชัดเจนวาความลมเหลวของรัฐบาลประเทศตางๆ ที่ 

จะดูแลใหเกิดความยุติธรรม ความมั่นคง และศักดิ์ศรีของมนุษย เปนตัว 

จุดชนวนใหเกิดการประทวงทั่วโลก ประชาชนพากันลุกฮือขึ้นตั้งแต 

นิวยอรกจนถึงมอสโควลอนดอนและเอเธนส กรุงธากาและคัมพาลา 

จากกรุงลาปาซไปจนถึงกูเอรนาวากา จากพนมเปญไปถึงโตเกียว

ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ จุดเริ่มตนมาจากชายหนุมที ่

ขุ นเคืองและสิ้นหวังกับประเทศตูนีเซีย นำาไปสูความโกรธแคนของ 

ผูประทวงหลายพันคนที่ลุกฮือขึ้นทั่วประเทศและเปนเหตุใหเกิดการ 

ลมสลายของรัฐบาล ประธานาธิบดีเบ็น อาลี (Ben Ali) การประทวง 
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แพรสะพัดไปทั่วทั้งภูมิภาค และเปนสิ่งที่รัฐบาลตะวันตกคาดไมถึง  

พวกเขารูวาเปนการชอบดวยเหตุผลที่ผู ประทวงจะโกรธแคนกับการ 

กดขี่และการขาดโอกาสดานเศรษฐกิจ แตรัฐบาลตะวันตกก็ไมตองการ 

สูญเสีย “สัมพันธภาพพิเศษ” กับรัฐบาลเผด็จการที่เคยหนุนเสริมใหเกิด 

เสถียรภาพในภูมิภาคที่เปนยุทธศาสตรอันอุดมไปดวยแหลงน้ำามันและ 

แกสธรรมชาติไป 

รัฐบาลในภูมิภาคนี้มักตอบโตการประทวงอยางสงบดวยความทารุณ  

และมักทำาใหเกิดการเสียชีวิต คนจำานวนมากถูกสังหาร ไดรับบาดเจ็บ 

หรือถูกคุมขังเพียงเพราะพยายามใชสิทธิของตนเองอยางตอเนื่อง 

คนหลายหม่ืนตองพลัดถ่ินท่ีอยู หลายคนตองเดินทางเส่ียงภัยขามทะเล 

เมดิเตอรเรเนียนเพื่อแสวงหาที่หลบภัย การคาดการณถึงผูลี้ภัยจำานวน 

มหาศาลที่จะหลั่งไหลมาจากแอฟริกาเหนือ เปนเหตุใหนักการเมือง 

บางคนในยุโรปใชเปนโอกาสในการแสดงวาทศิลปตอตานคนตางชาติ 

มากขึ้น

ในอียิปต เปนเวลากวาหนึ่งปหลังจากอดีตประธานาธิบดีฮอสนี บูมารัก  

(Hosni Mubarak) ลงจากอำานาจ ปลอยใหสภาสูงสุดของกองทัพ 

(Supreme Council of the Armed Forces - SCAF) ควบคุมอำานาจ 

การปกครองโดยสัญญาวาจะทำาหนาที่ในระหวางการเปลี่ยนถาย 

อำานาจ หลายคนเชื่อวา SCAF พยายามยุยงใหเกิดความรุนแรง หรือ 

ไมหาทางปองกันความรุนแรง เพียงเพื่อสรางความชอบธรรมวารัฐที ่

ปกครองดวยทหารเทานั้นจึงจะเขมแข็งเพียงพอและยังความผาสุก 

แกประชาชนได 

ที่นาตกใจสำาหรับอียิปตนาจะเปนพลเรือนกวา 12,000 คนที่ถูกทหาร 

ฟองรองดำาเนินคดี หรือถูกนำาตัวไปขึ้นศาลทหาร ซึ่งมากกวาพลเรือน 

ที่ตองขึ้นศาลในชวงเวลา 30 ปที่นายมูบารักปกครองประเทศ การ 

ยกเลิกกฎหมายสถานการณฉุกเฉินซึ่งเปนเครื่องมือละเมิดสิทธิที่ 

สำาคัญ เปนขอเรียกรองที่สำาคัญของผูประทวง อยางไรก็ตาม เชนเดียว 

กับรัฐบาลนายมูบารัก รัฐบาลชั่วคราวชุดนี้อางความจำาเปนที่จะตองใช 

อำานาจพิเศษเพื่อรักษาความมั่นคงตอไป

แนวปฏิบัติอีกประการหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากรัฐบาลของนายมูบารัก 

ไดแก การบังคับไลรื้อที่อยูอาศัยของชาวบานที่อาศัยในเขตพักพิงอยาง 

ไมเปนทางการ ผูเสียชีวิตสวนใหญในการปฏิวัติของประชาชนในวันที่ 

25 มกราคม ไดแกสมาชิกชุมชนชายขอบ กลาวคือคนที่อยูในที่พักพิง 

ชั่วคราวหรืออยูในชุมชนแออัด ชาวอียิปตตองทนอยูกับความมั่นคง 

แบบที่รัฐบาลกำาหนดมานับทศวรรษแลว พวกเขานาจะไดมีสภาพชีวิต 

ที่ดีกวานี้

ผู หญิงเปนผู ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงใตระบอบปกครองของ 

ทหาร โดยในเดือนมีนาคม 2554 กลุมหญิงสาวที่รวมตัวประทวงที่ 

จัตุรัสตาหรีไดถูกเจาหนาท่ีฝายความม่ันคงจับกุม และถูกนำาตัวไปบังคับ 

ตรวจพรหมจรรยและยังถูกคุกคามจากทหาร ในเดือนธันวาคม ศาล 

ปกครองแหงอียิปตมีคำาสั่งวาการปฏิบัติเชนนั้นไมชอบดวยกฎหมาย  

และสั่งใหยุติการนำาตัวผู ถูกควบคุมตัวไปบังคับตรวจพรหมจรรย  

นั่นเปนกาวยางในเชิงบวก แตการสงเสริมสิทธิสตรีและความเทาเทียม 

ระหวางหญิงชายยังมีหนทางอีกยาวไกล แมวาผูหญิงจะมีบทบาทสำาคัญ 

ในการประทวง ตอนที่แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลขอใหพรรคการเมือง 

ลาง: ประชาชนจุดไฟเฉลิมฉลองในจตุรัสทารเรีย กรุงไคโร 

ประเทศอียิปต หลังจากทราบขาวการลาออกของอดีต 

ประธานาธิบดี ฮอสนี มูบารัก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554

© Guy Martin/Panos
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ตางๆ ในอียิปตแสดงเจตจำานงที่จะคุมครองหลักการสิทธิมนุษยชนขั้น 

พื้นฐาน อยางเชน เสรีภาพในการแสดงออกและการรวมตัว การยกเลิก 

โทษประหารชีวิต เสรีภาพทางศาสนา การไมเลือกปฏิบัติและความ 

เทาเทียมระหวางหญิงชาย พรรคการเมืองสองพรรคที่ชนะการเลือกตั้ง 

ไดท่ีน่ังในสภาเปนสวนใหญกลับไมแสดงเจตจำานงเชนน้ัน พรรคเสรีภาพ 

และความยุติธรรมแหงภราดรภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood’s  

Freedom and Justice Party) ซึ่งชนะการเลือกตั้ง 235 ที่นั่ง (47%)  

ไมยอมปฏิบัติตามคำาขอของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลแนล สวน 

พรรคซาลาฟสต อัล-นูร (Salafist Al-Nur party) ซึ่งตามมาเปนที่สอง 

ดวย 121 ที่นั่ง (24%) ก็ปฏิเสธที่จะสนับสนุนสิทธิสตรีหรือการยกเลิก 

โทษประหารชีวิต

ที่ลิเบีย พันเอกมูอามาร อัล-กัดดาฟ (Colonel Mu’ammar al-Gaddafi)  

ตอบโตกับการประทวงในทองถนน โดยประกาศจะเขนฆาผูประทวงซึ่ง 

เขามักเรียกวาเปน “หนูสกปรก” เขาและนายซาลิฟ อัล-อิสลาม (Saif  

al-Islam) ลูกชายซึ่งเคยเปน “แชมเปยนการปฏิรูปในลิเบีย” ประกาศ 

ตามลาบุคคลท่ีไมจงรักภักดีตอระบอบปกครองของตนเอง การท่ีสมัชชา 

ความม่ันคงแหงสหประชาชาติเสนอกรณีลิเบียใหเขาสูการพิจารณา 

ของศาลอาญาระหวางประเทศแบบที่ไมเคยเปนมากอน เปนการสง 

สัญญาณอยางหนักแนนถึงความสำาคัญของความรับผิด อยางไรก็ตาม 

การขัดแยงกันดวยอาวุธในประเทศนี้ลุกลามใหญโต จนถึงตอนที่นาย 

กัดดาฟถูกสังหารระหวางการควบคุมตัวในเดือนตุลาคม กองทัพ 

ของเขาไดลักพาตัวและทรมานนักรบฝายตอตานที่ถูกจับกุมตัวและ 

ผูถูกควบคุมตัวอื่นๆ อีกหลายพันคน ประชาชนหลายแสนคนอพยพ 

หลบหนีความขัดแยงทำาใหเกิดการพลัดถิ่นจำานวนมากลิเบียยังอยูใน 

สภาพที่งอนแงนคลอนแคลน สภาเพื่อการเปลี่ยนถายอำานาจแหงชาต ิ

(National Transitional Council) ไมสามารถควบคุมประเทศไดอยาง 

เปนผล สวนการทรมาน การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย และการ 

ตอบโตและบังคับโยกยายรูปแบบอื่นๆ ยังคงดำาเนินตอไป

การปราบปรามประชาชนในอิหรานซึ่งเริ่มตั้งแตหลังการเลือกตั้งในป  

2552 ยังดำาเนินตอไป และรัฐบาลอิหรานแสดงเจตจำานงท่ีจะจับกุมบุคคล 

ทุกคนที่กลาทาทายประธานาธิบดีอาหมาดิเนจาด (Ahmadinejad)  

รัฐบาลควบคุมสื่อมวลชนอยางเขมงวด มีการสั่งปดหนังสือพิมพ ปดกั้น 

เว็บไซตและสถานีโทรทัศนดาวเทียมจากตางชาติ มีการปราบปราม 

อยางรุนแรงตอการประทวงตอตานนโยบายรัฐบาล มีการจับกุมและ 

ควบคุมตัวโดยพลการตอผูวิจารณรัฐบาล แตประชาชนก็ยังคงตอสู 

เรียกรองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกตอไป

โลกไดเห็นรูปแบบการประทวงและการตอบโตจนถึงตายในหลาย 

ประเทศ ที่บาหเรน รัฐบาลปราบปรามการประทวงดวยการใชกำาลัง 

ทหารที่ไดรับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบีย ในเดือนมิถุนายนนาง 

ฮิลลารี คลินตัน (Hillary Clinton) รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐฯ ยืนกราน 

สนับสนุนประเทศนี้ โดยระบุวาบาหเรนเปน “พันธมิตรสำาคัญ” แมวา 

มีหลักฐานมากมายที่ช้ีใหเห็นวารัฐบาลไดใชกองทัพเขนฆาสังหาร 

ผูท่ีประทวงอยางสงบ มีการจับกุมคุมขังและทรมานผูนำาฝายคาน การท่ี 

นางฮิลลารีไมยอมวิพากษวิจารณบาหเรน สะทอนถึงความตองการของ 

สหรัฐฯ ที่อยากใหบาหเรนยอมเปนที่ตั้งของเรือบรรทุกเครื่องบินที่ 5  

(5th Fleet) ตอไป ทั้งๆ ที่อาจหมายถึงการยอมเพิกเฉยตอการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงและโหดราย

ที่เยเมน ประธานาธิบดีอาลี อับดุลเลาะห ซาเลห (Ali Abdullah Saleh)  

ปฏิเสธที่จะลงจากอำานาจ แมจะไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกโจมต ี

ดวยระเบิด ในระหวางการเจรจาขอตกลงเพื่อผองถายอำานาจหลายคร้ัง 

เขามักจะขอถอนตัวกลางคัน ในขณะที่ประชาชนลุกฮือทั่วประเทศ 

เรียกรองใหมีการเปลี่ยนผูนำา สุดทายในเดือนพฤศจิกายน 2554 เขา 

ยอมคืนอำานาจใหโดยแลกกับการออกกฎหมายหามฟองรองดำาเนิน 

คดีอาญาตอเขาสำาหรับความผิดที่เกิดขึ้นในชวงที่ดำารงตำาแหนงและ 

ชวงที่ประชาชนลุกฮือตอตานเขา ประธานาธิบดีอาลี อับดุลเลาะห 

ซาเลหยอมมอบอำานาจใหกับรองประธานาธิบดีอับเบด รับโบ มันเซา 

ฮาดี (Abd Rabbo Mansour Hadi) ซึ่งไดร ับการแตงตั ้งเปน 

ประธานาธิบดีคนใหมในการเลือกตั้งที่ ไม มีการแขงขันในเดือน 

กุมภาพันธ 2555

ที่ซีเรีย ประธานาธิบดีบาชาร อัล-อัสซาด (Bashar al-Assad) ยังคงดื้อดึง 

กุมอำานาจตอไปทามกลางการลุกฮือประทวงอำานาจเผด็จการของ 

เขา พลเรือนหลายพันคนถูกสังหารหรือไดรับบาดเจ็บ และอีกจำานวน 

มากที่ตองพลัดถิ่นที่อยู การใชรถถังของกองทัพยิงจรวดโจมตีเมือง 
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ฮอมสแสดงถึงการไมใสใจใยดีตอชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทหารใน 

กองทัพซีเรียหลายคนไดแปรพักตรและหลบหนีออกจากประเทศ 

พวกเขาบอกวาไดถูกสั่งใหสังหารประชาชนที่เขารวมการประทวงอยาง 

สงบ และในบางกรณีก็ถูกสั่งใหยิงคนที่เดินไปมาบนทองถนน ผูแทน 

พิเศษของเลขาธิการองคการสหประชาชาติดานเด็กและการขัดแยง 

กันดวยอาวุธ (Special Representative of the UN Secretary  

General for Children and Armed Conflict) รายงานเมื่อเดือน 

กุมภาพันธ 2555 วา เด็กหลายรอยคนถูกสังหารระหวางการลุกฮือ และ 

มีเด็กอายุเพียง 10 ขวบที่ถูกจับกุม ควบคุมตัวและทรมาน 

ประชาคมนานาชาติมีบทบาทสำาคัญในการสถาปนาความยุติธรรมและ 

ความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคนี้ แตจนถึงปจจุบัน 

ความพยายามของนานาชาติยังนับวาไมเพียงพอ

อำานาจ ความรับผิดชอบและการรับผิด 
ประชาคมนานาชาติพยายามหาทางแกปญหาอยางเปนผล ในระหวาง 

การวิวาทะเหลานี้ทำาใหเราไดเห็นถึงความกลัว โอกาส ความหนาไหว 

หลังหลอกและเจตนาที่ดีปะปนกันไป

ในป 2554 สันนิบาตอาหรับ (Arab League) กลายเปนหนวยงานที่ถูก 

จับตามองเพราะความพยายามในการแกปญหาในหลายประเทศ 

ในภูมิภาคนี้ การที่สันนิบาตอาหรับสนับสนุนมติสมัชชาความมั่นคง 

แหงสหประชาชาติกรณีลิเบีย เปนเงื่อนไขสำาคัญทำาใหไมมีประเทศ 

สมาชิกถาวร 5 ประเทศออกมาวีโตมติดังกลาว แตเปนที่ชัดเจนวาทาง 

สันนิบาตอาหรับยังคงเห็นตางกับขอกังวลของประเทศสมาชิกบางสวน 

ที่กลัววาการประทวงจะลุกลามไปยังประเทศของตน เปนเหตุให 

หนวยงานภูมิภาคแหงนี้ยังลมเหลวไมสามารถยุติการปราบปรามและ 

ความทารุณโหดรายได

ในขณะที่สถานการณในซีเรียเลวรายลง สันนิบาตอาหรับไดจัดใหม ี

ตัวแทนเขาไปสังเกตการณในประเทศนี้ แตมีผูตั้งขอสงสัยตอความ 

ชอบธรรมของคณะผูสังเกตการณ เนื่องจากสันนิบาตอาหรับไดเสนอ 

ชื่อพลเอกโมฮัมหมัด อาหเหม็ด มุสตาฟา อัล-ดาบี (Mohammed  

Ahmed Mustafa al-Dabi) อดีตผูอำานวยการสำานักขาวกรองทหาร 

ของซูดานเปนหัวหนาคณะ ซึ่งในซูดานในสมัยการนำาของพลเอกดาบี  

(Dabi) หนวยขาวกรองทหารของซูดานไดทำาการจับกุมและควบคุมตัว 

โดยพลการ มีการบังคับบุคคลใหสูญหายและทรมานประชาชนซูดาน 

จำานวนมาก คณะผูสังเกตการณไดสั่งพักภารกิจในชวงปลายเดือน 

มกราคม 2555 เนื่องจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นสงผลใหคณะผูสังเกต- 

การณไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ความพยายามที่จะสงทูตสันติภาพ 

เขาไปก็ประสบความลมเหลวอีก นายโคฟ อันนัน (Kofi Annan) อดีต 

เลขาธิการองคการสหประชาชาติไดรับแตงตั้งเปนทูตรวมขององคการ 

สหประชาชาติ-สันนิบาตอาหรับ เพื่อหาทางยุติวิกฤตในซีเรียเมื่อเดือน 

กุมภาพันธ

เมื่อสันนิบาตอาหรับเรียกรองใหสมัชชาความมั่นคงแหงสหประชาชาติ 

ปฏิบัติหนาที่รักษาสันติภาพและความสงบระหวางประเทศ รัสเซียและ 

จีนไดอางหลักอธิปไตยของรัฐ และไดวีโตมติที่เรียกรองใหยุติความ 

รุนแรงและมติที่เรียกรองใหประธานาธิบดีอัล-อัสซาดลงจากอำานาจ  

รัสเซียอางวาที่ตองวีโตมติดังกลาวเปนเพราะเห็นวาการแทรกแซงของ 

องคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ในลิเบีย ถือเปนการทำา 

เกินอำานาจหนาที่ในการปกปองพลเรือน

ทั้งนี้ไมใชเรื่องใหมแตอยางใดที่มีการใชสิทธิในการวีโตเพื่อคุกคาม 

สันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ รัสเซีย (และอดีตที่ยังเปน 

สหภาพโซเวียต) และสหรัฐฯ ไดใชอำานาจวีโตรวมกันกวา 200 ครั้ง ซึ่ง 

หลายครั้งทำาใหเกิดผลกระทบทางการเมืองอยางชัดเจน การที่สมัชชา 

ความมั่นคงแหงสหประชาชาติไมสามารถทำาหนาที่แกปญหาอยาง 

เปนผลในกรณีซีเรีย ก็เปนความลมเหลวที่ซ้ำารอยการแทรกแซงกรณ ี

ของศรีลังกา และทำาใหเกิดการตั้งคำาถามวาหนวยงานแหงนี้มีเจตจำานง 

ทางการเมืองที่จะปกปองสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 

จริงหรือไม ทั้งยังย้ำาเตือนตอผูที่เรียกรองความคุมครองจากองคการ 

สหประชาชาติวา หนวยงานระหวางรัฐบาลแหงนี้เปนหนวยงานที ่

ปราศจากความรับผิดได ดูเหมือนวาประเทศสมาชิกถาวรแหงสมัชชา 

ความมั่นคงแหงสหประชาชาติจะอางเหตุอธิปไตยของรัฐ เพื่อปองกัน 

ไมใหมีการตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง หรือเพียงเพราะตองการ 

รักษาสัมพันธภาพพิเศษ (และใหผลกำาไร) กับรัฐบาลเผด็จการเอาไว
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สารจากเลขาธิการ

ภายหลังการวีโตของรัสเซียตอมติสมัชชาความมั่นคงแหงสหประชา-

ชาติ ไดมีกระแสขาววารัสเซียยังคงขายอาวุธใหกับหนวยงาน Rosobo-

ronexport ที่เปนตัวกลางของรัฐบาลรัสเซียในการซื้อขายอาวุธกับ 

รัฐบาลซีเรีย รวมท้ังขอตกลงในการขายเคร่ืองบินรบ ท้ังน้ีอดีตผูตรวจสอบ 

บัญชีกระทรวงกลาโหมซีเรียซึ่งแปรพักตรเมื่อเดือนมกราคม 2555 ระบุ 

วา นับแตมีการลุกฮือของประชาชน การขายอาวุธของรัสเซียใหกับซีเรีย 

ก็เพิ่มขึ้นอยางมากมาย

อาจไมใชเรื่องนาประหลาดใจที่ประเทศสมาชิกถาวร 5 ประเทศของ 

สมัชชาความม่ันคงแหงสหประชาชาติก็เปนประเทศผูคาอาวุธที่ใหญ 

ที่สุดในโลกดวย ประเทศเหลานี้มีสัดสวนการสงออก 70% ของอาวุธ 

สวนใหญในโลกในป 2553 โดยคิดเปนสัดสวนดังนี้ สหรัฐฯ (30%)  

รัสเซีย (23%) ฝรั่งเศส (8%) สหราชอาณาจักร (4%) และจีน (3%) การ 

ขายอาวุธอยางไรความรับผิดชอบของทั้ง 5 ประเทศเปนเหตุใหพลเรือน 

ทั่วโลกจำานวนมากเสียชีวิต และนำาไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยาง 

รายแรง และเกิดหลักกฎหมายที่สนับสนุนสงคราม

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลแนลรวบรวมขอมูลที่รัฐบาลในประเทศ 

ยุโรปตะวันตก สหรัฐฯ และรัสเซีย อนุญาตใหมีการสงมอบอาวุธ 

ยุทธภัณฑ อุปกรณดานทหารและอาวุธของตำารวจใหกับประเทศ 

บาหเรน อียิปต ลิเบีย ซีเรีย และเยเมนในชวงหลายปที่มีการปราบปราม 

อยางทารุณและเปนเหตุใหเกิดการลุกฮือของประชาชน การสงออก 

อาวุธเชนนี้ไมอาจเกิดขึ้นได หากประเทศผูสงออกปฏิบัติตามนโยบาย 

ที่ตนเองประกาศไวในการหลีกเล่ียงการสงออกอาวุธท่ีอาจนำาไปสูการ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรง

คำาถามก็คือ ประเทศที่มีสิทธิวีโตตอมติสมัชชาความมั่นคงแหง 

สหประชาชาติ ควรไดรับความเชื่อถือในการเปนผูนำาสันติภาพและ 

ความมั่นคงระหวางประเทศหรือไม เหตุเพราะประเทศเหลานี้เปนผูได 

รับประโยชนสูงสุดจากการคาขายอาวุธในโลก ตราบใดที่พวกเขายังม ี

อำานาจวีโตอยางเบ็ดเสร็จ และตราบใดที่ยังไมมีสนธิสัญญาซื้อขาย 

อาวุธ (Arms Trade Treaty - ATT) ที่เขมแข็งที่สามารถปองกันประเทศ 

เหลานี้ไมใหขายอาวุธใหกับรัฐบาลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน บทบาทใน 

ฐานะผูพิทักษสันติภาพและความมั่นคงมีแนวโนมสูงที่จะลมเหลว

ความลมเหลวของภาวะผูนำาระดับโลก
ความลมเหลวของภาวะผูนำาที่ทำาใหเกิดการประทวงของมวลมหาชนใน 

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ไมไดจำากัดเฉพาะในสมัชชาความ 

มั่นคงแหงสหประชาชาติ หรือในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง

การประทวงตอตานรัฐบาลไดขยายวงกวางจากแอฟริกาเหนือไปยัง 

สวนอื่นๆ ของทวีป ที่ยูกันดาแมวารัฐบาลสั่งหามมิใหมีการประทวงใดๆ 

ในเดือนกุมภาพันธ 2554 ประชาชนก็ยังออกมาเดินขบวนในเมืองตางๆ 

ทั่วประเทศเพื่อประทวงราคาเชื้อเพลิงและสินคาจำาเปนที่เพิ่มสูงขึ้น 

ซ่ึงตำารวจไดตอบโตดวยการใชกำาลังรุนแรง ในทำานองเดียวกันท่ีซิมบับเว 

ละซวาซีแลนด ทางการพยายามปราบปรามการประทวงดวยการใช 

กำาลังรุนแรงเกินกวาเหตุ รัฐบาลเหลานี้พรอมที่จะทำาทุกอยางเพื่อให 

ตัวเองอยูในอำานาจตอไป และมีการใชกระสุนจริงยิงผูประทวงอยางเชน 

ในประเทศบูกีรนาฟาโซ มาลาวีและเซเนกัล

ในละตินอเมริกาก็เชนกัน ประชาชนไดสงเสียงเรียกรอง ที่โบลิเวีย 

ความตึงเครียดทางสังคมไดเพิ่มขึ้นทามกลางการประทวงเรื่องปญหา 

เศรษฐกิจและการเรียกรองสิทธิชนพื้นเมืองอยางตอเนื่อง ประชาชน 

หลายรอยคนไดเขารวมในการเดินขบวนเปนระยะทางกวา 360 ไมล 

จากภาคเบนี (Beni Department) ตรินิแดต ไปจนถึงกรุงลาปาซใน 

กลางป 2554 เปนเหตุใหประธานาธิบดีโมราเลส (Morales) ตองยกเลิก 

แผนการสรางถนนผานเขตชนพื้นเมือง Isiboro-Sécure และผาน 

อุทยานแหงชาติ แผนการดังกลาวขัดกับหลักประกันตามรัฐธรรมนูญที่ 

กำาหนดใหตองมีการรับฟงความเห็นประชาชนกอน และขัดกับกฎหมาย 

อนุรักษสิ่งแวดลอม มีผูไดรับบาดเจ็บหลายคนระหวางการประทวงเม่ือ 

เจาหนาที่ใชแกสน้ำาตาและกระบองเขาไลรื้อการตั้งแคมปที่พักระหวาง 

การเดินขบวน ที่เม็กซิโกประชาชนออกมาประทวงในทองถนนหลาย 

ครั้งเพื่อเรียกรองใหยุติความรุนแรง การลอยนวลพนผิด และการเพ่ิม 

กำาลังทหารในการทำาสงครามปราบปรามยาเสพติดซ่ึงเปนเหตุใหมี 

พลเรือนบาดเจ็บลมตายจำานวนมาก

ท่ีรัสเซียการประทวงมีสาเหตุมาจากความไมพอใจตอการทุจริต การเอ้ือ 

ประโยชนตอพวกพองและกระบวนการประชาธิปไตยแบบปลอมๆ ที ่

ปฏิเสธไมใหประชาชนมีโอกาสใชสิทธิในการเลือกตั้งและกดดันใหมี 
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การเปลี่ยนแปลง มีความพยายามทำาลายเสียงของฝายคานทาง 

การเมืองอยางเปนระบบ ปฏิเสธไมใหเขาถึงสื่อกระแสหลัก ทั้งนี้เพื่อ 

ปองกันไมใหนายวลาดิเมียร วลาดีมีโรวิช ปูติน (Vladimir Vladimirovich 

Putin) ตองเผชิญกับคู แขงขันอยางแทจริงในระหวางการเลือกต้ัง 

ประธานาธิบดี สิ่งที่สรางความขุนเคืองมากขึ้นคือการที่นายปูตินเรียก 

ผูประทวงวาเปน “Banderlog” ซึ่งเปนวานรซุกซนในนวนิยาย Jungle  

Book ของ Rudyard Kipling และยังเปรียบเทียบสัญลักษณริบบิ้น 

สีขาวของผูประทวงวาเหมือนถุงยางอนามัย อยางไรก็ตามการประทวง 

ครั้งนี้เปนสัญญาณถึงยุคใหมของรัสเซียและแสดงถึงแรงตอตานรอบ 

ใหมที่มีตอนายปูตินและพรรคพวก พวกเขาตองหาทางรับมือกับ 

ขอเรียกรองเหลานี้ ในขณะที่การผลักดันการปฏิรูปการเมืองและการ 

เคารพสิทธิมนุษยชนไดกลายเปนวาระที่ประชาชนสนใจอยางจริงจัง 

ในขณะที่ทางการจีนแสดงความกังวลตอการลุกฮือของประชาชนแบบ 

ในตูนีเซียดวยการหาทางปองกันไมใหมีการประทวงอยางรวดเร็ว  

ในเดือนกุมภาพันธกองกำาลังของจีนไดกระจายออกไปยังยานชุมชน 

ตางๆ เพื่อปองกันไมใหประชาชนที่รวมตัวเปนกลุมยอยสามารถชุมนุม 

เปนกลุมใหญที่กรุงเซี่ยงไฮได แมวาทางการจีนจะควบคุมการสื่อสาร 

ทางดิจิตอลและการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางเขมงวด ส่ือของ 

รัฐบาลก็ยังรายงานเหตุการณประท วง ท่ี เ กิด ข้ึนหลายพันแห ง 

ทั่วประเทศ ผูประทวงในจีนมักเดินขบวนเนื่องจากปญหาการบังคับ 

ไลรื ้อในเขตเมืองและชนบท ในเขตปกครองทิเบตซึ่งมีการควบคุม 

เขมงวดกวา พระภิกษุ 12 รูปไดประทวงดวยการจุดไฟเผาตนเอง สวน 

ทหารก็ไดยิงสังหารผูประทวงหลายคนในชวงเดือนมกราคม 2555 

ทางการพมาก็แสดงขอกังวลเก่ียวกับการลุกฮือของประชาชนท่ัว 

ประเทศเชนกัน เปนเหตุใหรัฐบาลตองสรางภาพลักษณใหมในแนวทาง 

ปฏิรูป รัฐบาลอนุญาตใหพรรคสันนิบาติแหงชาติเพื่อประชาธิปไตยของ 

ดอวอองซานซูจีสามารถสมัครแขงขันในการเลือกตั้งซอมได คนที่เคย 

หลบหนีไปตางประเทศก็เริ่มเดินทางกลับจนถึงกลางเดือนมกราคม  

2555 มีการปลอยตัวนักโทษการเมือง 600 คน หลายคนสามารถ 

กลับไปทำากิจกรรมรณรงคตอตานรัฐบาลตอไปได อยางไรก็ตาม ยังมี 

ผูถูกคุมขังอีกหลายรอยคน แมวาไมสามารถประมาณจำานวนที่ชัดเจน

ได เจตจำานงที่รัฐบาลแถลงไวในการเปดใหมีฝายคานทางการเมือง 

อยางสงบนับเปนเรื่องนายินดี แตยังคงตองรอการพิสูจนตอไป

ประชาธิปไตยและการสูญเสียอำานาจ 
เมื่อเกิดการลุกฮือประทวงในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือและ 

ประเทศตางๆ ที่มักมีการกดขี่เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม  

ประเทศประชาธิปไตยสวนใหญดูจะแสดงความเช่ือมั่นวาการลุกฮือ 

ของพลเมืองจะเกิดแค “ประเทศเหลานั้น” 

แตอันที่จริง การประทวงเกิดขึ้นทั่วโลก และชี้ใหเห็นขอจำากัดของ 

รัฐบาลประชาธิปไตยในการสงเสริมและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

เสนที่นักการเมืองมักขีดแบงระหวางรัฐบาลที่ดีกับรัฐบาลที่เลวมักถูก 

ทำาใหดูงายเกินไป การลุกฮือในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ  

เผยใหเห็นนโยบายตางประเทศที่มุ งตอบสนองประโยชนของตนเอง 

และความหนาไหวหลังหลอกของประเทศที่อางวาเคารพสิทธิมนุษยชน 

และนโยบายในประเทศเหลานี้เองนำาไปสูวิกฤตเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

และทำาใหเกิดความไมเทาเทียมมากขึ้น เผยใหเห็นความลมเหลวของ 

ประเทศเหลานี้ในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนที่บานตนเอง ความรูสึก 

เกลียดชังคนชาติอื่นไดแพรสะพัดไปทั่วยุโรปและสหรัฐฯ ทำาใหคน 

สารจากเลขาธิการ

บน: ซูซูเวย (Su Su  

Nway) นักกิจกรรมดาน 

สิทธิแรงงาน เดินทาง 

มาถึ ง สนามบิ นก รุ ง 

ยางกุ ง ประเทศพมา 

เมื่อว ันที่  16 ตุลาคม 

2554 เดิมเธอถูกศาล 

ตัดสินลง โทษจำ าคุ ก 

12 ป 6 เดือน แตไดรับ 

ก า ร อ ภั ย โ ท ษ จ า ก 

รัฐบาลพรอมกับนักโทษ 

การเมืองอีกกวา 240 คน 

เมื่อว ันที่  12 ตุลาคม 
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ตางดาวกลายเปนแพะรับบาป ชาวโรมาซึ่งถูกคุกคามและถูกผลักใหอยู 

ที่ชายขอบในยุโรปมาเปนเวลานาน และเหยื่อของการขยายตัวของ 

ชุมชนเมืองก็ตองเผชิญกับการบังคับไลรื้อและความรุนแรงตอไป 

รัฐบาลสหรัฐฯ เลือกใชวิธีแกปญหาวิกฤตเศรษฐกิจดวยการอัดฉีดเงิน 

สนับสนุนสถาบันการเงินที่ถือวา “ใหญเกินกวาจะปลอยใหลมได” แต 

พวกเขาใหความชวยเหลือโดยไมไดกำาหนดเงื่อนไขวาจะนำาเม็ดเงินท่ี 

อัดฉีดเขาไปน้ันไปใชอยางไร ทำาใหคนท่ีวางงาน คนท่ีไมมีประกันสุขภาพ 

และคนท่ีกำาลังถูกยึดบานและกลายเปนคนไรบานรูสึกถูกหักหลัง โจเซฟ 

สติกลิตซ (Joseph Stiglitz) นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลไดเขียนไว 

วา “ธนาคารไดรับงบประมาณชวยเหลือจากรัฐบาล แตเอาเงินบางสวน 

ไปจายโบนัส เหลือเงินเพียงเล็กนอยเพื่อปลอยกู สุดทาย ผูจัดการ 

ธนาคารก็ทำาหนาที่ปกปองผลประโยชนของตนเองและทำาในสิ่งที่เคย 

ทำามา” 

วิกฤตเศรษฐกิจไดเผยใหเห็นถึงการละเมิดพันธสัญญาทางสังคม 

ระหวางรัฐบาลกับผูถูกปกครอง รัฐบาลเพิกเฉยตอขอกังวลของประชาชน 

และท่ีเลวรายกวาน้ันก็คือสนใจเพียงคุมครองผูท่ีมีอำานาจ สถิติท่ีสะทอน 

ถึงความไมเทาเทียมดานรายไดและทรัพยสินที่เพิ่มขึ้น แสดงใหเห็น 

ความลมเหลวของรัฐบาลที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีเพื่อสงเสริมใหมีการ 

บรรลุสิทธิดานเศรษฐกิจและสังคมแบบกาวหนา

ในขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปหลายแหงรุนแรงขึ้น  

ประชาชนออกมาเดินขบวนตอตานนโยบายรัดเข็มขัดที่กรีซ ภาพถาย 

วีดิโอ ภาพนิ่ง รายงานสื่อมวลชนและปากคำาของประจักษพยานชี้ให 

เห็นถึงการใชกำาลังเกินกวาเหตุของตำารวจเพื่อปราบปรามการชุมนุมท่ี 

กรุงเอเธนสในเดือนมิถุนายน รวมทั้งการใชสารเคมีเพื่อสลายการชุมนุม 

ที่สวนใหญเปนไปอยางสงบ ที่สเปน ตำารวจใชกำาลังเกินกวาเหตุในการ 

ปราบปรามการเดินขบวนเรียกรองการเปล่ียนแปลงของนโยบายดาน 

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

การประทวงอยางตอเนื่องในยุโรปและอเมริกาเหนือ แสดงใหเห็นวา 

ประชาชนสูญสิ้นศรัทธาในรัฐบาลที่เพิกเฉยตอความรับผิด ความ 

ยุติธรรม และการสงเสริมความเทาเทียมซ้ำาแลวซ้ำาอีก 

ทาทายตอการตอบโต 
ในขณะที่ผูประทวงในยุโรปและอเมริกาเหนือเผชิญกับการละเมิดสิทธิ 

เสรภีาพในการชุมนมุ และในบางกรณี ยงัมกีารใชกำาลงัอยางไมชอบดวย 

กฎหมายของตำารวจ ไมวาจะเปนการฉีดดวยน้ำาและแกสน้ำาตา ในสวน 

อื่นๆ ของโลก ความสูญเสียยังคงมีมากกวานี้ ที่ตูนีเซียและอียิปต ที่ 

เยเมนและซีเรีย ผูประทวงตองเผชิญกับความเสี่ยงที่จะตองเสียชีวิต 

ถูกบังคับใหสูญหายและถูกทรมานในระหวางการเรียกรองสันติภาพ ที่ 

กรุงฮอมส ผูประทวงเผชิญหนากับรถถัง พลแมนปน การยิงถลมดวย 

จรวด การจับกุมและการทรมาน

เทคโนโลยีสมัยใหมทำาใหตำารวจตองปฏิบัติการดวยความระมัดระวัง 

เพราะพวกเขาทราบดีว าประชาชนอาจใชโทรศัพทมือถือบันทึก 

เหตุการณตำารวจปฏิบัติหนาที่อยางโหดราย และสงภาพวีดิโอเหลาน้ัน 

ขึ้นไปยังเครือขายสังคมออนไลนไดทันที ดังเชนที่เคยเปนมา ตำารวจ 

ไดพยายามควบคุมการรายงานขาวของสื่อมวลชน คุกคามผูประทวง  

ใชแกสน้ำาตา สเปรยพริกไทยและใชไมกระบองไลตี นับเปนนวัตกรรม 

ใหมในสหรัฐฯ ที่ทางการไดปดฝุนกฎหมายตั้งแตศตวรรษที่ 18 ซึ่งหาม 

การใสหนากากระหวางอยูในกรุงนิวยอรก ทั้งนี้เพื่อปราบปรามผูชุมนุม 

อยางสงบเปนสวนใหญ 

ไมวาจะเปนที่จัตุรัสตาหรี สวนสาธารณะซูคอตตี หรือจัตุรัส Manezh- 

naya สิ่งที่เหมือนกันของการประทวงเหลานี้คือการที่รัฐบาลเรงรีบ 

หาทางปองกันการประทวงอยางสงบ และจำากัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพใน 

การแสดงออกและการรวมตัว 

อำานาจของบรรษัทที่เพิ่มขึ้น 
ตัวอยางท่ีสะทอนการขาดภาวะผูนำาของรัฐบาลท่ีสำาคัญอยางหน่ึง นาจะ 

ไดแกความลมเหลวในการควบคุมธุรกิจขนาดใหญ โดยเฉพาะบรรษัท 

ขามชาติที่มักฉวยเอาประโยชนจากความสูญเสียของชุมชนทองถิ่น  

ตั้งแตกรณีบริษัทเชลลในสามเหลี่ยมปากแมน้ำาไนเจอร ประเทศไนจีเรีย  

ไปจนถึงบริษัท Vedanta Resources ในรัฐโอริสสา อินเดีย ซึ่งรัฐบาล 

ไมสามารถดูแลควบคุมใหบรรษัทเหลานี้เคารพสิทธิมนุษยชนในขั้นต่ำา 

ไดเลย ในหลายประเทศ ประชาชนหลายรอยคนตองเผชิญกับการบังคับ 

ไลรื้อเนื่องจากบริษัททำาเหมืองแรเขามาใชประโยชนจากทรัพยากร 

ธรรมชาติ

สารจากเลขาธิการ
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บรรษัทดิจิตัลและการสื่อสารตองเผชิญการตรวจสอบท่ีเพิ่มข้ึน 

เนื่องจากรัฐบาลเรียกรองใหพวกเขาปฏิบัติตามระเบียบดานลิขสิทธ์ิท่ี 

ไมชอบดวยกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิที่จะม ี

เสรีภาพในการแสดงออก การไดรับขอมูลขาวสารและความเปนสวนตัว 

มีหลักฐานซึ่งสะทอนใหเห็นวาธุรกิจตางๆ เชน Facebook, Google,  

Microsoft, Twitter, Vodaphone และ Yahoo กลับใหความรวมมือกับ 

ทางการในการละเมิดสิทธิเหลานี้

การคุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกผานอินเตอรเน็ต ซึ่งเห็นได 

ชัดเจนในบริบทของการปฏิวัติดานสิทธิมนุษยชน ไมใชเรื่องใหม 

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลแนลทำาการเก็บขอมูลมาอยางยาวนานถึง 

ความลมเหลวของรัฐบาล อยางเชนที่ จีน คิวบา และอิหราน ประเด็น 

การเคารพเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิที่ เกี่ ยวข องทาง 

อินเตอรเน็ต กฎหมายที่มีการเสนอเร็วๆ นี้เขาสูรัฐสภาของสหรัฐฯ และ 

ของสหภาพยุโรปมีแนวโนมจะคุกคามเสรีภาพทางอินเตอรเน็ต

ความลมเหลวของรัฐบาลในการดูแลใหมีความรับผิดของบรรษัทและ 

สถาบันเหลานี้ สะทอนใหเห็นวารัฐบาลทำางานสนับสนุนบรรษัทที่ม ี

อำานาจเหลานี้แทนที่จะหาทางเพิ่มอำานาจใหกับคนท่ีถูกทำาใหสูญเสีย 

อำานาจ

มองหาภาวะผูนำา 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปแหงการลุกฮือ การเปล่ียนถายอำานาจและความขัดแยงน้ี 

แสดงใหเห็นถึงความลมเหลวของภาวะผูนำาเด่ียวในระดับประเทศและ 

ระหวางประเทศ การเปดโปงเจาหนาที่ของรัฐบาลเผด็จการซึ่งปฏิเสธ 

ความเปนสากลของสิทธิมนุษยชน และแยงวาสิทธิมนุษยชนเปนคานิยม 

แบบตะวันตกที่ถูกบังคับใหตองทำาตาม รวมทั้งการเปดโปงรัฐบาลที่มัก

อางวาประชาชนในบางประเทศ “ยังไมพรอมสำาหรับประชาธิปไตยและ

สิทธิมนุษยชน”   

แลวรัฐบาลจะฟนฟูบทบาทการเปนผูนำาอยางชอบธรรมไดอยางไร?

ประการแรก พวกเขาตองยุติความหนาไหวหลังหลอก ไมมีรัฐแหงใด 

สามารถที่จะอางอยางชอบธรรมไดวา ประชาชนของตนไมพรอมสำาหรับ 

สิทธิมนุษยชนและระบอบปกครองที่เปดใหประชาชนมีสวนรวม และรัฐ 

ที่มักอางเสมอวาตองการปกปองสิทธิมนุษยชนนั้นจะตองยุติการ 

สนับสนุนผู นำาเผด็จการเพียงเพราะผูนำาเหลานี้เปนพันธมิตรกับตน 

ตองมีการเชิดชูเสียงเรียกรองเสรีภาพ ความยุติธรรม และศักดิ์ศรีที ่

ดังกองไปทั่วโลก กาวยางแรกในแนวทางนี้สำาหรับทุกประเทศคือการ 

เคารพเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิที่จะชุมนุมประทวงอยางสงบ 

ประการที่สอง รัฐจะตองรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ระหวางประเทศ 

อยางจริงจัง โดยเฉพาะรัฐซึ่งมีหนาที่ดูแลสันติภาพและความมั่นคง 

ระหวางประเทศ ตัวอยางหนึ่งไดแก การแสดงเจตจำานงที่จะรับรองสนธิ 

สัญญาซื้อขายอาวุธที่เขมแข็ง

ในเดือนกรกฎาคม 2555 รัฐภาคีองคการสหประชาชาติจะมีการประชุม 

เพื่อหาขอตกลงเกี่ยวกับเนื้อหารางสุดทายของสนธิสัญญาฉบับนี้ สนธิ 

สัญญาที่เขมแข็งจะสามารถปองกันไมใหมีการเคลื่อนยายอาวุธทั่วไป 

ทุกประเภทขามประเทศ รวมทั้งอาวุธขนาดเล็ก อาวุธเบา กระสุนปน 

และอุปกรณที่สำาคัญที่มีความเสี่ยงอยางมากวาจะมีการนำาอาวุธ 

ยุทธภัณฑเหลานี้ไปใชเพื่อละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย 

มนุษยธรรม เปาหมายนี้จะเกิดขึ้นตอเมื่อมีสนธิสัญญาที่กำาหนดให 

รัฐบาลตองประเมินอยางจริงจังถึงความเส่ียงตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กอนจะอนุญาตใหสงออกอาวุธไดซ่ึงจะสะทอนใหเห็นวารัฐบาลมองวา 

สิทธิมนุษยชน สันติภาพและความม่ันคงระหวางประเทศ มีความสำาคัญ 

กวาผลประโยชนทางการเมืองและผลกำาไรจากการคาอาวุธ สนธิสัญญา 

ซ้ือขายอาวุธที่ เข มแข็งกำาลังจะเปนความจริงขึ้นมาไดตอเมื่อนัก 

กิจกรรม ผูพิทักษสิทธิมนุษยชน และผูที่อยูในระดับรากหญา ระดับชาติ  

ภูมิภาค และนานาชาติที่ตระหนักถึงความสูญเสียมากมายจากการคา 

อาวุธอยางไรความรับผิดชอบ ไดออกมาเรียกรองใหรัฐบาลแกปญหา 

สิทธิมนุษยชนเชนนี้

นอกจากนั้น ตองมีการกำากับดูแลที่เขมงวดมากขึ้น โดยเฉพาะตอ 

สถาบันการเงิน เพื่อปองกันไมใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่เปนเหตุใหหลาย 

ประเทศทั่วโลกยากจนยิ่งขึ้น การกำากับดูแลที่ออนแอและการลดการ 

ควบคุมตางๆ เปดโอกาสใหธนาคารและบริษัทปลอยสินเชื่อ สามารถ 

นำาเงินออมและบานของประชาชนที่นำาไปจำานองไปใชอยางสุรุยสุราย 

ได

สารจากเลขาธิการ
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ผูนำาตองตระหนักถึงความจำาเปนที่จะสรางและรักษาระบบที่คุมครอง 

คนที่ไรอำานาจและหาทางควบคุมผูที่มีอำานาจ เปนระบบที่มีพื้นฐาน 

มาจากหลักนิติธรรม ท้ังน้ีเพ่ือยุติการลอยนวลพนผิดและใหมีการปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานระหวางประเทศวาด วยกระบวนการอันควรตาม 

กฎหมาย การไตสวนคดีอยางเปนธรรม และความเปนอิสระของ 

ตุลาการ เปนระบบที่ผูนำาตองตระหนักวามีหนาที่ตอบสนองประโยชน 

สูงสุดของประชาชน การสรางบรรยากาศเชนนี้จะชวยใหทุกคนสามารถ 

เขาถึงและมีสวนรวมอยางจริงจังกับชีวิตทางการเมือง มีการสนับสนุน 

อยางเขมแข็งในระดับหนวยงานตอการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม  

ซึ่งเปนวิธีการที่ชัดเจนเพื่อใหภาพฝนสามารถเกิดขึ้นไดจริง

ขบวนการของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลแนลพัฒนาขึ้นมาจาก 

พื้นฐานของความตระหนักที่วา เสรีภาพในการแสดงออกและความ 

สามารถในการทาทายตอรัฐบาลและเรียกรองรัฐใหเคารพ คุมครอง  

และปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน เปนองคประกอบสำาคัญเพื่อสรางโลกที ่

ทุกคนสามารถมีชีวิตอยางเสรีและเทาเทียม อยางมีศักดิ์ศรีและมีสิทธิ

ผูประทวงแสดงเจตจำานงอยางหนักแนนเพื่อเรียกรองรัฐบาลใหแสดง 

ภาวะผูนำา ดวยการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม ความเทาเทียม 

และศักด์ิศรีความเปนมนุษย โลกไดแสดงใหเห็นแลววาผูนำาท่ีไมสามารถ 

ปฏิบัติตามความคาดหวังเหลานี้ได ยอมเปนผูนำาที่ไมอาจยอมรับได
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สวนที่ 1: ภาพรวมภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟก

ภาพรวมภูมิภาค 

เอเชีย-แปซิฟก

ถึงเวลาแลว ประชาชนชาวจีน! ถึงเวลาแลว

ประเทศจีนเปนของทุกคน

เปนไปตามเจตนารมณของแตละคน

ถึงเวลาแลวที่เรา

จะเลือกประเทศจีนอยางที่ควรเปน 

ฉูยูฟู (Zhu Yufu) ฝายตอตานรัฐบาลจีน 

ใ น ข ณ ะ ที่ พ า ยุ แ ห  ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง พั ด จ า ก 

ตะวันออกกลางไปยังแอฟริกาเหนือนั้น รัฐบาลหลายแหงในภูมิภาค 

เอเชีย-แปซิฟกไดตอบโตปฏิกิริยาดังกลาวโดยการเพิ่มความพยายาม 

ที่จะปราบปรามเสียงเรียกรองเพื่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของมนุษย  

ในเวลาเดียวกันความสำาเร็จของการลุกฮือในตูนีเซียและอียิปตไดสราง 

แรงบันดาลใจใหกับผูพิทักษสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรมและผูสื่อขาวใน 

เอเชียในการสงเสียงของพวกเขาใหดังขึ้น มีการผสมผสานเทคโนโลย ี

ใหมๆเขามาชวย พรอมๆ กับการรณรงคตามแบบดั้งเดิมเพื่อทาทาย 

การละเมิดตอสิทธิของตนเอง 

ฉูยูฟู เจาของบทกวีขางตน ถูกทางการจีนควบคุมตัวเมื่อเดือนมีนาคม  

พนักงานอัยการไดอางบทกวีของเขาวาเปนหลักฐานชิ้นสำาคัญเพื่อ 

สนับสนุนขอกลาวหา “ยุยงใหลมลางอำานาจรัฐ” ฉูยูฟูใชเวลาเกือบ 9 ป 

จากโทษ 13 ปในเรือนจำา เขาเรียกรองใหมีเสรีภาพทางการเมืองมากข้ึน 

โดยเขาเปนหนึ่งในนักวิจารณ นักกิจกรรมและฝายคานรัฐบาลจำานวน 

ไมกี่สิบคนที่มีอยู ที่ถูกคุกคามและจับกุมจากทางการจีนภายหลัง 

เหตุการณเดือนกุมภาพันธ ซึ่งถือเปนการปราบปรามทางการเมืองที ่

เลวรายที่สุดครั้งหนึ่ง นับแตการประทวงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อป 
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2532 นอกจากฉูยูฟูแลว ยังคงมีผูที่ถูกควบคุมตัว ถูกสั่งกักบริเวณใน 

บานอยางไมชอบดวยกฎหมายหรือตกเปนเหยื่อของการบังคับบุคคล 

ใหสูญหายซึ่งประกอบไปดวยหลิวเซี่ย (Liu Xia) ภรรยาของหลิวเสี่ยวโป  

(Liu Xiaobo) ผูซึ่งไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ทนายความเกา 

สีเฉิง (Gao Zhisheng) และอายเหวยเหวย (Ai Weiwei) ศิลปน 

ชื่อกองโลก ในหลายกรณี ทางการจีนควบคุมตัวบุคคลเพื่อรีด “คำา 

สารภาพ” และบังคับใหสัญญาที่จะไมใชสื่อสังคมออนไลน หรือไมให 

สัมภาษณกับผูส่ือขาวหรือพูดคุยกับคนอ่ืนๆ  เก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเลวราย 

ในระหวางถูกควบคุมตัว

การปราบปรามที่รุนแรงเปนดัชนีสะทอนถึงความกังวลของรัฐบาล 

จีนที่มีตอการเผยแพรขอความทางอินเตอรเน็ตโดย “Jasmine” ซึ่งไม 

ปรากฏวาเปนชื่อของใคร ขอความดังกลาวไดรับการเผยแพรในเดือน 

กุมภาพันธ เรียกรองใหพลเมืองชาวจีนที่เบื่อหนายการทุจริต ธรรมา- 

ภิบาลที่ออนแอ และการปราบปรามทางการเมืองรวมตัวกันอยางสงบ  

และใหเดินขบวนรอบพื้นที่ที่กำาหนดในเมืองที่นัดหมายกันไวแมจะเปน 

เสียงเรียกรองที่ไมมีพิษมีภัย แตรัฐบาลจีนไดตอบโตดวยการสั่งหาม 

ไมใหเสิรชหาคำาวา “jasmine” และ “Egypt” ในอินเตอรเน็ตในหลาย 

ชวงเวลา อยางไรก็ตามขอความดังกลาวสงผลใหมีการชุมนุมประทวง 

หลายหมื่นครั้งทั่วประเทศเพราะผูประทวงชาวจีนตองการปกปองสิทธิ 

มนุษยชนของตน รวมทั้งสิทธิทางพลเรือน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  

และวัฒนธรรม 

พลวัตการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิของชาวจีนดูจะตรงขามกับ 

สถานการณซ่ึงเกิดในประเทศเพ่ือนบานอยางสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนเกาหลีเหนือ ซึ่งดูเสมือนไมมีการพัฒนาจากสถานการณสิทธิ 

มนุษยชนที่เลวรายเลย ภายหลังจากคิมจองอึน (Kim Jong-un) ซึ่งมี 

อายุชวงปลาย 20 ปไดเขาดำารงตำาแหนงสืบทอดจากพอของตนเอง และ 

เปนผูกุมอำานาจเบ็ดเสร็จในประเทศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ขาวเทาท่ีมี 

ในชวงที่ผานมา ดูจะเปนเรื่องของทางการที่ควบคุมตัวเจาหนาที่ที ่

ตองสงสัยวาพยายามทาทาย หรือตั้งคำาถามตอการสืบทอดอำานาจที ่

ราบเรียบ และมีขอกังวลวาผูที่ถูกควบคุมตัวไดถูกสงตัวไปรวมกับผูถูก 

ควบคุมตัวโดยพลการคนอื่นๆ อีกหลายแสนคน และคงตองถูกบังคับ 

ใชแรงงาน อาจถูกประหารชีวิตตอสาธารณะ และอาจถูกทรมานและ 

ปฏิบัติอยางโหดรายในประเทศซึ่งมีคายกักกันนักโทษทางการเมือง 

หลายแหง 

การปราบปรามเสียงที่เห็นตาง
ในแงของการปราบปรามเสียงเรียกรองของประชาชน มีรัฐบาลเพียง 

ไมก่ีแหงในภูมิภาคน้ีท่ีโหดรายเทียบเทารัฐบาลเกาหลีเหนือ แตโดยท่ัวไป 

แลวในภูมิภาคนี้ก็ยังคงมีการละเมิดสิทธิในการแสดงออกและการ 

รับฟงความเห็นอยางเสรีตอไป รัฐบาลหลายแหงจงใจปราบปราม 

ความเห็นตาง ที่เกาหลีเหนือผูที่คิดเบี่ยงเบนจากอุดมการณของรัฐมัก 

ตองใชชีวิตที่เหลืออยูในคายกักกันนักโทษทางการเมืองที่มืดมนและ 

หางไกล ทั้งเวียดนามและพมาไดใชกฎหมายเอาผิดตอการแสดง 

ความเห็นตางอยางเสรี และมีหนวยขาวกรองซึ่งทำาหนาที่ขมขูและ 

คุกคามเสียงวิพากษวิจารณโดยเฉพาะ

ภาพรวมภูมิภาค 

เอเชีย-แปซิฟก

ลาง : ผูสื่อขาวสัมภาษณอายเหวยเหวย (Ai Wei 

wei)ศิลปนและนักกิจกรรม ที่นอกบานพักของเขา 

หลังไดรับการปลอยตัวออกมา ท่ีกรุงปกก่ิง ประเทศ 

จีน วันที่ 22 มิถุนายน 2554

© AP Photo/Ng Han Guan
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ประเทศอื่นๆ ก็มีการคุกคามเสียงวิพากษวิจารณเชนกัน แมจะใชวิธีการ 

ที่รุนแรงอยางชัดเจนนอยกวา สิงคโปรยังไมยอมรับการปฏิบัติตาม 

มาตรฐานระหวางประเทศในการคุมครองการพูดอยางเสรี โดยเม่ือวันท่ี 

1 มิถุนายนที่ผานมา ทางการไดสั่งคุมขังนายอลัน ชาเดรก (Alan  

Shadrake) นักเขียนชาวอังกฤษวัย 76 ป ในชวงเวลานั้นๆ ทั้งยัง 

กลาวหาวาเขาละเมิดอำานาจศาล หลังจากเขาวิพากษวิจารณคณะ

ลูกขุนที่สั่งลงโทษประหารชีวิต

ที่ อินเดียซ่ึงเคยมีประวัติที่น าภาคภูมิใจของการพูดอยางเสรีและ 

สื่อมวลชนที่เปนอิสระ แตที่ผานมารัฐบาลกลับบังคับใชระเบียบการ 

ควบคุมรูปแบบใหมตอสื่อสังคมออนไลน รวมทั้งบริการแลกเปลี่ยน 

ขอความทางอินเตอรเน็ต สื่ออินเตอรเน็ตที่มาเลเซียก็ยังตกอยูภายใต 

แรงกดดันเชนกัน แมจะนอยกวาบางเม่ือเทียบกับการเซ็นเซอรท่ีเขมงวด 

มากตอสื่อสิ่งพิมพและสื่อวิทยุโทรทัศน

ในประเทศไทย รัฐบาลใหมจากการเลือกตั้งของ น.ส. ยิ่งลักษณ ชินวัตร 

(นองสาวอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร) ไมไดพยายามยุติการ 

บังคับใชอยางเขมงวดของกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่มีขอ 

ถกเถียงกันอยางกวางขวาง ซึ่งเปนขอกำาหนดหามไมใหมีการวิพากษ 

วิจารณพระบรมวงศานุวงศ ผูที่ตกเปนเปาหมายลวนเคยโพสตขอความ 

ทางอินเตอรเน็ตที่พนักงานอัยการเห็นวาไมถูกตอง หรือในคดีของนาย 

อำาพล ตั้งนพกุล ชายสูงอายุวัย 61 ปที่ถูกกลาวหาวาสงขอความสั้นที่ 

ถือวาเปนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และเปนเหตุใหศาลลงโทษ 

จำาคุกเปนเวลา 20 ป

ทางการในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ไดใชอำานาจตามพระราช- 

บัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรมากขึ้น เพื่อคุกคามผูที่ 

ถูกมองวาคัดคานนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ ในหลาย 

กรณี มีการบังคับใชกฎหมายอยางไมเหมาะสม อยางเชน กรณีของ 

ปารค จองกึน (Park Jeonggeun) ที่ถูกควบคุมตัวและถูกฟองรอง 

ทางอาญาในขอหาโพสตขอความเสียดสีการโฆษณาชวนเชื่อของ 

เกาหลีเหนือ

เสียงวิพากษวิจารณอื่นๆ เพื่อเรียกรองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของ 

มนุษยในภูมิภาคก็เปนเหตุนำาไปสูการตอบโตที่รุนแรง ในหลายกรณ ี

พวกเขาไดรับผลกระทบอยางมากจากการสงเสียงเรียกรอง ผูสื่อขาวที่ 

ปากีสถานพยายามหาทางจัดการสภาพการรายงานขาวที่เต็มไปดวย 

ความรุนแรงและไรกฎเกณฑของประเทศ แมตองเผชิญกับการ 

ปราบปรามอยางหนักจากรัฐบาล รวมทั้งพรรคการเมืองและกลุมกอ 

ความไมสงบ อยางเชน กลุมฏอลีบันในปากีสถาน ในชวงปที่ผานมา 

มีผูสื่อขาวอยางนอยเกาคนที่ถูกสังหาร รวมทั้งซาลีม ชาหซัด (Saleem  

Shahzad) ผูสื่อขาวทางอินเตอรเน็ตซึ่งไดวิจารณกองทัพที่ทรงอำานาจ 

และหนวยขาวกรองของรัฐอยางเปดเผย ผูสื ่อขาวคนอื่นๆ แจงตอ 

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลวา พวกเขาถูกคุกคามอยางรายแรงจาก 

หนวยขาวกรองของรัฐที่มีอำานาจและทำาตัวลึกลับถูกคุกคามจาก 

กองกำาลังรักษาความมั่นคง พรรคการเมือง หรือกลุมหัวรุนแรง

ในปากีสถาน ไมเพียงมีผูสื่อขาวถูกโจมตีทำารายเทานั้น แตยังมีการ 

สังหารนักการเมืองระดับสูงอีกสองคน คือ ซัลมาน ทาซีร (Salman 

Taseer) ผูวาการรัฐปนจาบที่กลาพูดและชาหบัซ ภัตติ (Shahbaz 

Bhatti) รัฐมนตรีกระทรวงชนกลุมนอย (และถือเปนรัฐมนตรีคนเดียวที่ 

เปนคริสตศาสนิกชน) หลังจากท่ีพวกเขาออกมาทาทายการใชกฎหมาย 

ปราบปรามพวกนอกรีตที่กอปญหาอยางมาก 

ชนกลุมนอย
เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ปากีสถานยังคง 

เปนประเทศที่มีการเลือกปฏิบัติอยางตอเนื่องและรุนแรงตอชนกลุม 

นอยดานความเชื่อทางศาสนาและชาติพันธุ มักมีการผลักใหชนกลุม 

นอยไปอยูชายขอบ และในหลายกรณีพวกเขาตกเปนเหยื่อของการ 

คุกคามโดยตรงจากรัฐบาล ในหลายกรณีรัฐบาลไมมีการรับผิดชอบ 

และคุมครองสิทธิของสมาชิกชนกลุมนอย ซึ่งทำาใหปญหาการเลือก 

ปฏิบัติบานปลาย ปญหาความยากจนเลวรายลง สงผลใหเกิดการ 

ชะลอตัวของการพัฒนาในทุกดาน และในหลายประเทศยังเปนตนเหตุ 

ใหเกิดความรุนแรง

ที่รัฐบาลูจิสถาน ปากีสถานซ่ึงมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  

กองกำาลังรักษาความมั่นคงและกลุมกอความไมสงบบางกลุมมีสวน 

เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิไมวาจะเปนการบังคับบุคคลใหสูญหาย  

การทรมาน และการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย รัฐบาลไมปฏิบัติ 

ตามคำาสัญญาที่จะแกไขความทุกขยากอยางยืดเยื้อของชุมชนใน 
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รัฐบาลูจิสถาน อันเปนผลมาจากการกระจายรายไดของโครงการขุด 

แรธาตุและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ในรัฐดังกลาวยังเกิด 

เหตุการณโจมตีอยางโหดรายตอชุมชนมุสลิมนิกายชีอะห โดยเฉพาะ 

กลุมชีอะหฮาซารัส (Shi’a Hazaras) ซึ่งมีเชื้อสายมาจากอัฟกานิสถาน 

และอาศัยอยูในเมืองหลวงของรัฐบาลูจิสถาน กลุมศาสนาหัวรุนแรง 

เรียกรองอยางเปดเผยใหใชความรุนแรงตอมุสลิมนิกายชีอะห และ 

ไดรับอนุญาตใหกระทำาการท่ีรุนแรงดังกลาว อยางเชน กรณีการประหาร 

ผูแสวงบุญที่เปนมุสลิมนิกายชีอะห 26 คนเมื่อวันที่ 20 กันยายน กลุม 

หัวรุนแรงในปากีสถานอางวาเปนผูอยูเบื้องหลังการทำารายมุสลิมนิกาย 

ชีอะหรวมทั้งพวกที่อยูในอัฟกานิสถาน โดยมีการวางระเบิดสองครั้งเมื่อ 

เดือนธันวาคมในระหวางการทำาพิธีในวันอาชูรออ (Ashura) ซึ่งเปนวัน 

สำาคัญทางศาสนาอิสลาม เปนเหตุใหชาวมุสลิมนิกายชีอะห 70 คน 

เสียชีวิตที่กรุงคาบูลและเมือง Mazar-e Sharif

ชุมชนอามาทิยา ซึ่งเปนกลุมศาสนาที่สวนใหญอยูในเอเชียและถือวา 

ตนเองเปนผูสืบทอดศาสนาอิสลาม ตองเผชิญกับการเลือกปฏิบัติอยาง 

เปนระบบในปากีสถานและอินโดนีเซีย ที่ปากีสถาน ทางการหามไมให 

ชาวอามาทิยาเรียกตัวเองวาเปนมุสลิม ในขณะที่ชุมชนอามาทิยาตอง 

เผชิญกับการถูกคุกคามจากเจาหนาท่ีอยางตอเน่ืองโดยไมไดรับการ 

คุ มครองหรือสนับสนุนและยังตกเปนเปาโจมตีของกลุ มศาสนา 

หัวรุนแรง ที่อินโดนีเซีย มีการวิจารณตำารวจที่ไมสามารถหยุดยั้งฝูงชน 

1,500 คนที่รุมทำารายชุมชนอามาทิยาที่ตำาบล Cikeusik เมื่อเดือน 

กุมภาพันธ เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตสามคนและบาดเจ็บจำานวนมาก  

รัฐบาลกลางยังยอมใหมีการใชระเบียบในทองถ่ินเพื่อควบคุมการ 

เคล่ือนไหวของกลุมอามาทิยา สวนชาวอามาทิยาในประเทศมุสลิมอ่ืนๆ 

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก อยางเชน บังคลาเทศและมาเลเซีย ก็ตอง 

เผชิญการเลือกปฏิบัติเน่ืองจากความเช่ือทางศาสนา มีการส่ังหามไมให 

สงลูกเขาเรียนหนังสือในโรงเรียน มีการควบคุมและจำากัดสิทธิการ 

เคารพบูชาอยางเขมงวด

ชาวมุสลิมนิกายซุนนียตกเปนเหย่ือของการเลือกปฏิบัติท่ีจีน โดยเฉพาะ 

ชาวอุยเกอซึ่งสวนใหญเปนมุสลิมและมีชาติพันธุตางจากคนจีนทั่วไป  

พวกเขาตองเผชิญการปราบปรามและการเลือกปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยเกอ รัฐบาลจีนไดอางภัยคุกคามจาก 

การกอการรายและการกอความไมสงบที่คลุมเครือ เพื่อปราบปราม 

สิทธิทางพลเรือนและการเมือง และแทรกแซงการปฏิบัติตามหลักศาสนา 

ของชาวอุยเกอ พรอมกันนั้นไดมีการหลั่งไหลเขามาของชาวจีนเชื้อสาย 

ฮั่นและการเลือกปฏิบัติเปนไปเพื่อตอบสนองชาวจีนฮั่น สงผลใหชาว 

อุยเกอกลายเปนพลเมืองชั้นสองในแงความสำาเร็จดานวัฒนธรรม  

เศรษฐกิจและสังคม

ชนกลุมนอยทางชาติพันธุอื่นๆ ในจีนก็ตองเผชิญปญหาที่เลวราย 

เชนกัน มีพระภิกษุและภิกษุณีชาวทิเบตและอดีตพระภิกษุอยางนอย  

12 รูปที่จุดไฟเผาตนเอง (เชื่อวาหกรูปถึงแกมรณภาพ) เพื่อประทวง 

การควบคุมการปฏิบัติตามหลักศาสนาและวัฒนธรรม การควบคุม 

เชนนั้นยิ่งทำาใหเกิดความรู สึกแปลกแยกสำาหรับชาวทิเบตและยิ่ง 

ทำาใหเกิดความทุกขยากมากขึ้น ในเขตมองโกเลียชั ้นในก็มีความ 

ตึงเครียดดานชาติพันธุสูงมากเชนกัน ไดเกิดการประทวงอยางกวางขวาง 

ในภูมิภาคนี้หลังจากมีการกลาวหาวา คนงานบริษัทน้ำามันที่เปนชาวจีน 

ฮั่นไดสังหารคนเลี้ยงสัตวที่มีเชื้อสายมองโกเลีย

การขัดแยงกันดวยอาวุธและการกอความไมสงบ
การเลือกปฏิบัติดานชาติพันธุ และความเชื่อทางศาสนาและปญหา 

ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สืบเนื่อง เปนสาเหตุของการขัดแยงกัน 

ดวยอาวุธหลายครั้งและการกอความไมสงบที่ยืดเยื้อ ซึ่งสงผลกระทบ 

ตอประชาชนหลายแสนคนในภูมิภาคนี้ 

ความขัดแยงระหวางรัฐบาลพมากับกลุมชาติพันธุติดอาวุธที่ดำาเนิน 

สืบมาหลายทศวรรษ ไดปะทุขึ้นอีกครั้งอยางรุนแรง กองทัพพมาไดเขา 

โจมตีผูกอความไมสงบ ชาวกะเหรี่ยง ไทใหญ และคะฉิ่น สงผลให 

ประชาชนหลายหมื่นคนตองอพยพหลบหนี เปนเหตุใหมีการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน และการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ  

ซ่ึงถือไดวาเปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติหรืออาชญากรรมสงคราม 

อยางหนึ่ง

กลุมฏอลีบันและกลุมกอความไมสงบอื่นในอัฟกานิสถานไดเขารวม 

โจมตีอยางเปนระบบและกวางขวางตอพลเรือน เปนเหตุให 77% ของ 

ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตเปนพลเรือน ตามขอมูลขององคการสหประชาชาติ 
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แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ไดเรียกรองอีกครั้งใหศาลอาญาระหวาง 

ประเทศ (International Criminal Court - ICC) เขามาสอบสวนใน 

กรณีนี้ แมวาในระหวางนี้กองกำาลังระหวางประเทศที่สนับสนุนรัฐบาล 

อัฟกานิสถานไดเร่ิมผองถายความรับผิดชอบดานความมั่นคงใหกับ 

กองทัพรัฐบาลอัฟกานิสถาน ภาคประชาสังคมหลายกลุมในอัฟกา- 

นิสถาน โดยเฉพาะกลุมผูหญิงไดแสดงขอกังวลเพราะถูกกีดกันไมให 

เขารวมในการเจรจากับกลุมกอความไมสงบ แมจะมีมติที่ 1325 ของ 

สมัชชาความมั่นคงสหประชาชาติ ที่เรียกรองใหผูหญิงมีบทบาทอยาง 

จริงจังและเพียงพอในระหวางการเจรจาเพื่อสันติภาพ

ความขัดแยงที่เขมขนในระดับลางยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องที่เกาะ 

มินดาเนา ประเทศฟลิปปนส รวมทั้งที่ภาคใตของไทย ในพื้นที่ทั้งสอง 

แหงชาวมุสลิมซึ่งเปนชนกลุมนอยไดถูกขมเหงรังแกมาตลอด และแทบ 

ไมไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ที่ฟลิปปนสยังมีความหวังอยูบาง  

เน่ืองจากฝายตางๆ มุงเจรจาใหเกิดสันติภาพ แมจะเกิดเหตุรุนแรงข้ึนมา 

บางเปนครั้งคราว แตสำาหรับสถานการณที่ภาคใตของไทย ดูเหมือนจะ 

ยังไมมีคำาตอบงายๆ เนื่องจากผูกอความไมสงบยังคงพุงเปาโจมต ี

พลเรือนโดยมีเปาหมายเพื่อขมขูประชาชนในพื้นที่และขับไลชาวพุทธ 

ใหออกไปอยูที่อื่น รวมทั้งขับไลผูที่ถูกมองวาจงรักภักดีตอรัฐบาลกลาง 

ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยยังคงไมสามารถปฏิบัติตามพันธสัญญา 

ที่จะนำาตัวเจาหนาที่ฝายความมั่นคงที่ละเมิดสิทธิมารับโทษ และไม 

สามารถตอบสนองความตองการในเชิงยุทธศาสตรที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนา 

ระบอบการเมืองและเศรษฐกิจในพื้นที่

การพัฒนาดานเศรษฐกิจท่ีคอนขางต่ำาโดยเฉพาะสำาหรับชุมชนพ้ืนเมือง 

อทิเวสี และธรรมาภิบาลที่ออนแอสงผลใหเกิดการกอความไมสงบในรัฐ 

หลายแหงทางภาคกลางและตะวันออกของอินเดีย การปะทะกันระหวาง 

กองกำาลังกลุมลัทธิเหมาและกองทัพของรัฐบาลเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต 

ประมาณ 250 คน ผูกอความไมสงบไดหันไปใชวิธีจับชาวบานเปน 

ตัวประกัน และการโจมตีไมเลือกหนา สวนกองทัพรัฐบาลก็ยังคงละเมิด 

สิทธิของคนในพื้นที่อยางตอเนื่อง ทั ้งๆ ที่เปนคนที่พวกเขาตองให 

ความคุมครอง ดวยความตระหนักถึงปญหาจากยุทธศาสตรของรัฐบาล  

ศาลฎีกาของอินเดียสั่งการใหยกเลิกกลุมทหารบานที่ไดรับการอุดหนุน 

จากรัฐในรัฐฉัตติสเคราะห (Chhattisgarh) ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำาการ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง ศาลฎีกายังมีคำาสั่งใหปลอยตัว 

ชั่วคราว นพ.พินายัก เสน (Dr Binayak Sen) นักโทษดานมโนธรรม 

สำานึก ในระหวางที่เขาอุทธรณคำาส่ังลงโทษจำาคุกตลอดชีวิตในป 2553  

ศาลแหงรัฐฉัตติสเคราะหไดสั่งลงโทษจำาคุกเขาตลอดชีวิตในขอหา 

ลมลางระบอบการปกครองและรวมมือกับกลุมติดอาวุธลัทธิเหมา

กองทัพอินเดียในแควนจัมมูและแคชเมียรตองถูกวิจารณอีกครั้ง 

เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน แอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนลเผยแพร 

รายงานในเดือนมีนาคม ชี้ใหเห็นการใชอำานาจอยางมิชอบของรัฐเพื่อ 

สั่งควบคุมตัวบุคคลโดยอางอำานาจตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 

ภาพรวมภูมิภาค 

เอเชีย-แปซิฟก

ลาง: ผู หญิงและเด็กเขาคิวรอรับการรักษาพยาบาลที ่

โรงพยาบาล Ahmad Shah Baba Hospital ในเมือง 

Arzan Qimat อัฟกานิสถาน การโจมตีผูทำางานดานมนุษย- 

ธรรมและแพทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมาก 

ที่สุดจากสงคราม เปนเหตุใหคนหลายลานคนไมไดรับการ 

ดูแลดานสุขภาพในระหวางป 2554 (กุมภาพันธ 2554)

©James Oatway/Panos Pictures
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ของสาธารณะ (Public Safety Act - PSA) เปนเหตุใหรัฐบาลสัญญาจะ 

ปฏิรูปกฎหมายฉบับนี้ ในเดือนกันยายน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

ของรัฐพบวามีหลุมฝงศพที่ไมมีปายชื่อกวา 2,700 แหง และพบศพ  

574 ศพซึ่งเปนชาวบานที่ถูกลักพาตัวไป เปนการพิสูจนวาขออางของ 

กองทัพที่วาพวกเขาเปนกลุมหัวรุนแรงนั้นไมเปนความจริง ในขณะ 

เดียวกัน รัฐบาลก็ไมใสใจขอเรียกรองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

ใหใชนิติวิทยาศาสตรสมัยใหมเพื่อชันสูตรศพที่ขุดพบ

ความรับผิดและความยุติธรรม 
การลอยนวลพนผิดสำาหรับการละเมิดสิทธิในอดีตยังเปนปญหาที่ 

เกิดขึ้นในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะประเทศที่เคยมีสงคราม 

ความขัดแยง เม่ือไมสามารถดำาเนินการตามหลักนิติธรรม ความพยายาม 

ที่จะปรองดองก็ประสบปญหา และยิ่งสนับสนุนใหเกิดรูปแบบความ 

อยุติธรรมมากขึ้น และทำาใหกองทัพไมตองรับผิด

สถิติความลมเหลวในการแกปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรง 

ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาของศรีลังกา ยังคงดำาเนินตอไป พรอมๆ  

กับการทำางานของคณะกรรมาธิการเพื่อเรียนรูบทเรียนและสรางความ 

สมานฉันท (Lessons Learnt and Reconciliation Commission - 

LLRC) คณะกรรมการชุดนี้ปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้นและมีการจัดทำา 

รายงานที่มีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อปรับปรุงสถานการณสิทธิ 

มนุษยชนในประเทศ แตกลับลมเหลวโดยไมสามารถสอบสวนบทบาท 

ของกองทัพที่ทำาร ายพลเรือนหลายพันคนในชวงโคงสุดทายของ 

ความขัดแยงที่มีกับกลุมพยัคฆทมิฬอีแลม (Liberation Tigers of Tamil  

Eelam) 

ขอสรุปของคณะกรรมการฯ จึงเปนผลจากกระบวนการที่มีขอบกพรอง 

อยางรุนแรง และตรงขามกับขอคนพบของคณะผูชำานาญการดาน 

ความรับผิดในศรีลังกา (General’s Panel of Experts on Accounta- 

bility in Sri Lanka) ซึ่งแตงตั้งโดยเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งมีขอสรุป 

ที่นาเชื่อถือวาทั้งฝายรัฐบาลและกลุมพยัคฆทมิฬอีแลมตองมีสวน 

รับผิดชอบตออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมตอมนุษยชาติ 

ดวยกันทั้งคู คณะผูชำานาญการมีขอเสนอแนะใหทำาการสอบสวนอยาง 

เปนอิสระตอขอกลาวหาวามีการละเมิดสิทธิในระหวางสงครามของ 

ทั้งสองฝาย และใหทบทวนการปฏิบัติหนาที่ขององคการสหประชาชาติ 

ในระหวางสงครามที่ศรีลังกาอีกดวย

การไมสามารถนำาตัวผูกระทำาผิดมาลงโทษไดสงเสริมบรรยากาศการ 

ลอยนวลพนผิด และเปนเหตุใหเกิดการบังคับบุคคลใหสูญหายครั้งใหม 

ในภาคเหนือและตะวันออกของประเทศซึ่งเปนเกาะแหงนี้ รวมทั้งการ 

คุกคามและทำารายผูสื่อขาว นักวิจารณและนักกิจกรรม แมวารัฐบาล 

จะยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินไปแลว แตยังคงใชอำานาจตาม 

พระราชบัญญัติปองกันการกอการรายที่กดขี่ และยังเพิ่มระเบียบใหมๆ  

ที่อนุญาตใหควบคุมตัวผู ตองสงสัยโดยไมมีการต้ังขอกลาวหาหรือ 

การไตสวน

กระบวนการแสวงหาผู รับผิดตออาชญากรรมในสมัยเขมรแดงของ 

กัมพูชาก็ถูกแทรกแซงจนออนแอโดยรัฐบาล มีการปดคดีไปหน่ึงคดีโดย 

ไมมีการสอบสวนอยางเต็มที่ สวนอีกคดีหนึ่งก็ชะงักงัน และในอัฟกา- 

นิสถาน บุคคลที่ถูกกลาวหาวาตองรับผิดชอบตออาชญากรรมสงคราม 

และอาชญากรรมตอมนุษยชาติยังคงไดรับตำาแหนงระดับสูงในรัฐบาล 

ตอไป

ในขณะที่ผู ถูกกลาวหาวาละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถหลีกเลี่ยง 

ความรับผิดไดนั้น รัฐบาลหลายแหงกลับยังคงใชการโบยตีเพื่อลงโทษ 

ผูกระทำาผิด ซึ่งนับเปนการละเมิดขอหามระหวางประเทศที่ไมใหมีการ 

ลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม และย่ำายีศักดิ์ศรีของมนุษย สิงคโปรและ 

มาเลเซียยังคงใชการเฆี่ยนตีสำาหรับความผิดหลายประการ รวมทั้งการ 

ละเมิดกฎหมายคนเขาเมือง ที่รัฐอาเจะหของอินโดนีเซีย มีการเฆี่ยนตี 

มากขึ้นเพื่อลงโทษตอความผิดหลายประการ ไมวาจะเปนการดื่มสุรา  

การพนัน และการอยูเพียงลำาพังกับเพศตรงขามโดยไมไดเปนคูแตงงาน 

กันหรือไมไดเปนญาติกัน และที่ประเทศมัลดีฟส รัฐบาลยังคงใชการ 

เฆี่ยนตีเพื่อลงโทษ แมจะมีแรงกดดันจากพรรคฝายคานก็ตาม

ผูอพยพเขาเมืองและผูลี้ภัย 
ความไรเสถียรภาพ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความยากจน และการขาด 

โอกาสที่เหมาะสม ผลักดันใหประชาชนหลายแสนคนอพยพไปแสวงหา 

ชีวิตท่ีดีกวา ท้ังภายในภูมิภาคน้ีและภูมิภาคอ่ืนๆ แมวารัฐบาลหลายแหง 

ภาพรวมภูมิภาค 
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ในภูมิภาคตองพึ่งพาแรงงานขามชาติเพื่อตอบสนองความตองการ 

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ แตรัฐบาลเหลานี้ก็ยังไมใหการคุมครองสิทธิของ 

ผูแสวงหางานทำาหรือผูแสวงหาที่พักพิงอยางเหมาะสมดวยเชนกัน

 

มีชาวเนปาลอยางนอย 300,000 คนที่อพยพออกนอกประเทศ เพื่อหนี 

ปญหาความยากจนและผลกระทบของสงครามที่ยืดเยื้อ หลายคนถูก 

หลอกเกี่ยวกับสภาพการจางงาน และสุดทายตองทำางานในสภาพที ่

เหมือนเปนแรงงานบังคับ แมวารัฐบาลเนปาลจะกำาหนดใหมีกฎหมาย 

และกลไกเยียวยาเพื่อปกปองคนงานขามชาติเหลานี้ แตจากงานวิจัย 

ของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลกลับพบวา ไมมีการบังคับใชมาตรการ 

เหลานี้อยางเหมาะสม เนื่องจากไมเปนที่รับรูของสาธารณะ หรือไมมี 

การกำากับดูแลเปนอยางดี เปนเหตุใหไมมีการฟองรองดำาเนินคดีตอผู 

กระทำาผิด

มาเลเซียยังเปนประเทศผูนำาเขาแรงงานขามชาติรายใหญในภูมิภาค  

และยังเปนประเทศที่ผู แสวงหาท่ีพักพิงดำาเนินการเพื่อหาทางอพยพ 

ไปอยูออสเตรเลีย ผูเขาเมืองอยางผิดกฎหมายในมาเลเซียมักถูก 

ควบคุมตัวและถูกคุมขัง หรือถูกเฆี่ยนตี สภาพการควบคุมตัวที่เลวราย 

สงผลใหเกิดการจลาจลของแรงงานขามชาติท่ีศูนยควบคุมตัว Lenggeng 

ใกลกับกรุงกัวลาลัมเปอร เมื่อเดือนเมษายน ศาลสูงของออสเตรเลียมี 

คำาสั่งใหความตกลงทวิภาคีระหวางออสเตรเลียกับมาเลเซียเปนโมฆะ  

ขอตกลงดังกลาวเปนความพยายามแลกเปล่ียนผูแสวงหาท่ีพักพิง  

800 คนที่เดินทางดวยเรือไปถึงออสเตรเลียกับผูล้ีภัย 4,000 คน 

(สวนใหญมาจากพมา) ซึ่งอยูในประเทศมาเลเซียระหวางรอการสงตัว 

ไปประเทศที่สาม โดยศาลอางวาไมมีขอกฎหมายที่มีน้ำาหนักเพียงพอ 

เพื่อคุมครองสิทธิของผูลี้ภัยในมาเลเซีย 

กาวยางสูอนาคต
แมจะมีอุปสรรคมากมาย แตผูพิทักษสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรม 

หลายคนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกก็สามารถฝาฟนดำาเนินงานใหมีการ 

เคารพสิทธิมากขึ้น ความสำาเร็จในประเทศหนึ่งเปนแรงบันดาลใจและ 

กำาลังใจใหกับประเทศอื่นๆ

ที่อินเดีย ชุมชนอทิเวสีแหงรัฐโอริสสาไดรับชัยชนะเมื่อเดือนกรกฎาคม 

ในการตอสูเพื่อปกปองวิถีชีวิตของตน ศาลสูงที่รัฐโอริสสามีคำาสั่งวา 

ความพยายามของบริษัท Vedanta Aluminium ที่จะขยายโรงงาน 

เปนการละเมิดสิทธิของชุมชนที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ำา สุขภาพ และ 

ส่ิงแวดลอมท่ีดี และระบุวาการขยายกิจการเชนน้ันจะย่ิงทำาใหการละเมิด 

สิทธิตอชุมชนอทิเวสีรุนแรงขึ้น

นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียประกาศเม่ือเดือนกันยายนวา จะดำาเนินการ 

ยกเลิกพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ซึ่งให 

อำานาจการควบคุมตัวโดยไมมีข อกำาหนดและไมตองมีการตั้งขอ 

กลาวหารือไตสวน และจะนำากฎหมายความมั่นคงฉบับใหมมาใชแทน  

คำาประกาศเชนนั้นนาจะเปนผลมาจากการเคลื่อนไหวของกลุม Bersih  

2.0 (“Clean”) ที่มีการชุมนุมและเดินขบวนอยางสงบของประชาชน 

หลายพันคนที่กรุงกัวลาลัมเปอรเมื่อเดือนกรกฎาคม และตำารวจไดทุบตี 

ทำารายผูประทวง ยิงแกสน้ำาตาใสฝูงชนโดยตรง และจับกุมประชาชน 

กวา 1,600 คน

ในเดือนมีนาคม มาเลเซียประกาศวาไดลงนามในธรรมนูญกรุงโรม 

วาดวยศาลอาญาระหวางประเทศ (Rome Statute of the ICC) และ 

จะใหสัตยาบันในโอกาสตอไป สวนฟลิปปนสไดใหสัตยาบันธรรมนูญ 

กรุงโรมเมื่อเดือนพฤศจิกายน

ความกาวหนาที่สำาคัญที่สุดอยางหนึ่งในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ 

สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนี้ นาจะไดแกการตัดสินใจของทางการพมาที่ 

ปลอยตัวนักโทษการเมืองกวา 300 คนในปที่ผานมา และการอนุญาต 

ให นางอองซาน ซูจี สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได แตทางการยังคง 

คุกคามและควบคุมตัวฝายตอตานและนักกิจกรรมตอไป ทำาใหเกิด 

ขอกังวลวาจุดประสงคที่แทจริงของการปลอยตัวนักโทษการเมืองคือ 

ความตองการที่จะผอนคลายการคว่ำาบาตรที่ประเทศเผชิญอยู แทนที ่

จะนำาไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง แตเหตุการณตางๆ ในพมาและ 

ที่อื่นๆ ไดแสดงใหเห็นวา การเปดพื้นที่แคบๆ เชนนี้ก็ยังเปนโอกาสให 

นักกิจกรรมดานการเมืองและผูพิทักษสิทธิมนุษยชนสามารถสงเสียง 

เรียกรอง และตัดสินใจเกี่ยวกับชะตากรรมของตนในอนาคตได

ภาพรวมภูมิภาค 

เอเชีย-แปซิฟก
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สวนที่ 2: ขอมูลประเทศไทย

ขอมูล

ประเทศไทย

ราชอาณาจักรไทย

ประมุขของประเทศ:  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

   ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

ประมุขฝายบริหาร: ยิ่งลักษณ ชินวัตร

   (ดำารงตำาแหนงตอจากอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

   เมื่อเดือนสิงหาคม 2554)

โทษประหาร:  ยังคงมีอยู

ประชากร:  69.5 ลานคน

อายุขัยเฉลี่ย:  74.1 ป

อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำากวา 5 ขวบ: 13.5 ตอ 1,000

อัตราการรูหนังสือของผูใหญ: 93.5%

ความรุนแรงไดเพิ่มทวีขึ้นทามกลางการขัดแยงกันดวยอาวุธในเขต 

สามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ผูกอการเริ่มพุงเปาทำารายพลเรือน 

มากขึ้น และโจมตีสังหารพลเรือนโดยไมแยกแยะ ขณะที่ฝายความ 

มั่นคงก็ยังคงทรมานและปฏิบัติอยางโหดรายตอผู ถูกควบคุมตัวใน 

ภาคใต กาวเขาสูปที่ 8 ที่ยังไมมีเจาหนาที่ถูกตัดสินวากระทำาการ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งยังไมมีการ 

ฟองรองดำาเนินคดีตอผูที่ตองรับผิดชอบตอการเสียชีวิตระหวางการ 

ประทวงตอตานรัฐบาลป 2553 ทางการยังคงคุกคามผูแสดงความ 

คิดเห็นอยางสงบ โดยเฉพาะการใชกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 

และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร รัฐบาล 

ยังเพิ่มมาตรการจำากัดสิทธิของผูแสวงหาที่พักพิงและผูลี้ภัยจากพมา  

โดยเฉพาะในชวงที่เกิดอุทกภัย และยังคงเอารัดเอาเปรียบแรงงาน 

ขามชาติที่มาจากประเทศเพื่อนบาน
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ขอมูลพื้นฐาน
ผลการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม เปนเหตุให น.ส.ยิ่งลักษณ  

ชินวัตร นองสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ที่ถูกขับออก 

จากตำาแหนง ไดกลายเปนนายกรัฐมนตรี และพรรคเพื่อไทยของเธอ 

ไดรับเสียงขางมากในรัฐสภา อยางไรก็ตาม พรรคเพื่อไทยไมไดที่นั่ง 

ในสภาจากสามจังหวัดชายแดนใตท่ีเต็มไปดวยการกอความรุนแรงเลย 

ในขณะที่พื้นที่ดังกลาวมีอัตราการโจมตีเพิ่มขึ้นมาก เปนเหตุใหจำานวน 

ผูเสียชีวิตสะสมในชวงแปดปที่ผานมามากถึงกวา 5,000 คนแลว วิกฤต 

การเมืองในชวงหกปที่ผานมายังคงยืดเยื้อตอไป ความรุนแรงที่เกี่ยว 

เนื่องจากการเลือกตั้งและความรุนแรงเนื่องจากการเมืองและความ 

สัมพันธที่ตึงเครียดระหวางรัฐบาลใหมกับกองทัพบกในชวงปลายป  

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพื่อการปรองดอง 

แหงชาติ (คอป.) ที่กอตั้งขึ้นภายหลังการชุมนุมระหวางเดือนเมษายน- 

พฤษภาคม  2553  ไดเผยแพรรายงานสองฉบับแรกพรอมกับขอ 

เสนอแนะ 

ในเดือนสิงหาคม ผูรายงานพิเศษดานการคามนุษยแหงสหประชาชาติ  

เดินทางมาเยือนประเทศไทย และในเดือนตุลาคม มีการประชุมเพื่อ 

ทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review) ของ 

องคการสหประชาชาติในกรณีขอมูลดานสิทธิมนุษยชนของไทยดวย

การขัดแยงกันดวยอาวุธภายในประเทศ

เชนเดียวกับอดีตที่ผานมา ผูที่ถูกสังหารในระหวางการขัดแยงกันดวย 

อาวุธภายในประเทศในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 

สวนใหญแลวยังคงเปนพลเรือน โดยมากกวาคร่ึงเปนชาวมุสลิม ผูกอการ 

ไดเริ่มใชระเบิดชนิดแสวงเครื่องมากขึ้น โดยพุงเปาทำารายพลเรือนหรือ 

โจมตีโดยไมแยกแยะ การโจมตีเหลานี้เปนสวนหนึ่งของความพยายาม 

ในการสรางความหวาดกลัวใหแกบรรดาประชาชน

 * วันที่ 3 กุมภาพันธ ผูกอความไมสงบสองคนไดสังหารนายอับดุล- 

เลาะห กาโบะ อายุ 49 ป ชายมุสลิมที่แตงงานและมีลูก 6 คนโดยการ 

เชือดคอ ระหวางท่ีเขากรีดยางตอนกลางคืนในพ้ืนท่ีอำาเภอยะรัง จังหวัด 

ปตตานี

 * วันท่ี 4 กุมภาพันธ ท่ีอำาเภอยะรังเชนกัน ผูกอความไมสงบสองคนขับข่ี 

มอเตอรไซคและยิงสังหารนายเริ่ม มีศรีสวัสดิ์ อายุ 79 ป ชาวพุทธที่ 

เกษียณอายุจากการเปนหมอพื้นบานตามโครงการที่รัฐสนับสนุน 

เหตุการณเกิดขึ้นในชวงสายๆ โดยที่เกิดเหตุอยูหางจากกลุมเจาหนาที่ 

ความมั่นคง 2 กลุมเพียง 100 เมตรเทานั้น

 * วันที่ 16 กันยายน ที่อำาเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส มีการสังหาร 

พลเรือนชาวมาเลเซีย 5 คน รวมทั้งเด็ก 1 คน และมีผูไดรับบาดเจ็บ 

อยางนอย 118 คน เมื่อเกิดเหตุระเบิดสามครั้งในยานนักทองเที่ยว 

กลางคืน ระเบิดทั้ง 3 ครั้งเกิดขึ้นภายในเวลา 45 นาที  

 * วันที่ 25 ตุลาคม มีเหตุระเบิดอยางนอย 11 ครั้งในยานกลางเมือง 

จังหวัดยะลาในระยะเวลาใกลเคียงกัน เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิต 3 คน  

และไดรับบาดเจ็บอยางนอย 65 คน 

เจาหนาท่ีความม่ันคงยังคงละเมิดสิทธิมนุษยชนในระหวางปฏิบัติหนาท่ี 

ปราบปรามการกอความไมสงบ

 * ในชวงที่มีการโจมตีฐานทัพทหารที่นราธิวาสในเดือนมกราคม  

เปนชวงที่มีรายงานขาววาทางการไดทรมานหรือปฏิบัติอยางโหดราย 

ตอผูตองสงสัยอยางนอย 9 คน

การลอยนวลพนผิด
นับเปนปที ่ 8 ติดตอกันที่ไมมีการลงโทษเจาหนาที่หรือหนวยงาน 

ความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนใตที่มีสวนเกี่ยวของกับการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนสวนหนึ่งเปนผลมาจากมาตรา 17 ของพระราชกำาหนด 

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ที่ยังคงมีผล 

บังคับใช (ยกเวน อ.แมลาน จ.ปตตานี) ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2548  

พ.ร.ก.ฉบับดังกลาวคุมครองใหเจาหนาที่ที่กระทำาการละเมิดสิทธิใน 

ระหวางการปฏิบัติหนาที่ไมตองรับโทษ ยังไมมีการลงโทษผูที่เกี่ยวของ 

กับการเสียชีวิตของชาวมุสลิม 85 คนท่ีเปนผลงานของทางการในอำาเภอ 

ตากใบ จังหวัดนราธิวาสเมื่อเดือนตุลาคม 2547 รวมทั้งไมมีการลงโทษ 

ผูที่ทรมานอิหมามยะผา กาเซ็ง จนเสียชีวิตระหวางถูกควบคุมตัวใน 

เดือนมีนาคม 2551 ในจังหวัดนราธิวาส

ขอมูล

ประเทศไทย
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 * วันที่ 10 สิงหาคม ศาลจังหวัดนราธิวาสลงโทษจำาคุกนายซูดีรือมัน  

มาและ เปนเวลาสองป ในขอหาใหขอมูลเท็จตอเจาพนักงานที่ทำาการ 

สอบสวนหลังจากเขารองเรียนวาเจาหนาท่ีตำารวจทรมานเขา เขาถูกศาล 

ลงโทษเนื่องจากเจาหนาที่ตำารวจและเพื่อนรวมงานอีก 5 คนไดรับการ 

ยกฟอง

กรมสอบสวนคดีพิเศษสรุปวา หนวยงานความมั่นคงตองรับผิดชอบตอ 

การเสียชีวิตอยางนอย 16 ศพในระหวางชุมนุมตอตานรัฐบาลเมื่อเดือน 

เมษายน-พฤษภาคม 2553 มีการนำาสงสำานวนในคดีดังกลาวใหกับ 

สำานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณาเพ่ือใหมีการไตสวนในศาล แตยังคง 

ไมมีการตั้งขอกลาวหากับบุคคลใดในกรณีนี้ หรือกรณีของผูเสียชีวิตอีก  

76 ราย

เสรีภาพในการแสดงออก
เสรีภาพในการแสดงออกยังคงถูกคุกคามตอไป ซึ่งสวนใหญเปนผล 

มาจากกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (มาตรา 112 ประมวล 

กฎหมายอาญา) พระราชบัญญัติว าดวยการกระทำาผิดเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร และการคุกคามสื่อมวลชน ผูที่ถูกควบคุมตัวสวนใหญที่ 

ถูกตั้งขอกลาวหาและ/หรือถูกตัดสินลงโทษตามกฎหมายฉบับนี้ ถือได 

วาเปนนักโทษดานมโนธรรมสำานึก โดยในวันที่ 1 ธันวาคม รัฐบาลได 

เปดตัวโครงการสรางลูกเสือบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Cyber Scout  

เปนการสรางอาสาสมัครที่มีจิตสำานึกดานจริยธรรม คุณธรรม และ 

ขยายเครือขายอาสาสมัครเพื่อสงเสริมความรักความสามัคคีภายใน 

ชาติ เฝาระวังและสอดสองพฤติกรรมที่เปนภัยตอความมั่นคงของสังคม 

ไทย) เพื่อปราบปรามการกระทำาผิดทางคอมพิวเตอร โดยเฉพาะ 

ความผิดตอองคพระมหากษัตริย ที่กระทำาผานเว็บไซตสื่อสังคม 

ออนไลน

 * วันท่ี 10 มีนาคม นายเอกชัย หงสกังวานถูกต้ังขอหาละเมิดกฎหมาย 

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพเน่ืองจากเขาขายแผนดีวีดีสารคดีจาก 

ออสเตรเลียเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยของไทย และมีการแปล 

สำาเนาโทรเลขที่เกี่ยวกับประเทศไทยของวิกิลีกส โดยเขาไดรับการ 

ประกันตัวออกมา

 * วันที่ 15 มีนาคม นายธันยฐวุฒิ  ทวีวโรดมกุล  นักออกแบบเว็บไซต  

norporchorusa.com ถูกศาลตัดสินลงโทษจำาคุกเปนเวลา 10 ปใน 

ขอหาละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และอีก 3 ปในขอหา 

ละเมิดพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

เนื่องจากความเห็นที่อยูบนเว็บไซตซ่ึงถือวาเปนการละเมิดตอสถาบัน 

พระมหากษัตริย ไมวาในสวนที่เขาโพสตขึ้นไปเอง หรือสวนที่ไมได 

เอาออกไป ปจจุบันเขายังคงถูกควบคุมตัวอยู

 * วันที่ 8 ธันวาคม Joe Gordon (หรือนายเลอพงษ วิไชยคำามาตย) ผูมี 

ทั้งสัญชาติไทยและอเมริกัน ถูกศาลลงโทษจำาคุกเปนเวลา 5 ป (ตอมา 

ลดเหลือกึ่งหนึ่ง) ตามขอกลาวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เนื่องจาก 

ถูกกลาวหาวาเปนเจาของเว็บบล็อกที่มีลิงคไปยังหนังสือภาคภาษา 

ไทยซึ่งเปนหนังสือที่ถูกหามเผยแพรในไทย เชื่อวาเขากระทำาความผิด 

ระหวางอยูในสหรัฐฯ 

 * ในเดือนกรกฎาคม ศาลอาญามีคำาส่ังวา การพิจารณาคดีโดยลับของ 

จำาเลยคดีหมิ่นฯ น.ส.ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล ซึ่งมีขึ้นเมื่อป 2552 “ไมถือ 

เปนการจำากัดสิทธิของจำาเลยในคดีอาญา” จากที่เคยถูกตัดสินจำาคุก  

18 ปในป 2552 ในการตัดสินคดีครั้งใหมเมื่อเดือนธันวาคม น.ส.ดารณี 

ถูกศาลสั่งจำาคุก 15 ป

 * วันที่ 23 พฤศจิกายน ศาลอาญาลงโทษจำาคุกนายอำาพล ตั้งนพกุล 

ชายอายุ 61 ปเปนเวลา 20 ปในขอหาละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรม 

เดชานุภาพ และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำาผิดเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร  แมวามีการอางวาเขาไมรูจักวิธีสงขอความส้ันทางโทรศัพท 

มือถือ ศาลตัดสินวาเขามีความผิดในขอหาที่สงขอความสี่ครั้ง ซึ่งเปน 

การจาบจวงพระบรมวงศานุวงศ

 

ผูลี้ภัยและผูอพยพเขาเมือง

จากการแถลงเมื่อตนปนี้ของเลขาธิการสภาความมั่นคงและผู ว า 

ราชการจังหวัดตาก สะทอนใหเห็นวาผูลี้ภัยจากพมาจะตองถูกสงกลับ 

ประเทศ ทั้งนี ้ร ัฐบาลไทยไดใหสัญญาในระหวางการทบทวนสิทธ ิ

มนุษยชนตามวาระวาจะสนับสนุนพันธกิจนานาชาติโดยที่จะหยุดยั้ง 

ไมใหสงตัวกลับไปยังสถานที่ที่บุคคลดังกลาวจะตองถูกขมขูคุกคาม 

ขอมูล
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จำานวนผูลี้ภัยของไทยไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และยังมีโครงการสงตัว 

ไปยังประเทศโลกที่สามตอไป จนถึงปลายปนี้ ผูลี้ภัยเกือบ 150,000 คน 

อาศัยอยูในคายผูลี้ภัยติดกับชายแดนพมา แตเนื่องจากเปนเวลา 5 ป 

ติดตอกันที่รัฐบาลไมไดกำาหนดระเบียบปฏิบัติในการคัดกรองผูแสวงหา 

ที่หลบภัย เปนเหตุใหผูที่อยูในคายผูลี้ภัยเกือบครึ่งหนึ่งไมไดรับการ 

ขึ้นทะเบียน ทางการไทยไมสนับสนุนใหองคกรดานมนุษยธรรมในการ 

จัดอาหารและสิ่งชวยเหลือดานมนุษยธรรมอื่นๆ ใหกับผูอพยพเหลานี้  

และยังคงมีการจับกุมผูแสวงหาที่หลบภัยขามชาติ มีการควบคุมตัวโดย 

ไมมีกำาหนดและมีการสงกลับ หรือบังคับสงกลับไปยังประเทศที่เสี่ยงจะ 

ถูกคุกคาม

 * ในเดือนมิถุนายน เปนครั้งแรกที่สำานักงานตรวจคนเขาเมือง (ตม.) ได 

อนุญาตใหผูลี้ภัย 96 คนไดรับการประกันตัว  ซึ่งเปนสมาชิกขบวนการ  

อลั อะหมาด ี(Al Ahmadi) จากปากสีถานทัง้หมดทีเ่คยถกูกกัตวัอยูทีศ่นูย 

กักตัวของตม. 

 * ในเดือนกรกฎาคม มีการยืดเวลาการลงทะเบียนชื่อตนเองและ 

นายจางของคนงานขามชาติในอุตสาหกรรมประมงออกไปจนถึงเดือน 

สิงหาคม สวนคนงานขามชาติในอุตสาหกรรมชนิดอ่ืนๆ ตองข้ึนทะเบียน 

ภายในเดือนกรกฎาคม โครงการดังกลาวเปนความพยายามท่ีจะยุติการ 

เอารัดเอาเปรียบจากผูคามนุษยและนายจาง

 * ในเดือนธันวาคม นายกาหยาง (Ka Yang) ผูลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียนแลว 

กับสำานักงานขาหลวงใหญเพื่อผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) วา 

เปนบุคคลที่รัฐบาลสหรัฐฯ อนุญาตใหเขาประเทศเพื่อลี้ภัยไดตั้งแตวันที่ 

24 ธันวาคม 2552 ถูกทางการไทยมอบตัวใหกับเจาหนาที่ของลาวที่ 

บริเวณสะพานขามพรมแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเดียวกัน 

นั้นเองในฐานะหนึ่งในผูลี ้ภัย 158 คนที่ทางการไทยผลักดันใหกลับ 

ประเทศลาว ซึ่งในเวลาตอมากาหยางไดหลบหนีจากลาวและกลับเขา

มาในไทยอีก

ในระหวางอุทกภัยที่ยืดเยื้อตั้งแตตนเดือนสิงหาคม หนวยงานตรวจคน 

เขาเมืองและตำารวจไดจับกุม สงกลับ และรีดไถเงินจากผูอพยพจำานวน 

มากที่สูญเสียเอกสารสวนบุคคลไปกับน้ำาทวม หรือเอกสารไดถูก 

นายจางยึดไว คนงานขามชาติที่กลับมายังดานพรมแดนโดยไมม ี

หนังสือเดินทางมักถูกกักตัวไวที่ดาน และโดยเฉพาะกรณีที่เปนคนงาน 

จากพมา พวกเขาจะถูกจับกุมและควบคุมตัว ในบางกรณีก็มีการสง 

กลับในตอนกลางคืนดวย และในชวงดังกลาวก็จะมีการรีดไถเงินจาก 

คนงานโดยทางการไทย หรือดวยความรูเห็นเปนใจของเจาหนาที่

 * ในเดือนพฤศจิกายน รัฐบาลจัดตั้งศูนยพักพิงชั่วคราวอีกอยางนอย 

หนึ่งแหง หลังมีรายงานวาผูพลัดถิ่นเหลานี้ถูกปฏิเสธไมใหเขาไปอาศัย 

ในที่พักพิงอื่นๆ 

โทษประหารชีวิต
ไมปรากฏวามีรายงานการประหารชีวิตในปท่ีผานมา แตในป 2554 ศาล 

ไทยสั่งลงโทษประหารชีวิต 40 กรณี ยังถือไดวาลดลงเล็กนอยจากอัตรา 

เฉลี่ยการตัดสินลงโทษประหารชีวิตหนึ่งครั้งตอสัปดาห โดยในชวง 

หลายปที่ผานมา นักโทษในแดนประหารยังคงถูกลามโซตรวนที่ขา 

ตลอดการควบคุมตัว แมวาศาลจะมีคำาสั่งเมื่อป 2552 วาเปนการ 

กระทำาที่ผิดกฎหมาย แตก็อยูระหวางการอุทธรณคำาสั่งดังกลาว

 * อิเคดะ เคนโก (Ikeda Kengo) ชาวญี่ปุนอายุ 63 ป ถูกศาลตัดสิน 

ลงโทษประหารชีวิตในเดือนมีนาคม 2552 เขายังคงอยูในแดนประหาร  

โดยที่ไมมีทนายความหรือไมทราบวาเขาสามารถมีทนายความของตน 

กฎหมายไทยกำาหนดใหศาลตองแตงตั้งทนายกรณีที่เปนคดีที่มีอัตรา 

โทษประหารชีวิตสำาหรับจำาเลยที่ไมมีทนายของตนเอง อีกทั้งในการ 

ไตสวนก็ไมมีการจัดหาลามภาษาญ่ีปุนให ท้ังๆ ท่ีเขาพูดไดเพียงแคภาษา 

ญี่ปุนเทานั้น เขาจึงไมทราบวาตนถูกลงโทษดวยพยานหลักฐานใด และ 

ไมทราบถึงข้ันตอนกฎหมายในข้ันตอไปและแมวาตามธรรมเนียมปฏิบัติ 

ในเรือนจำาจะไมมีการลามโซตรวนนักโทษที่มีอายุเกินกวา 60 ป แตเขา 

ยังคงถูกลามโซตรวนตอไป ทางเรือนจำาอางวาเขามีอายุ 57 ปโดยอาง 

จากหนังสือเดินทางของบุคคลอื่นที่เขาเคยพยายามนำามาใช อยางไร 

ก็ตาม ในระหวางการไตสวนมีการจำาแนกขอมูลสวนบุคคลที่แทจริง 

ของเขา และทางเรือนจำาสามารถตรวจสอบไดอยางงายดายจากสถาน 

เอกอัครราชทูต 
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รายงาน/การเดินทางไปเยือนของแอมเนสตี้

อินเตอรเนชั่นแนล
#Amnesty International delegates visi ted Thailand in 

September -- ตัวแทนแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลเยือนประเทศไทย 

ในเดือนกันยายน

“They took nothing but his life”: Unlawful killings in Thailand’s  

southern insurgency (ASA 39/002/2011) - “พวกเขาไมไดเอาอะไร 

ไปเลย นอกจากชีวิต : การฆาที่ผิดกฎหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ของประเทศไทย”
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