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คำ นำ 
รายงานแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ประจำาป 2557-

2558 รวบรวมสถานการณดานสิทธิมนุษยชนทั่วโลก 

ตลอดป 2557 และเหตุการณสำาคัญบางส่วนในป 2556 

โดยใหภาพรวมของหาภูมิภาคและขอมูลของแต่ละ

ประเทศทั้งหมด 160 ประเทศและดินแดน รายงานชี้ให 

เห็นถึงความทุกขยากของผูคนมากมาย ไม่ว่าความทุกข 

ยากนั้นจะเกิดขึ้นจากความขัดแยง การโยกยายถิ่นฐาน 

การเลือกปฏิบัติ หรือการกดขี่ก็ตาม นอกจากนั้นรายงาน

ฉบับนี้ยังชี้ใหเห็นว่าการเรียกรองสิทธิมนุษยชนยัง 

ดำาเนินต่อไปอย่างเขมแข็งในทุกมุมโลก และบางพื้นที่มี

พัฒนาการเชิงบวกในการปกป้องคุมครองสิทธิมนุษยชน
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“ก�รปะทะกันระหว�งกองกำ ลังของรัฐบ�ลและกลุมติดอ�วุธ เปลี่ยนให้พื้นที่ 
ในย�นย�มอกของกรุงด�มัสกัสกล�ยเปนรังผึ้ง ยุงเหยิงวุนว�ย ย�มอกได้ 
กล�ยเปนพื้นที่หลบภัยของประช�ชนที่หลบหนีม�จ�กบริเวณอื่นๆ ผมเคย 
ทำ ง�นให้คว�มชวยเหลือด้�นมนุษยธรรมและเคยเปนนักกิจกรรมด้�นสื่อ  
แตบรรด�ช�ยที่คลุมหน้�เหล�นี้ไมได้แยกแยะระหว�งผู ้ทำ�ง�นด้�นสิทธิ 
มนุษยชนกับนักรบในกลุมติดอ�วุธที่เปนฝ�ยตรงข้�ม ผมต้องหลบซอนตัว 
ในขณะที่เพื่อนของผมถูกจับม�กขึ้นเรื่อยๆ 

ผมตัดสินใจว�ถึงเวล�ที่จะต้องถอนตัวและเก็บกระเป� แตจะไปไหนได้? ผู้ลี้ภัย 
ช�วป�เลสไตน์จ�กซีเรียอย�งผม ไมได้รับอนุญ�ตให้เดินท�งเข้�ประเทศใด 
โดยไมมีวีซ� ตอนนั้นผมคิดว�เลบ�นอนน�จะเปนท�งเลือกที่ย�กลำ บ�กน้อย
สุด แตก็ได้ยินม�ว�ผู้ลี้ภัยช�วป�เลสไตน์ในเลบ�นอนถูกปฏิบัติในลักษณะที่ 
เหยียดเชื้อช�ติ และถูกจำ กัดสิทธิประก�รต�งๆ”

ผู้ลี้ภัยช�วป�เลสไตน์จ�กซีเรีย
ซึ่งสุดท้�ยส�ม�รถหลบหนีไปยังยุโรปผ�นประเทศอียิปต์ ตุรกี

และก�รเสี่ยงภัยข้�มทะเลไปยังอิต�ลีกล�ว

2557 เป็นปที่โหดรายสำาหรับผูที่พยายามคุมครองสิทธิมนุษยชน และสำาหรับเหยื่อ

ที่ไดรับทุกขเวทนาในสนามรบ

รัฐบาลใหสัญญาแต่ลมปากอางว่าจะคุมครองพลเรือน แต่นักการเมืองของโลกกลับ

ลมเหลวอย่างสิน้เชงิ ไม่สามารถคุมครองผูทีต่องการความช่วยเหลอืมากสดุ แอมเนสตี ้ 

อินเตอรเนชั่นแนลเชื่อว่าสถานการณเช่นนี้เปลี่ยนแปลงได และตองเปลี่ยนแปลง

ในที่สุด 

กฎหมายดานมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งกำากับดูแลการปฏิบัติการในช่วงที่มี

การขัดแยงกันดวยอาวุธ มีขอกำาหนดอย่างชัดเจนที่ ไม่อนุญาตใหโจมตีทำารายต่อ

พลเรือนไดไม่ว่าในกรณีใดๆ หลักการแยกแยะระหว่างพลเรือนกับนักรบในสงคราม 

เป็นมาตรการขั้นพื้นฐานเพื่อคุมครองไม่ใหประชาชนตกเป็นเหยื่อจากสงครามอัน

โหดราย

สารจากเลขาธิการ
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แต่ครั้งแลวครั้งเล่าที่พลเรือนตองรับผลจากสงคราม ในวาระครบรอบ 20 ปของ

เหตกุารณสงัหารลางเผ่าพนัธุมนษุยในรวนัดา นกัการเมอืงยงักลบัเพกิเฉยต่อหลกัการ 

คุมครองพลเรือนซ้ำาแลวซ้ำาอีก หรือเบือนหนาหนีเมื่อฝายอื่นๆ กระทำาการละเมิด 

หลักเกณฑเหล่านี้อย่างสิ้นเชิง 

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติลมเหลวครั้งแลวครั้งเล่าในการแกไขวิกฤต

ซีเรียในหลายปที่ผ่านมา ทำาใหไม่อาจรักษาชีวิตคนจำานวนมากไวไดมาก ในช่วงสี่ปที่

ผ่านมา มีผูเสียชีวิตกว่า 200,000 คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน และส่วนใหญ่เป็นการ

โจมตีทำารายโดยฝายกองกำาลังของรัฐบาล ปจจุบันประชาชนจากซีเรียประมาณสี่ลาน

คนกลายเป็นผูลี้ภัยในประเทศอื่นๆ กว่า 7.6 ลานคนตองพลัดถิ่นในประเทศตนเอง 

วิกฤตซีเรียเกี่ยวของกับเหตุการณซึ่งเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบานอย่างอิรัก กลุ่ม 

ติดอาวุธที่เรียกตนเองว่า Islamic State (IS หรือเดิมเคยเรียกว่า ISIS) ซึ่งมีส่วน

ทำาใหเกิดอาชญากรรมสงครามในซีเรีย ยังอยู่เบื้องหลังการลักพาตัว การฆ่าคนใน

ลักษณะการประหารชีวิต การสังหารเพื่อลางเผ่าพันธุในวงกวางในตอนเหนือของ

อิรัก ในทำานองเดียวกัน กองกำาลังชีอะฮในอิรักก็ลักพาตัวและเข่นฆ่าสังหารพลเรือน

ชาวสุนหนี่จำานวนมาก โดยรัฐบาลอิรักใหการสนับสนุนอย่างลับๆ

การโจมตีของกองกำาลังอิสราเอลต่อฉนวนกาซาเมื่อเดือนกรกฎาคม เป็นเหตุใหชาว

ปาเลสไตนเสียชีวิตกว่า 2,000 คน อีกครั้งหนึ่งที่เหยื่อส่วนใหญ่หรืออย่างนอย 

1,500 คนเป็นพลเรือน แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไดวิเคราะหไวอย่างละเอียด 

และย้ำาว่านโยบายเช่นนี้สะทอนการปฏิบัติที่ไม่แยกแยะโดยสิ้นเชิงและเกี่ยวพันกับ

อาชญากรรมสงคราม ในขณะที่กลุ่มฮามาสก็ทำาอาชญากรรมสงครามดวยการยิง 

จรวดอย่างไม่เลือกเป้าหมายเขาไปยังอิสราเอล ทำาใหมีผูเสียชีวิตหกคน

ที่ไนจีเรีย ความขัดแยงในภาคเหนือระหว่างกองกำาลังของรัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธ 

โบโกฮาราม (Boko Haram) กลายเป็นข่าวหนาหนึ่งทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก

กรณีการลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิง 276 คนจากเมืองชีบอก โดยเป็นหนึ่งในอาชญา- 

กรรมจำานวนมากที่กลุ่มนี้เป็นผูกระทำา แต่ที่โลกรับรูนอยกว่าอาจจะเป็นอาชญากรรม

ที่ทารุณโหดรายของกองกำาลังของรัฐบาลไนจีเรียเอง และกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลซึ่ง

กระทำาต่อประชาชนที่เชื่อว่าเป็นสมาชิกหรือผูสนับสนุนโบโกฮาราม ซึ่งในบางกรณ ี

มีการบันทึกเป็นวีดิโอไว และแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไดนำามาเผยแพร่เมื่อ

เดือนสิงหาคม รวมทั้งภาพของเหยื่อที่ถูกสังหารและถูกโยนทิ้งในหลุมศพขนาดใหญ่ 

ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง มีผูเสียชีวิตกว่า 5,000 คนเนื่องจากความขัดแยงดาน

ศาสนา แมจะมีกองกำาลังระหว่างประเทศตั้งอยู่ก็ตาม แตก่ารทรมาน การข่มขืน
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กระทำาชำาเรา และการสังหารหมู่เหล่านี้แทบจะไม่เป็นข่าวหนาหนึ่งในระดับโลกเลย 

ในทำานองเดียวกัน เหยื่อผูเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นพลเรือน

ในซูดานใตซึ่งเป็นประเทศใหม่ของโลก พลเรือนหลายหมื่นคนถูกสังหาร และอีก 

สองลานคนตองพลัดที่อยู ่โดยเป็นผลมาจากการขัดแยงกันดวยอาวุธระหว่าง 

กองกำาลังฝายรัฐบาลและฝายตรงขาม ทั้งสองฝายมีส่วนร่วมในการทำาอาชญากรรม

สงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 

ขอมูลขางตนสะทอนใหเห็นอย่างชัดเจนในรายงานประจำาปฉบับล่าสุดเกี่ยวกับ 

สถานการณสิทธิมนุษยชนของ 160 ประเทศ อาจมีคนแยงว่าเราคงทำาอะไรไม่ได 

หรอก สงครามมักทำาใหเกิดความสูญเสียต่อพลเรือนเสมอ และไม่มีทางที่จะ

เปลี่ยนแปลงอะไรได นั่นเป็นความเชื่อที่ผิด เราจำาเป็นตองเผชิญหนากับการละเมิด 

ที่กระทำาต่อพลเรือน และนำาตัวผูกระทำาผิดมาลงโทษ แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล

ยินดีต่อขอเสนอต่อสหประชาชาติ ซึ่งในปจจุบันไดรับความสนับสนุนจากรัฐบาล

ประมาณ 40 แห่ง เพือ่ใหคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาตริบัรองจรรยาบรรณ 

ที่ไม่ยับยั้งมติใดๆ ซึ่งจะเป็นการขัดขวางไม่ใหคณะมนตรีความมั่นคงดำาเนินการเมื่อ

เกิดเหตุสังหารลางเผ่าพันธุมนุษย อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อมนุษย- 

ชาติได

สิ่งนี้นับเป็นกาวย่างแรกที่สำาคัญ และอาจช่วยรักษาชีวิตคนจำานวนมาก

อย่างไรก็ดี ความลมเหลวไดเกิดขึ้นในแง่การป้องกันไม่ใหเกิดการทารุณทำาราย

ประชาชนจำานวนมาก และยังมีการปฏิเสธไม่ใหความช่วยเหลือต่อประชาชนหลาย 

ลานคนที่หลบหนีจากความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บานและเมืองของตนเอง

รัฐบาลที่กระตือรือรนมากสุดในการออกมาประณามความลมเหลวของรัฐบาลอื่น 

กลับไม่ไดแสดงท่าทีสนับสนุนและใหการช่วยเหลือที่จำาเป็นต่อผูลี้ภัยเหล่านี้แต่อย่าง

ใด ทั้งในแง่การสนับสนุนดานการเงินและการใหที่พักพิง จนถึงปลายป 2557 ผูลี้ภัย

จากซีเรียไม่ถึง 2% ไดรับการจัดสรรใหไปอยู่ในที่อยู่ใหม่เพิ่มขึ้น

ในเวลาเดียวกัน ผูลี้ภัยและผูพลัดถิ่นจำานวนมากเสียชีวิตกลางทะเลเมดิเตอรเรเนียน  

ระหว่างพยายามหลบหนีเขาไปยังชายฝงของยุโรป การที่รัฐภาคีของสหภาพยุโรป 

ไม่ใหความสนับสนุนต่อปฏิบัติการคนหาและช่วยเหลือ ส่งผลใหจำานวนผูเสียชีวิต 

สูงมาก

แนวทางอย่างหนึ่งเพื่อคุมครองพลเรือนในระหว่างสงคราม ไดแก่การหามในระดับ

สากลไม่ใหใชอาวุธระเบิดในเขตที่พลเรือนอาศัยอยู่หนาแน่น จะช่วยรักษาชีวิต 
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ประชาชนจำานวนมากในยูเครน ซึ่งในระหว่างสูรบทั้งฝายแบ่งแยกดินแดนที่ไดรับ

ความสนับสนุนจากรัสเซีย (แมว่ารัฐบาลรัสเซียจะอางว่าไม่เกี่ยวของ แต่ก็ฟงดูไม่น่า

เชื่อถือก็ตาม) กับกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลที่กรุงเคียฟ ทั้งสองกลุ่มต่างพุ่งเป้าโจมต ี

ย่านที่พลเรือนอาศัยอยู่

ความสำาคัญของหลักเกณฑเพื่อคุมครองพลเรือน หมายถึงตองปฏิบัติใหเกิดความ

รับผิดชอบและการลงโทษเมื่อมีการละเมิดหลักเกณฑ ในบริบทดังกล่าว แอมเนสตี้ 

อินเตอรเนชั่นแนลยินดีกับมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที ่

กรุงเจนีวา ที่จะใหมีการไต่สวนระหว่างประเทศ ต่อขอกล่าวหาว่าเกิดการละเมิดและ

การเลือกปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนระหว่างสงครามกลางเมืองในศรีลังกา เนื่องจาก

ในช่วงไม่กี่เดือนสุดทายของสงครามในป 2552 มีพลเรือนหลายหมื่นคนถูกสังหาร 

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไดรณรงคใหมีการไต่สวนกรณีนี้ในช่วงหาปที่ผ่านมา 

หากปราศจากความรับผิด เราไม่สามารถเดินหนาต่อไปไหนได 

ยังมีสถานการณดานสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่ตองไดรับการปรับปรุง ในเม็กซิโก การ 

บังคับบุคคลใหสูญหายกรณีนักศึกษา 43 คนเมื่อเดือนกันยายน เป็นโศกนาฏกรรม 

ล่าสุดนอกเหนือจากประชาชนกว่า 22,000 คนที่หายตัวไปในเม็กซิโกก่อนหนานี้ 

หากนับตั้งแต่ป 2549 เป็นตนมา เชื่อว่าส่วนใหญ่ถูกลักพาตัวโดยแกงอาชญากร 

แต่ก็มีรายงานว่าตำารวจและทหารเม็กซิโกเองเป็นผูอยู่เบื้องหลังการบังคับบุคคล

ใหสูญหายเหล่านี้ หรือบางกรณีเปน็การทำางานร่วมมือกับแกงอาชญากรนั่นเอง จาก

ซากศพของเหยื่อบางรายที่คนพบ สะทอนใหเห็นร่องรอยของการทรมานหรือการ

ปฏิบัติที่โหดราย รัฐบาลกลางและทองถิ่นต่างลมเหลวในการสอบสวนอาชญากรรม

เหล่านี้ พวกเขาไม่สามารถจำาแนกตัวเจาหนาที่ซึ่งน่าจะเกี่ยวของได และไม่สามารถ

ประกันใหเหยื่อรวมทั้งครอบครัวไดรับความช่วยเหลือตามกฎหมาย นอกจาก

ไม่ทำางานแกปญหาแลว รัฐบาลเม็กซิโกยังพยายามปกปดขอมูลเกี่ยวกับวิกฤตสิทธ ิ

มนุษยชน ทั้งยังมีอัตราการลอยนวลพนผิดค่อนขางสูง มีการทุจริต และยังมีการ

เพิ่มกำาลังทหารมากขึ้น

ในป 2557 รัฐบาลในหลายสว่นของโลกยังคงปราบปรามเอ็นจีโอและภาคประชา- 

สังคม ซึ่งนับเป็นการตอบแทนที่แปลกประหลาดต่อความสำาคัญของบทบาทของ

ภาคประชาสังคมเหล่านี้ รัสเซียใชกฎหมาย “พระราชบัญญัติหน่วยงานของต่างชาติ”  

(foreign agents law) อย่างเขมงวด เป็นกฎหมายที่มีกลิ่นอายมาจากช่วงสงคราม

เย็น ในอียิปต เอ็นจีโอถูกปราบปรามอย่างหนัก ทางการใชกฎหมายหามการสมาคม 

ทีม่มีาตัง้แต่สมยันายมบูารคั เพือ่ส่งสญัญาณว่าจะไม่ยอมใหมกีารแสดงความเหน็ต่าง 

อย่างสิ้นเชิงส่งผลใหหน่วยงานสิทธิมนุษยชนชั้นนำาหลายแห่งตัดสินใจถอนตัวจาก 

กระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระ (Universal Periodic Review) ซึ่งเป็น 
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กลไกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน เนื่องจากพวกเขากลัวว่าจะถูกตอบโตแกแคน 

จากรัฐบาล 

เช่นเดียวกับหลายเหตุการณที่ผ่านมา ผูประทวงแสดงความกลาหาญแมจะถูกคุกคาม 

และปฏิบัติดวยความรุนแรง ในฮ่องกงประชาชนหลายหมื่นคนไม่กลัวต่อการข่มขู่ของ

รัฐ และเผชิญหนากับการใชกำาลังที่เกินกว่าเหตุและโดยพลการของตำารวจ ใน

ปรากฏการณที่เรียกกันว่า “ขบวนการร่ม” (umbrella movement) ซึ่งเป็นเพียงการ 

ใชสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม 

หน่วยงานสิทธิมนุษยชนอาจถูกปรามาสว่า ทะเยอทะยานเกินไปที่จะทำาใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง แต่เราคงตองย้ำาเตือนว่าภารกิจที่สำาคัญนี้เป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติ

และนำามาซึ่งความสำาเร็จได ในวันที่ 24 ธันวาคม สนธิสัญญาซื้อขายอาวุธ (Arms 

Trade Treaty - ATT) มีผลบังคับใช หลังจากมี 50 ประเทศใหสัตยาบันรับรองในช่วง 

สามเดือนก่อนหนานั้น

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลและหน่วยงานอื่นๆ เป็นผูอยู่เบื้องหลังการรณรงคใหมี

สนธิสัญญาฉบับนี้มากว่า 20 ป หลายครั้งมีคนบอกเราว่าเป็นไปไม่ไดหรอกที่จะ

ทำาใหเกิดสนธิสัญญาฉบับนี้ได แต่ปจจุบันเรามีสนธิสัญญาฉบับนี้จริง ซึ่งหาม 

การขายอาวุธกรณีที่ทราบว่าผูซื้อจะนำาไปใชเพื่อกระทำาการทารุณ นับว่าเป็นขอตกลง 

ที่จะมีบทบาทสำาคัญในอนาคตและเรายังจำาเป็นตองจับตามองการนำาหลักการนี้ไป

ปฏิบัติใหเกิดขึ้นจริงดวย

2557 ยังเป็นวาระครบรอบ 30 ปนับจากมีการรับรองอนุสัญญาว่าดวยต่อตาน 

การทรมานแห่งสหประชาชาติ (UN Convention against Torture) ซึ่งเป็นอนุสัญญา

อีกฉบับหนึ่งที่แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลรณรงคสนับสนุนมาหลายปและเป็น 

หนึ่งในเหตุผลที่ทำาใหหน่วยงานไดรับรางวัลโนเบลสันติภาพเมื่อป 2520 

วาระครบรอบดังกล่าวย่อมเป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เรา

ตองตั้งขอสังเกตว่ายังคงมีการทรมานเกิดขึ้นทั่วโลก และเป็นเหตุใหแอมเนสตี้ 

อินเตอรเนชั่นแนลยังคงจัดการรณรงคระดับโลกเพื่อยุติการทรมานต่อไป

เกิดการตื่นตัวขึ้นมากเกี่ยวกับแนวคิดต่อตานการทรมาน ภายหลังการตีพิมพ 

เผยแพร่รายงานของวุฒสภาสหรัฐฯ เมื่อเดือนธันวาคม ซึ่งสะทอนใหเห็นการใช 

การทรมานในช่วงหลายปหลังเหตุการณ 911 ในสหรัฐฯ เป็นที่น่าตกใจว่าผูซึ่งมีส่วน

รับผิดชอบต่อการทรมานซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่ง ดูเหมือนจะเชื่อว่า 

พวกเขาไม่จำาเป็นตองละอายแก่ใจแมแต่นอย
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จากวอชิงตันถึงดามัสกัส จากอาบูจาถึงโคลอมโบ ผูนำารัฐบาลต่างใหความชอบธรรม

กบัการละเมดิสทิธมินษุยชนรายแรง โดยอางความจำาเป็นเพือ่รกัษาใหประเทศของตน  

“ปลอดภัย” แต่ในความจริงแลว สถานการณกลับตรงกันขาม การละเมิดสิทธิเหล่านั้น 

ต่างหากที่เป็นเหตุผลสำาคัญที่ทำาใหเรายังตองอาศัยอยู่ในโลกที่อันตรายในทุกวันนี้ 

ความมั่นคงเกิดขึ้นไม่ไดหากปราศจากการเคารพ ปกป้องสิทธิมนุษยชน

เราไดเห็นครั้งแลวครั้งเล่าแมกระทั่งในชว่งที่สถานการณดานสิทธิมนุษยชนดูมืดมน  

ว่ามีความเป็นไปไดที่จะทำาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ และบางทีการเปลี่ยน- 

แปลงที่สำาคัญอาจเกิดขึ้นไดโดยเฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าว

เราตองมีความหวังว่า เมื่อมองยอนกลับไปป 2557 และมองไปยังปขางหนา สถาน- 

การณที่เกิดขึ้นกับเราในป 2557 อาจถือไดว่าเป็นจุดต่ำาสุด และจากจุดนั้นเราจะ

ทะยานขึ้นมาและทำาใหเกิดอนาคตที่ดีขึ้น 

ซาลิล เช็ตติ (Salil Shetty)

เลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล 
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ความสำ เร็จระดับโลก

• หลังการรณรงคกว่าสองทศวรรษ ในป 2557 สนธิสัญญาซื้อขายอาวุธ (Arms 

Trade Treaty – ATT) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระดับโลกไดรับการลงนามจาก 130 

ประเทศ และมีการใหสัตยาบัน 62 ประเทศ ทำาใหมีผลบังคับใชแลว สนธิสัญญา

ดังกล่าวกำาหนดกรอบในการจำากัดการเคลื่อนยายอาวุธและยุทธภัณฑระหว่าง 

ประเทศ ซึ่งหากมีการบังคับใชจริงจะช่วยรักษาชีวิตไดหลายพันชีวิต 

• ในเดือนธันวาคม 117 ประเทศลงนามเห็นชอบในมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่

สหประชาชาติ เกี่ยวกับการทำาขอตกลงชั่วคราวเพื่อยุติการประหารชีวิต ทั้งนี้

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตในระดับโลกต่อไป ในการลงมติ

ครั้งนี้ อิเควทอเรียลกินี, เอริเทรีย, ฟจิ, ณีแฌร และซูรินาเม ไดเปลี่ยนจุดยืน

และหันมาสนับสนุนมติขอนี้ ส่วนบาหเรน พม่า ตองกา และยูกันดาไดเปลี่ยน

จากการคัดคานมาเป็นการงดออกเสียง 

• คณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภาดานงานข่าวกรองสหรัฐฯ (US Senate Select  

Committee on Intelligence) เผยแพร่รายงานเมื่อเดือนธันวาคมเกี่ยวกับ

โครงการควบคมุตวับคุคลของหนว่ยขา่วกรองกลาง (Central Intelligence Agency  

– CIA) ซึ่งไม่เพียงเผยใหเห็นขอมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับการปฏิบัติมิชอบที่เกิดขึ้น 

หากยังเผยใหเห็นว่าประเทศต่างๆ ในยุโรปใหความร่วมมือมากนอยเพียงใด

ในการสนับสนุนใหมีคุกลับ หรือสนับสนุนรัฐบาลสหรัฐฯ ในการเคลื่อนยายตัว

บุคคลอย่างผิดกฎหมาย สนับสนุนการบังคับบุคคลใหสูญหาย และการทรมาน 

และการปฏิบัติที่โหดรายต่อผูถูกควบคุมตัวหลายสิบคน 

ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 

• ในเดือนกุมภาพันธ 2558 ทางการอียิปตปล่อยตัว Peter Greste หนึ่งในนักข่าว 

อัลจาซีราสามคนที่ถูกคุมขังมา กว่าหนึ่งปเนื่องจากขอหาที่กุขึ้นมา แอมเนสตี้  

อินเตอรเนชั่นแนลยังคงเรียกรองใหปล่อยตัวนักข่าวที่เหลืออีกสองคนที่ถูก 

จับกุมพรอมกัน ไดแก่ Mohamed Fahmy และ Baher Mohamed

สรุปพัฒนาการเชิงบวก
ของสิทธิมนุษยชนปี 2557

(และ ม.ค./ก.พ. 2558) 
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• ในเดือนมกราคม 2558 ปาเลสไตนใหภาคยานุวัติต่อธรรมนูญกรุงโรมแห่ง 

ศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court 

– ICC) การสอบสวนของศาลอาญาระหว่างประเทศจะช่วยทำาลายวัฒนธรรม

การลอยนวลพนผิด ซึ่งเป็นสาเหตุใหเกิดวัฏจักรของอาชญากรรมสงครามและ 

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติของกองกำาลังทั้งสองฝาย ในช่วงที่เกิดสงคราม

ระหว่างอิสราเอล-ปาเลสไตน

• ในเดือนมกราคม 2557 รัฐสภาโมร็อกโคลงมติอย่างเป็นเอกฉันทเพื่อแกไข 

ช่องว่างของกฎหมาย ทำาใหชายที่มีเพศสัมพันธกับเด็กผูหญิงอายุต่ำากว่า 18 ป 

จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงบทลงโทษดวยการสัญญาว่าจะแต่งงานกับผูเสียหายได

อีกต่อไป

• ตูนีเซียรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ ซึ่งประกอบดวย 

หลักประกันดานสิทธิมนุษยชนหลายประการ ในเดือนพฤษภาคม Jabeur Mejri 

นักโทษดานความคิดชาวตูนีเซีย ซึ่งติดคุกมาสองปเนื่องจากเผยแพร่บทความ

และการตูนทางอินเตอรเน็ต และถูกกล่าวหาว่าเป็นการดูหมิ่นศาสนาอิสลาม 

ไดรับการปล่อยตัวแมว่าจะยังไม่มีการยกเลิกบทลงโทษและการตัดสินว่าเขา 

มีความผิดก็ตาม

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

• ผูเสียหายหลายพันคนจากการทรมาน การลักพาตัว และการปฏิบัติมิชอบอื่นๆ 

ในศรีลังกา มีความหวังขึ้นมาอีกในเดือนมีนาคม เมื่อองคการสหประชาชาติ

มีมติใหทำาการสอบสวนอย่างเป็นอิสระต่อกรณีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการ 

กระทำาของทั้งหน่วยงานของรัฐและกลุ่มติดอาวุธ ในช่วงที่มีสงครามกลางเมือง

• ในเดือนธันวาคม ไม่นานหลังจากแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลเผยแพร่รายงาน

ที่เนนใหเห็นว่าตำารวจฟลิปปนสใชการซอมทรมาน ทางวุฒิสภาประกาศใหมีการ

ไต่สวนการซอมทรมานของตำารวจที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย

• ในเดือนพฤศจิกายน 30 ปหลังจากประชาชนกว่าครึ่งลานในเมืองโภปาลได

รับพิษเนื่องจากหายนะดานอุตสาหกรรมครั้งใหญ่สุดครั้งหนึ่งของโลก รัฐบาล

อินเดียเห็นชอบใหใชขอมูลทางการแพทยและวิทยาศาสตรเพื่อปรับจำานวน 

ค่าชดเชยจำานวนหลายลานเหรียญ ใหเหมาะสมกับผูที่เรียกรองค่าเสียหายจาก

บริษัท Union Carbide

• ในกัมพูชา ศาลเขมรแดง (Khmer Rouge Tribunal) ตัดสินว่านวนเจีย อดีต 

ผูบัญชาการลำาดับที่สองของเขมรแดง และเขียวสัมพัน อดีตประมุขของรัฐบาล

เขมรแดง มีความผิดในขอหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และตัดสินใหไดรับ

โทษจำาคุกตลอดชีวิต 
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• ในมาเลเซีย มีการชะลอการประหาร Chandran Paskaran และ Osariakhi  

Ernest Obayangbon ออกไปชั่วคราวจากที่เดิมจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธและ

มีนาคม 

• ในปที่แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลมีโอกาสเยือนเวียดนามเป็นครั้งแรกในรอบ

กว่าสองทศวรรษ เราไดเห็นการปล่อยตัวนักโทษดานความคิดอย่างนอยเจ็ดคน 

• ในเดือนเมษายน ศาลสูงสุดของอินเดียมีคำาสั่งรับรองสถานภาพดานกฎหมาย

ของคนขามเพศ โดยสั่งการใหหน่วยราชการยอมรับการใชคำาสรรพนามสำาหรับ

คนขามเพศโดยมีทั้งที่เป็นชาย หญิง หรือ “คนขามเพศ” เป็นเหตุใหพวกเขา 

ไดรับสวัสดิการดานการศึกษาและการมีงานทำาเป็นพิเศษ 

ภูมิภาคแอฟริกา 

• Meriam Ibrahim ผูหญิงตั้งครรภที่ถูกศาลซูดานตัดสินประหารชีวิตในขอหาละทิ้ง

ศาสนา และจำาเป็นตองคลอดลูกระหว่างถูกใส่ตรวนในเรือนจำา ไดรับการปล่อย

ตัวในเดือนมิถุนายน

• ในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแห่ง

แอฟริกา (African Commission on Human and Peoples’ Rights – ACHPR) 

มีมติครั้งสำาคัญเรียกรองใหคุมครองสิทธิของบุคคลโดยไม่คำานึงถึงรสนิยมทาง

เพศหรืออัตลักษณทางเพศ 

• หกปหลังการแพร่กระจายของน้ำามันที่รั่วและทำาลายวิถีชีวิตของประชาชน

หลายพันคนในเขตโบโด สามเหลี่ยมปากแม่น้ำาไนเจอร มีการฟ้องคดีในสหราช-

อาณาจักร เป็นเหตุใหบริษัทเชลลตองยอมประนอมคดีดวยการจ่ายค่าชดเชย  

55 ลานปอนดใหกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 

• ในเดือนกันยายน มีการส่งกองกำาลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติไปปฏิบัติ

งานในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ในขณะที่ศาลอาญาระหว่างประเทศเปด 

การไต่สวนมูลฟ้อง ขอหาอาชญากรรมต่อกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น 

ในประเทศดังกล่าว 

• ในเดือนสิงหาคม มีการประกาศใหร่างพระราชบัญญัติต่อตานเพศสัมพันธ 

ของเพศเดียวกันเป็นโมฆะ และไม่มีผลบังคับใช เนื่องจากมีลักษณะเลือกปฏิบัต ิ

ในเดือนธันวาคม ศาลสูงของบอตซาวานาเพิกถอนคำาสั่งของกรมจัดหางานและ

มหาดไทย เพื่อใหจดทะเบียนรับรองหน่วยงานที่เป็นตัวแทนสิทธิของผูมีความ

หลากหลายทางเพศ ศาลระบุว่า การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเป็นการละเมิด

สิทธิตามรัฐธรรมนูญของผูที่ตองการจดทะเบียน



รายงานประจำ ปี 2557-2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล10

• ในเดอืนกมุภาพนัธ ศาลอาญาระหว่างประเทศยกคำารองอทุธรณคดขีอง Thomas  

Lubanga Dyilo ซึ่งก่อนหนานี้ศาลตัดสินว่ามีความผิดดานอาชญากรรมสงคราม

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อป 2555 ในเดือนมีนาคม ศาลอาญา

ระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า Germain Katanga ผูนำากลุ่มติดอาวุธจากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก มีความผิดดานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

• ในเดือนมิถุนายน ศาลอาญาระหว่างประเทศยืนยันที่จะตั้งขอหาต่อ Laurent 

Gbagbo อดีตประธานาธิบดีของไอวอรีโคสต ในความผิดดานอาชญากรรมต่อ 

มนุษยชาติ และในเดือนธันวาคม ศาลยืนยันที่จะตั้งขอหาต่อ Bosco Ntaganda 

ผูนำากลุ่มติดอาวุธ M23 สำาหรับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรม

สงครามที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 

• ช่วงตนป 2558 Dominic Ongwen ผูนำากองกำาลัง Lord’s Resistance Army 

มอบตัวต่อทหารสหรัฐฯ และถูกส่งตัวไปศาลอาญาระหว่างประเทศ โดยจะมีการ

ไต่สวนคดีต่อเขาในขอหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงคราม

• ในเดือนธันวาคม ศาลแอฟริกาว่าดวยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน (African 

Court on Human and People’s Rights) มีคำาวินิจฉัยว่ารัฐบูรกินาฟาโซละเมิด

เสรีภาพในการแสดงออกของ Issa Loh Konat หลังจากที่ศาลในประเทศตัดสิน

ลงโทษบรรณาธิการหนังสือพิมพคนดังกล่าว และจำาคุกเขาเป็นเวลา 12 เดือน

เนื่องจากตีพิมพบทความวิพากษวิจารณพนักงานอัยการ

• ในเดือนกรกฎาคม มีการตัดเนื้อหาของมาตราในประมวลกฎหมายอาญาของ

ประเทศโมซัมบิก ซึ่งเป็นขอบัญญัติที่ช่วยใหผูซึ่งข่มขืนผูอื่นสามารถหลีกเลี่ยง

การฟ้องคดี โดยการแต่งงานกับผูเสียหาย

• ในคำาวินิจฉัยครั้งสำาคัญ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งแอฟริกาใต มีคำาสั่งว่า กรณีที่มีการ 

กล่าวหาว่ามีการทรมานเกิดขึ้นในประเทศซิมบับเว โดยผูกระทำาและผูเสียหาย

เป็นชาวซิมบับเว ตองไดรับการสอบสวนโดยหน่วยงานตำารวจของแอฟริกาใต 

เป็นตัวอย่างหนึ่งของการประยุกตใชหลักการเขตอำานาจศาลสากล 

ภูมิภาคอเมริกา 

• ในเดือนมิถุนายน ชุมชนพื้นเมือง Sawhoyamaxa ในปารากวัยไดรับอนุญาตให

กลับมาอาศัยอยู่ในที่ดินเดิมของตน หลังการรณรงค 20 ป โดยประธานาธิบดี 

Cartes ลงนามในกฎหมายคืนที่ดินกว่า 14,000 เฮกแตรใหกับชุมชน 

• ในเดือนตุลาคม Ángel Amílcar Colón Quevedo นักโทษทางความคิดและเหยื่อ

การทรมาน ไดรับการปล่อยตัวจากเรือนจำาในเม็กซิโก หลังจากถูกควบคุมตัวอยู่

หาประหว่างรอการไต่สวน 

• ในเดือนมกราคม 2558 มีการปล่อยตัวนักโทษทางความคิดชาวคิวบา 53 คน 

ทั้งในช่วงก่อนและหลังจากที่สหรัฐฯ และคิวบาประกาศฟื้นฟูความสัมพันธทาง 

การทูต
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• ศาลกัวเตมาลาตัดสินว่า Pedro García Arredondo อดีตหัวหนาพนักงาน

สอบสวนของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ มีความผิดฐานวางแผนทำาใหเกิดเพลิง

ไหมในสถานเอกอัครราชทูตสเปนในเมืองดังกล่าว ส่งผลใหมีผูเสียชีวิต 37 คน

เมื่อป 2523 ในเดือนมกราคม ศาลตัดสินใหเขาไดรับโทษจำาคุก 90 ป ในขอหา

ฆ่าคนตาย พยายามฆ่า และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ศาลสวิตเซอรแลนด

ยังตัดสินว่า Erwin Sperisen อดีตผูบัญชาการตำารวจแห่งชาติมีความผิดฐาน

ฆ่าคนตายหลายคดี 

• ในบราซิล รายงานฉบับสมบูรณของคณะกรรมการความจริงแห่งชาติที่เผยแพร่

เมื่อเดือนธันวาคม เป็นกาวย่างสำาคัญของประเทศที่จะนำาตัวผูก่ออาชญากรรม

ต่อมนุษยชาติมาลงโทษ รวมทั้งผูที่กระทำาการละเมิดสิทธิต่างๆ ในช่วงเผด็จการ

ทหารที่ปกครองประเทศตั้งแต่ป 2507-2528 

• ในเฮติ ศาลอุทธรณกลับคำาตัดสินในป 2555 ที่เคยระบุว่า Jean-Claude  

Duvalier อดีตประธานาธิบดีไม่อาจถูกตั้งขอหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได 

แมว่า Duvalier จะเสียชีวิตไปเมื่อปที่แลว แต่คำาตัดสินในเดือนกุมภาพันธเปด

โอกาสใหมีการสอบสวนต่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลของเขาระหว่าง

ป 2514-2529 

• ในโคลอมเบีย กฎหมายใหม่ที่ลงนามในเดือนมิถุนายน ซึ่งหากมีผลบังคับใช 

จะส่งผลใหมีการนำาตัวผูมีส่วนรับผิดชอบต่ออาชญากรรมความรุนแรงทางเพศใน

ช่วงสงครามมาลงโทษ นับเป็นปรากฏการณใหม่ในโคลอมเบียที่ในทางกฎหมาย

มีการนิยามว่าอาชญากรรมความรุนแรงทางเพศเป็นอาชญากรรมสงคราม และ

ยังอาจถือเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติอีกดวย

• ในเดือนมกราคม 2558 ผูหญิงคนหนึ่งซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาจำาคุก 30 ป

เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการตั้งครรภหลังจากที่เธอแทงลูกในเอลซัลวาดอร 

ไดรับการอภัยโทษ แต่ผูหญิงเอลซัลวาดอรอีก 16 คนที่ถูกจำาคุกอยู่ในขอหา

คลายคลึงกันและในช่วงเวลาใกลเคียงกัน ยังคงถูกจำาคุกต่อไป

• ชิลี ไดมีการปฏิบัติในขั้นตอนสำาคัญเพื่อลดการเอาผิดต่อการทำาแทง โดยมีการ

ประกาศในเดือนมิถุนายนที่จะปฏิรูปกฎหมายทำาแทง ในกรณีที่ (ก) เป็นการ

ทำาแทงภายหลังการข่มขืน (ข) กรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตของผูหญิง และ (ค) 

กรณีที่ตัวอ่อนในครรภไม่อาจมีชีวิตรอด 

ภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง 

• ในเดือนกันยายน สหภาพยุโรปเริ่มกระบวนการไต่สวนการละเมิดต่อสาธารณรัฐ

เช็ก ซึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อตานการเลือกปฏิบัติของสหภาพยุโรป 

(Race Equality Directive) เนื่องจากมีการเลือกปฏิบัติต่อชาวโรมาดานการศึกษา 
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• ในสเปน มีการถอนร่างพระราชบัญญัติที่จะทำาใหเกิดอุปสรรคหลายประการต่อ

การเขาถึงการทำาแทงที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย และเป็นเหตุใหเกิดความเสี่ยง

ดานสุขภาพและชีวิตของผูหญิงและเด็กผูหญิงออกจากการพิจารณา 

• ในเดือนเมษายน ศาลยุติธรรมแห่งยุโรป (European Court of Justice) ม ี

คำาวินิจฉัยว่า ระเบียบการเก็บรักษาขอมูลของสหภาพยุโรป ซึ่งกำาหนดใหรัฐ

ภาคีสามารถเก็บขอมูลดานโทรคมนาคมของพลเมืองนั้นไม่ชอบดวยกฎหมาย 

และเห็นว่าการเก็บรักษาขอมูลดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัว 

ขั้นพื้นฐานของพลเมือง 

• หลังจากติดคุกอยู่สามป Ales Bialiatski นักเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชน 

ชาวเบลารุสไดรับการปล่อยตัวเมื่อเดือนมิถุนายน

• มีจำานวนประเทศเพิ่มขึ้นที่อนุญาตใหคู่ของเพศเดียวกันมีสิทธิเท่าเทียมเช่นเดียว

กับคู่อื่นๆ และเป็นครั้งแรกนับแต่ป 2553 ที่มีการเดินขบวนของชาวเกยในกรุง

เบลเกรดในเดือนกันยายน นับเป็นชัยชนะครั้งสำาคัญของชุมชนชาวเลสเบียน 

เกย ไบเซ็กชวล คนขามเพศ และอินเตอรเซ็กสในเซอรเบีย

• ในเดือนมิถุนายน สหราชอาณาจักรถูกบีบใหตองเปดเผยนโยบายที่เป็นความลับ 

ของรฐับาล ทีส่นบัสนนุใหมกีารสอดแนมในวงกวางตอ่ผูใชงาน Facebook, Twitter,  

Youtube และ Google ทุกคนในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้เป็นผลจากการฟ้องคดี

อย่างต่อเนื่องของกลุ่มสิทธิที่มุ่งเปดโปงว่า รัฐบาลสหราชอาณาจักรไดจับตามอง 

กิจกรรมดานอินเตอรเน็ตของพวกเขามากนอยเพียงใด

• ในเดือนกรกฎาคม สองปหลังจากถูกจำาคุกเนื่องจากการประทวงต่อตานรัฐบาล

อย่างสงบที่บริเวณจัตุรัส Bolotnaya Square ในกรุงมอสโคว Mikhail Kosenko 

ไดรับการปล่อยตัวจากสถาบันจิตเวช แมจะยังไม่มีการยกเลิกคำาตัดสินลงโทษเขา
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ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกคิดเป็นพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของโลก และประกอบดวย 

ประชากรกว่าครึ่ง ส่วนใหญ่เป็นประชากรในวัยเยาว หลายปที่ผ่านมา ภูมิภาคนี้

เติบโตขึ้นในแง่ความเขมแข็งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ส่งผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็วของทิศทางอำานาจและความมั่งคั่งในโลก จีนและสหรัฐฯ ยังคงแย่งชิง 

การมีอิทธิพล พลวัตของมหาอำานาจในภูมิภาค เช่น ระหว่างจีนและอินเดียกับ

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ยังคงมีความสำาคัญซึ่งเรา 

จำาเป็นตองพิจารณาแนวโนมดานสิทธิมนุษยชนจากบริบทเหล่านี้ 

แมจะมีพัฒนาการในเชิงบวกอยู่บางสำาหรับป 2557 รวมทั้งการเลือกตั้งรัฐบาลซึ่ง

ใหคำามั่นสัญญาว่าจะส่งเสริมสิทธิมนุษยชน แต่แนวโนมโดยรวมมีลักษณะถดถอย  

สืบเนื่องจากปญหาการลอยนวลพนผิด การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมความรุนแรง

ต่อผูหญิงที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทรมานอย่างต่อเนื่อง การใชโทษประหารชีวิต  

การปราบปรามเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม แรงกดดันต่อภาคประชา-

สังคม และการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผูทำางานดานสื่อ อีกทั้งมีแนวโนม 

ที่น่ากังวลเกี่ยวกับการขาดความอดทนอดกลั้นดานศาสนาและชาติพันธุและการ

เลอืกปฏบิตัทิีเ่พิม่ขึน้ โดยทางการอาจมส่ีวนร่วมในการปฏบิตัเิช่นนัน้ หรอืไม่ไดหาทาง 

แกไขปญหาดังกล่าว การขัดแยงกันดวยอาวุธในพื้นที่บางส่วนยังคงเกิดขึ้นอยู่ต่อไป  

โดยเฉพาะในอัฟกานิสถาน พื้นที่ปกครองของชนเผ่า (Federally Administered Tribal 

Areas – FATA) ในปากีสถาน พมาและไทย 

องคการสหประชาชาติเผยแพร่รายงานภาพรวมของสถานการณสิทธิมนุษยชนใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ซึ่งใหรายละเอียดของการ

ละเมิดอย่างเป็นระบบต่อสิทธิมนุษยชนแทบทุกประการ ยังคงมีการคุมขังประชาชน

หลายแสนคนในค่ายกักกันและสถานที่ควบคุมตัวอื่นๆ โดยไม่มีขอหาหรือเป็นผล

จากการไต่สวนคดีเนื่องจากความผิดทางอาญาที่ไม่มีในกฎหมาย ในช่วงสิ้นป มีการ

แสดงขอกังวลเหล่านี้ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ รวมทั้งการอภิปรายใน

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 

ผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิงยังคงเผชิญกับอุปสรรคใหญ่หลวง หลายประเทศรวมทั้ง

มาเลเซียและออสเตรเลีย ละเมิดหลักการสากลที่หามส่งกลับ โดยประเทศเหล่านี ้

ไดผลักดันผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิงใหกลับไปยังประเทศของตน แมจะตองเผชิญ

กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรง

ภาพรวมภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิกิ
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โทษประหารชีวิตยังคงถูกนำามาใชในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ในเดือนธันวาคม 

หลังการโจมตีของกลุ่มฏอลีบัน-ปากีสถานต่อโรงเรียนของกองทัพในกรุงเปชวาร 

ส่งผลใหมีผูเสียชีวิต 149 คนในจำานวนนี้เป็นเด็ก 134 คน นับเป็นการก่อการราย

ครั้งใหญ่สุดในปากีสถาน รัฐบาลตอบโตดวยการยกเลิกขอตกลงชั่วคราวที่หาม 

การประหารชีวิต และไดประหารชีวิตผูชายเจ็ดคนที่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดขอหา 

ก่อการรายอย่างรวดเร็ว นายกรัฐมนตรีประกาศที่จะใชศาลทหารไต่สวนผูตองสงสัย

คดีก่อการราย ทำาใหเกิดขอกังวลมากขึ้นต่อการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม 

เพศสัมพันธกับเพศเดียวกันยังเป็นความผิดทางอาญาในหลายประเทศในภูมิภาค ใน

อินเดียศาลสูงสุดมีคำาสั่งยอมรับสถานภาพทางกฎหมายของคนขามเพศ ในมาเลเซีย

ศาลอุทธรณมีคำาวินิจฉัยว่ากฎหมายที่หามการแต่งกายขามเพศไม่ชอบดวยกฎหมาย

และไม่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ดี ยังคงมีรายงานอย่างต่อเนื่องถึงการ 

คุกคามและความรุนแรงที่กระทำาต่อคนขามเพศ

แนวโนมในเชิงบวกไดแก่ เยาวชนที่มีบทบาทมากขึ้น และพวกเขามีความเชื่อมโยงกับ

เทคโนโลยีการสื่อสารที่เขาถึงไดมากขึ้น อยา่งไรก็ดี ในขณะที่กลุ่มเยาวชนพยายาม

ใชสิทธิของตน ทางการในหลายประเทศกลับใชมาตรการจำากัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพ

ในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมโดยสงบ และยังพยายามขัดขวาง 

การทำางานของภาคประชาสังคม 

การเคลื่อนไหวทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้น 

เยาวชนที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่เขาถึงไดมากขึ้น และใชประโยชนจาก

โซเชียลมีเดีย ไดใชสิทธิของตนมากขึ้นในป 2557 พวกเขามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาค 

โดยเฉพาะเยาวชนหญิงที่มักอยู่ในแนวหนา

การเลือกตั้งเปดพื้นที่ใหประชาชนแสดงออกถึงปญหา และเรียกรองการเปลี่ยนแปลง 

การเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมของอินโดนีเซีย ทำาให Joko Widodo เขาสู่อำานาจ 

หลังจากรณรงคหาเสียงและใหสัญญาที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ในฟจิมีการเลือกตั้ง 

อย่างสงบในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นครั้งแรกนับแต่มีการทำารัฐประหารเมื่อป 2549  

ส่งผลใหเกิดการอภิปรายอย่างเขมขนในสังคมและสื่อมวลชน แมจะยังคงมีการจำากัด 

เสรีภาพในการแสดงออกอย่างต่อเนื่องก็ตาม จนถึงปลายป 2557 หนึ่งปหลังการ 

เลอืกตัง้และการเดนิขบวนครัง้ใหญ่ในกมัพชูา การประทวงอย่างสงบในกรงุพนมเปญ 

ที่เป็นเมืองหลวงยังคงเกิดขึ้นเกือบทุกวัน
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นักกิจกรรมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไดร่วมมือกันมากขึ้นในการตรวจสอบ 

รัฐบาลในพมา ชาวบานที่ชุมชน Michaungkan ไดรวมตัวกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ 

และเริ่มการชุมนุมประทวงอีกครั้งใกลกับศาลากลางกรุงย่างกุง หลังจากทางการ 

ไม่สามารถแกปญหาขอพิพาทเรื่องที่ดิน 

นักกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชนจำานวนมากขึ้น พยายามแสวงหาความสนับสนุนจาก

นานาชาติ ทางการเวียดนามอนุญาตใหแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลเขาเยี่ยม 

ประเทศเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ป แมจะมีกลุ่มใหม่ๆ ที่ก่อตั้งขึ้นและนักกิจกรรม

มีบทบาทในการใชสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกมากขึ้น แต่คนเวียดนามก ็

ยังคงตองเผชิญกับการเซ็นเซอรและการลงโทษที่รุนแรงต่อไป แมจะมีการปล่อยตัว

ฝายต่อตานรัฐบาลหกคนตั้งแต่เดือนเมษายนและมิถุนายน แต่ยังคงมีนักโทษทาง

ความคิดอย่างนอย 60 คนที่ยังถูกคุมขัง

ในฮองกง ผูประทวงหลายพันคนนำาโดยนักศึกษา ไดชุมนุมประทวงตามทองถนน

ตัง้แต่เดอืนกนัยายน เรยีกรองสทิธกิารเลอืกตัง้อย่างเท่าเทยีม นกักจิกรรมกว่า 100 คน 

ไดถูกควบคุมตัวในจีนแผ่นดินใหญ่เนื่องจากแสดงความสนับสนุนต่อผูประทวงใน 

ฮ่องกง และจนถึงปลายป ยังมีผูถูกควบคุมตัวอยู่อีก 31 คน 

การปราบปรามฝายตอตานรัฐบาล 

ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ทางการในหลายประเทศหันไปใชมาตรการจำากัด

เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ การปราบปรามการใชสิทธิในการ

เคลือ่นไหวเขมขนขึน้ในปนีส้ำาหรบัประเทศจนี หลายคนทีม่ส่ีวนเกีย่วของกบัเครอืข่าย 

แบบหลวมๆ ของนกัเคลือ่นไหวทีเ่รยีกตวัเองว่าขบวนการพลเมอืงใหม่ (New Citizens’  

Movement) ถูกศาลตัดสินจำาคุกตั้งแต่สองปจนถึงหกปครึ่ง Cao Shunli นักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนเสียชีวิตในโรงพยาบาลเมื่อเดือนมีนาคม เนื่องจากถูกปฏิเสธไม่ให 

ไดรับการรักษาพยาบาลระหว่างการควบคุมตัว 

ในเกาหลีเหนือ ดูเหมือนจะยังไม่มีหน่วยงานภาคประชาสังคม หนังสือพิมพ หรือ

พรรคการเมืองที่เป็นอิสระ ชาวเกาหลีเหนือยังคงถูกตรวจคนโดยทางการ และอาจ

ถูกลงโทษหากมีการอ่าน รับชมหรือรับฟงสื่อจากต่างชาติ 

กองกำาลังของทหารและฝายความมั่นคงใชกำาลังเกินกว่าเหตุเพื่อปราบปราม

ฝายต่อตานรัฐบาล ช่วงที่มีการประทวงอย่างสงบในกัมพูชา กองกำาลังของรัฐไดใช 

กำาลังเกินกว่าเหตุรวมทั้งการใชกระสุนจริงกับผูชุมนุม ส่งผลใหมีคนงานโรงงาน 
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ตัดเย็บถูกยิงจนเสียชีวิตเมื่อเดือนมกราคม ส่วนผูเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิดานที่อยู่อาศัย

ถูกจำาคุกเนื่องจากการประทวงโดยสงบ การทำารัฐประหารในไทยและการประกาศ 

ใชกฎอัยการศึกเมื่อเดือนพฤษภาคม ส่งผลใหมีประชาชนจำานวนมากถูกควบคุมตัว

โดยพลการ มีการสั่งหามการชุมนุมทางการเมืองของบุคคลกว่าหาคนขึ้นไป มีการ 

นำาตัวพลเรือนมาไต่สวนคดีในศาลทหารโดยไม่มีสิทธิอุทธรณคดี 

ในมาเลเซีย ทางการเริ่มนำากฎหมายในขอหาขบถต่อราชอาณาจักร ซึ่งมีที่มา

ตั้งแต่ยุคอาณานิคมมาใชเพื่อสอบสวน ตั้งขอหา และคุมขังนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  

นักการเมืองฝายคาน ผูสื่อข่าว นักวิชาการ และนักศึกษา สำานักข่าวและสำานักพิมพ 

ต่างตองเผชิญกับมาตรการจำากัดสิทธิที่กวางขวาง รวมทั้งกฎหมายที่กำาหนดใหตอง

ขอใบอนุญาตการพิมพ ซึ่งใหอำานาจรัฐมนตรีมหาดไทยในการยกเลิกไดโดยพลการ 

สื่ออิสระจึงประสบกับปญหาในการขอใบอนุญาตดังกล่าว 

ในอินโดนีเซีย เรายังสามารถเก็บขอมูลการจับกุมและควบคุมตัวนักกิจกรรมทาง 

การเมืองอย่างสงบไดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผูที่เคลื่อนไหวในขบวนการปลดแอก 

อย่างเช่น ในปาปวและมาลุกุ เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบยัง

ถูกจำากัดอย่างเขมงวดในพมา เป็นเหตุใหนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผูสื่อข่าว นัก

กิจกรรมทางการเมือง และเกษตรกรถูกจับกุมหรือคุมขังเพียงเพราะการใชสิทธิ 

ดังกล่าวโดยสงบ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังคงเผชิญกับแรงกดดันที่หนักหน่วงต่อไปจากรัฐบาล 

ประเทศต่างๆ ในศรีลังกากระทรวงกลาโหมออกบันทึกเพื่อเตือนใหเอ็นจีโอยุติการ

จัดกิจกรรมแถลงข่าว และหามไม่ใหมีการเผยแพร่แถลงการณ ส่งผลใหบรรยากาศ

ความหวาดกลัวและการกดขี่ที่เลวรายอยู่แลวกลับเลวรายมากยิ่งขึ้น เป็นเหตุให 

ผูสื่อข่าวและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนตองเผชิญกับการบุกทำารายร่างกาย การขู่ฆ่า  

และการตั้งขอหาทางการเมือง 

สหภาพแรงงานก็ตองเผชิญหนากับมาตรการจำากัดสิทธิมากขึ้น สาธารณรัฐเกาหลี 

(เกาหลีใต) Kim Jungwoo ผูนำาสหภาพแรงงานถูกศาลตัดสินจำาคุก หลังจาก

พยายามขัดขวางไม่ใหเจาหนาที่เทศบาลรื้อเต็นทและแท่นบูชาของกลุ่มผูประทวง 

เขายังอาจไดรับโทษหนักขึ้นในศาลสูง หลังจากอัยการตัดสินใจอุทธรณคดีนี้ ทางการ

ยังไดพยายามยกเลิกการจดทะเบียนสหภาพแรงงานที่สำาคัญบางแห่ง และมีการฟ้อง 

คดีต่อพวกเขาดวย

การทำารายร่างกายนักข่าวโดยมีจุดมุ่งหมายทางการเมือง เป็นกระแสที่น่าวิตก ใน 

ปากีสถานผูสื่อข่าวอย่างนอยแปดคนถูกสังหารเนื่องจากการทำางานของตน ทำาให 

กลายเป็นประเทศซึ่งอันตรายมากสุดแห่งหนึ่งสำาหรับผูปฏิบัติหนาที่สื่อ ในอัฟกา- 
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นิสถานจำานวนผูสื่อข่าวที่ถูกสังหารเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผูที่ทำาข่าวการเลือกตั้งตอง

เสี่ยงภัยเป็นอย่างมาก ในมัลดีฟส ผูสื่อข่าวหลายคนถูกกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่เจาหนาที่ 

ของรัฐรุมทำาราย และไม่มีการนำาตัวคนเหล่านั้นมาลงโทษ

มีหลักฐานที่ชี้ถึงพื้นที่ที่แคบลงของสื่อในศรีลังกา การคุกคามยังดำาเนินต่อไป รวมทั้ง 

การสั่งปดหนังสือพิมพ “อุทยาน” ในบังคลาเทศ ผูจัดทำาเว็บบล็อกและนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนถูกจับกุมและตองเขารับการไต่สวนและอาจถูกจำาคุก ในปากีสถาน

มีการระงับใบอนุญาตสถานีโทรทัศน ส่วนเจาหนาที่เซ็นเซอรของรัฐจีนพยายาม

หามการเผยแพร่รูปและบล็อก ไม่ใหมีการโพสตขอความที่สนับสนุนผูประทวงฝาย

ประชาธิปไตย และอนุญาตใหโทรทัศนและหนังสือพิมพลงข่าวเฉพาะที่ไดรับการ 

อนุมัติจากรัฐบาลแลวเท่านั้น 

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายที่เป็นผลจากการกระทำาของรัฐยังเกิดขึ้นต่อไป 

ในหลายประเทศ การทรมานโดยตำารวจมักไม่ไดรับการสอบสวน หรือไม่มีการลงโทษ 

เมื่อเกิดขึ้นในฟลิปปนส แมจะมีการใหสัตยาบันต่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

ว่าดวยการต่อตานการทรมานที่สำาคัญถึงสองฉบับ แต่เจาหนาที่ยังคงทรมานเพื่อ

รีดไถและบังคับใหสารภาพ โดยใชวิธีที่รุนแรง อย่างเช่นการใชไฟฟ้าช็อตและการ

ราดน้ำาใส่หนาอย่างต่อเนื่องจนหายใจไม่ออก (waterboarding) ในเดือนธันวาคม 

แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลจัดทำารายงาน “เหนือกฎหมาย: การทรมานของ

ตำารวจในฟลิปปนส” (Above the Law: Police Torture in the Philippines) ซึ่งยังคง

มีวัฒนธรรมการลอยนวลพนผิดที่แพร่หลายและเป็นเหตุใหการทรมานของตำารวจ 

เกิดขึ้นโดยปราศจากการตรวจสอบ 

จีนยังคงรักษาตำาแหน่งผูผลิตและผูส่งออกรายใหญ่ของอุปกรณที่ใชในการบังคับใช 

กฎหมายซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งอุปกรณที่ตำารวจใชโดยไม่ชอบดวย 

กฎหมาย อย่างเช่น การใชกระบองไฟฟ้าและกุญแจใส่ขอเทาที่มีน้ำาหนักมาก รวมทั้ง 

อุปกรณที่อาจนำามาใชในการบังคับใชกฎหมายไดอย่างชอบดวยกฎหมายแต่ก็อาจ 

นำาไปสู่การใชอย่างมิชอบไดง่าย เช่น กาซน้ำาตา การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย 

ยังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในจีน ในเดือนมีนาคม ทนายความสี่คนซึ่งอยู่ระหว่าง 

จัดทำารายงานการทรมานใหกับศูนยศึกษากฎหมายที่เมืองเจียนซานเจียง มณฑล 

เหอหลงเจียง กลับตกเป็นผูถูกควบคุมตัวและถูกทรมานเสียเอง ทนายความคนหนึ่ง 

ระบุว่าเขาถูกคลุมศีรษะ ถูกใส่กุญแจมือไพล่หลัง และถูกผูกขอมือและแขวนลงมา 

จากเพดาน ในช่วงที่ตำารวจซอมเขา 
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ในเกาหลีเหนือ ประชาชนหลายแสนคนในค่ายกักกันและสถานที่ควบคุมตัวอื่นๆ 

ตองตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรง ไม่ว่าจะเป็นการสังหารนอก

กระบวนการกฎหมาย การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย

กลไกตรวจสอบความรับผิดยังคงบกพร่อง กรณีที่มีขอกล่าวหาว่ามีการทรมาน ซึ่งมัก

เป็นเหตุใหผูเสียหายและครอบครัวไม่สามารถเขาถึงความยุติธรรมและการเยียวยา

ที่เป็นผล ในอัฟกานิสถานยังคงมีขอกล่าวหาต่อไปว่าเจาหนาที่ของหน่วยงานความ

มั่นคงแห่งชาติ (National Directorate of Security - NDS) เป็นผูละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ทั้งการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย ในศรีลังกาการทรมานและการปฏิบัติ

ที่โหดรายต่อผูถูกควบคุมตัวยังคงเกิดขึ้นอย่างกวางขวาง

การควบคุมตัวระหว่างรอการไต่สวนที่ยาวนานและสภาพแออัดยัดเยียดในเรือนจำา 

ยังคงเป็นขอกังวลรายแรงในอินเดีย การจับกุมโดยไม่เลือกเป้าหมาย การสอบสวน

และการฟ้องคดีที่เชื่องชา ระบบความช่วยเหลือดานกฎหมายที่อ่อนแอและหลัก

ประกันดานกฎหมายที่บกพร่อง ลวนส่งผลใหปญหารุนแรงมากขึ้น ศาลสูงสุดสั่งการ 

ใหผูพิพากษาระดับรัฐจำาแนกตัวและปล่อยตัวผูที่ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการไต่สวน

เป็นเวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของโทษที่เขาอาจจะไดรับ หากศาลตัดสินว่ามีความผิด  

และใหปล่อยตัวทันที 

ในญี่ปุน ระบบ daiyo kangoku ซึ่งใหอำานาจตำารวจในการควบคุมตัวผูตองสงสัย

นานถึง 23 วันก่อนตั้งขอกล่าวหา ยังคงส่งเสริมใหเกิดการทรมานและการปฏิบัติที่

โหดรายเพื่อบังคับใหสารภาพระหว่างการสอบสวน ยังไม่มีความพยายามที่จะยกเลิก

หรือปฏิรูประบบดังกล่าวใหสอดคลองกับมาตรฐานระหว่างประเทศ การทรมานและ

การปฏิบัติที่โหดรายต่อนักโทษระหว่างถูกควบคุมตัวโดยทหาร และตำารวจ ยังเป็น 

สิ่งที่มีรายงานอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย 

การขัดแยงกันดวยอาวุธ

ในอัฟกานิสถาน ปฏิบัติการทางทหารของ NATO เป็นเวลา 13 ปยุติลง แมจะยังคง 

กองกำาลังระหว่างประเทศไวบางส่วน การปฏิบัติมิชอบโดยกลุ่มติดอาวุธยังคงเกิด

ขึ้นอย่างกวางขวาง และมีการโจมตีทำารายเป็นสถิติสูงสุดในครึ่งแรกของป 2557 

ปากีสถานยังคงมีปญหาการขัดแยงกันดวยอาวุธในพื้นที่ปกครองของชนเผ่า (FATA) 

ต่อไป โดยกองทัพไดปฏิบัติการครั้งใหญ่ในพื้นที่วาสิริสถานตอนเหนือ (North  

Waziristan) ในเดือนมิถุนายน การใชเครื่องบินขนาดเล็กหรือ drone ของสหรัฐฯ 

เพื่อโจมตีไดเริ่มขึ้นอีก การโจมตีที่ส่งผลเสียหายครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตรของ

ประเทศเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม เมื่อมีการโจมตีของกลุ่มฏอลีบัน-ปากีสถานต่อ

โรงเรียนของกองทัพในกรุงเปชวาร ซึ่งส่งผลใหมีผูเสียชีวิต 149 คน ยังเป็นเด็กถึง  
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134 คน และมีผูไดรับบาดเจ็บอีกหลายสิบคนในระหว่างการยิงปืนซึ่งมีเป้าหมายที่

เด็กและครู รวมทั้งมีการใชระเบิดพลีชีพดวย 

การขัดแยงกันดวยอาวุธในรัฐกะฉิ่นและตอนเหนือของรัฐฉานของพมายังคงเกิดขึ้น 

ต่อไปเป็นปที่สี่ โดยทั้งสองฝายต่างทำาการสังหารอย่างไม่ชอบดวยกฎหมายการ

ทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย รวมทั้งการข่มขืนกระทำาชำาเรา และอาชญากรรม

ที่เป็นความรุนแรงทางเพศอื่นๆ ในไทยความรุนแรงที่มีการใชอาวุธยังคงเกิดขึ้นใน

สามจังหวัดชายแดนใต ทั้งที่ปตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของสงขลา ทหาร

ของรัฐบาลถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวของกับการสังหารโดยไม่ชอบดวยกฎหมาย 

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย ในขณะที่มีปฏิบัติการโจมตีพลเรือนซึ่งเชื่อว่า 

เป็นผลงานของกลุ่มติดอาวุธตลอดทั้งป ไม่ว่าจะเป็นการวางระเบิดตามสถานที่ 

สาธารณะต่างๆ 

การลอยนวลพนผิด

ปญหาหลักที่คลายคลึงกัน ไดแก่ การลอยนวลพนผิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกรณี

การละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและเมื่อเร็วๆ นี้ รวมทั้งในบริบท

ของการขัดแยงกันดวยอาวุธ ในอินเดียหน่วยงานราชการมักไม่สามารถป้องกัน 

และยังอาจเป็นผูก่ออาชญากรรมต่อคนอินเดียเอง การจับกุมและควบคุมตัวโดย

พลการ การทรมานและการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายเกิดขึ้น โดยไม่มีการ 

นำาตัวผูกระทำาผิดมาลงโทษ ระบบยุติธรรมทางอาญาที่มีภาระดานคดีลนมือ ส่งผล 

ใหผูตกเป็นเหยื่อการปฏิบัติมิชอบไม่สามารถเขาถึงความยุติธรรม และเป็นเหตุให 

มีการละเมิดสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ความรุนแรงของกลุ่มติดอาวุธ

ทำาใหพลเรือนตกอยู่ในความเสี่ยง 

มีการตัดสินลงโทษและการจับกุมผูที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมในอดีต ในกัมพูชา

ศาลพิจารณาคดีอาชญากรรมรายแรงที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามภายใตระบอบเขมร

แดง (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia) ตัดสินว่า นวล เจีย 

อดีตผูบัญชาการสูงสุดลำาดับที่สองของเขมรแดง รวมทั้ง เขียว สมพัน อดีตประมุข

ของประเทศในยุคเขมรแดง มีความผิดในขอหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และมี

การลงโทษใหจำาคุกตลอดชีวิต ในฟลิปปนส พลตรี Jovito Palparan นายทหารที่

เกษียณแลวถูกจับกุมเมื่อเดือนสิงหาคม เขาถูกตั้งขอหาลักพาตัวและควบคุมตัว 

นักศึกษาอย่างผิดกฎหมาย 

ผูเสียหายจากการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบดานสิทธิมนุษยชนในอดีต ยังคง 

เรียกรองความยุติธรรม ความจริง และการเยียวยาต่อไป สำาหรับความผิดตาม 

กฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีซูฮาโต  
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(2508-2541) และในยุคปฏิรูปของอินโดนีเซียยังคงไม่มีรายงานความคืบหนาของ 

หลายคดีที่เกี่ยวของกับการสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรง ซึ่งมีการ 

รองเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Komnas HAM) และสำานักงาน 

อัยการสูงสุด ภายหลังมีการเริ่มกระบวนการไต่สวนเบื้องตนเพื่อความยุติธรรม  

ในศรีลังกาคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไดเริ่มการไต่สวนระดับสากล 

ต่อรายงานอาชญากรรมสงครามที่เกิดขึ้นในระหว่างสงครามกลางเมือง เจาหนาที่

ของรัฐและผูสนับสนุนข่มขู่ไม่ใหนักปกป้องสิทธิมนุษยชนติดต่อเพื่อใหขอมูลกับคณะ

กรรมการไต่สวน หรือมีส่วนร่วมในการไต่สวนครั้งนี้ ในเดือนเมษายน รัฐสภาของ 

เนปาลผ่านร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการคนหาความจริงและความสมานฉันท 

(Truth and Reconciliation Commission – TRC) ซึ่งกำาหนดใหมีการจัดตั้ง 

คณะกรรมการสองชุด ไดแก่ คณะกรรมการคนหาความจริงและความสมานฉันทและ

คณะกรรมการการบังคับบุคคลใหสูญหาย ซึ่งมีอำานาจในการเสนอใหอภัยโทษ  

รวมทั้งกรณีที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรง ทั้งนี้แมว่าในเดือนมกราคม 

ศาลสูงสุดมีคำาวินิจฉัยว่าคำาสั่งที่ออกมาโดยคณะกรรมการคนหาความจริงและความ

สมานฉันทเมื่อป 2556 ซึ่งใหอำานาจในการเสนออภัยโทษนั้น ถือว่าขัดกับกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และขัดกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว  

พ.ศ.2550 

ผูพลัดถิ่น 

หลายประเทศละเมิดหลักการสากลในการหามส่งกลับ โดยมีการบังคับส่งกลับผูลี้ภัย 

และผูแสวงหาที่พักพิงไปยังประเทศที่ทำาใหพวกเขาอาจตองเผชิญกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชนรายแรง ในมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคม ทางการไดบังคับส่งกลับ

ผูลี้ภัยสองคนและผูแสวงหาที่พักพิงหนึ่งคน แมว่าจะไดรับความคุมครองจากขาหลวง 

ใหญ่เพือ่ผูลีภ้ยัแห่งสหประชาชาตไิปยงัศรลีงักา ซึง่ทำาใหเสีย่งทีจ่ะถกูทรมาน ศรลีงักา 

ควบคุมตัวและบังคับส่งกลับผูแสวงหาที่พักพิง โดยไม่มีการประเมินคำารองขอที่พักพิง 

ของพวกเขาอย่างรอบดาน 

ชาวอัฟกานิสถานจำานวนมากยังคงเป็นผูลี้ภัย ทั้งนี้ตามขอมูลของขาหลวงใหญ่เพื่อ 

ผูลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ โดยอิหรานและปากีสถานซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบานที่ให 

ที่พักพิงกับผูลี้ภัยชาวอัฟกานิสถานที่ลงทะเบียนจำานวนถึง 2.7 ลานคน ในเดือน 

มีนาคมขาหลวงใหญ่เพื่อผูลี้ภัยแห่งสหประชาชาติทำารายงานระบุว่า มีชาวอัฟกา- 

นิสถาน 659,961 คนที่กลายเป็นผูพลัดถิ่นในประเทศเนื่องจากการขัดแยงกันดวย 

อาวธุ ระบบความมัน่คงทีเ่สือ่มลงและภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิมขีอกงัวลว่าการพลดัถิน่ 

อาจเพิ่มมากขึ้นในระหว่างที่มีการผ่องถ่ายหนาที่ดานความมั่นคงตามกฎหมายใน 
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สิ้นป 2557 เนื่องจากผูก่อการในพื้นที่ไดต่อสูเพื่อยึดพื้นที่เดิมที่เคยอยู่ใตการควบคุม 

ของกองกำาลังระหว่างประเทศกลับคืนมา

ผูพลัดถิ่นในประเทศยังตองเผชิญการเลือกปฏิบัติในจีน การเปลี่ยนแปลงระบบ 

ทะเบียนบานหรือที่เรียกว่า hukou ทำาใหชาวบานชนบทสามารถยายเขาไปอยู่ใน

เมืองขนาดเล็กและขนาดกลางไดง่ายขึ้น การเขาถึงสวัสดิการและบริการทั้งดาน 

การศกึษาและสขุภาพ ยงัคงเชือ่มโยงกบัสถานภาพทีเ่ป็น hukou และยงัเป็นหลกัเกณฑ 

ใหเกิดการเลือกปฏิบัติ ระบบ hukou บีบใหผูพลัดถิ่นในประเทศจำานวนมากตองทิ้ง 

ลูกของตัวเองไวในชนบท 

คนงานขามชาติยังคงเผชิญกับการปฏิบัติมิชอบและการเลือกปฏิบัติ ในฮองกง 

มีการไต่สวนคดีที่ไดรับความสนใจมากในกรณีผูหญิงชาวอินโดนีเซียสามคนซึ่งทำางาน 

เป็นคนงานบาน ผูเป็นอดีตนายจางของพวกเธอถูกกล่าวหาว่าทำาความผิด 21 ขอหา 

รวมทั้งการทำารายร่างกายจนไดรับบาดเจ็บสาหัส และมีเจตนาหรือการไม่ยอม

จ่ายค่าจาง ในเดือนตุลาคมแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลตีพิมพเผยแพร่รายงาน

การสัมภาษณผูหญิงต่างถิ่นซึ่งทำางานเกษตรกรรมทั่วประเทศเกาหลีใต พวกเธออยู ่

ภายใตระบบการจางงานแบบ Employment Permit System (EPS) เป็นเหตุใหตอง

ทำางานติดต่อกันเป็นเวลานาน ไดรับค่าแรงนอย ไม่ไดรับอนุญาตใหมีวันหยุดประจำา

สัปดาหและไม่สามารถลาหยุดประจำาป มีการเหมาช่วงงานอย่างผิดกฎหมาย และ

ตองอาศัยอยู่ในสภาพชีวิตที่เลวราย ผูหญิงหลายคนยังถูกเลือกปฏิบัติในแง่การ 

ทำางานโดยเป็นผลมาจากสัญชาติของตน 

แนวทางที่เขมงวดของออสเตรเลียต่อผูแสวงหาที่พักพิงยังคงเกิดขึ้นต่อไป ผูที่

พยายามเขาประเทศในทางเรือ อาจถูกส่งกลับไปยังประเทศตนทาง หรือไม่ก็ถูกส่งตัว 

ไปยังศูนยกักตัวคนเขาเมืองนอกชายฝงซึ่งอยู่ที่เกาะมนูสหรือนาอูรู ในปาปวนิวกิน ี

หรือไม่ก็ถูกักตัวในออสเตรเลีย

การขาดความอดทนอดกลั้นดานศาสนาและชาติพันธุ์ที่
เพิ่มขึ้น 

ป 2557 มีสัญญาณหลายประการที่บ่งบอกถึงการไม่อดทนอดกลั้นและการเลือก

ปฏิบัติที่เพิ่มขึ้น ดวยเหตุผลดานศาสนาและชาติพันธุ และทางการอาจมีส่วนร่วม

หรือไม่ยอมดำาเนินการเพื่อแกปญหานี้ ในปากีสถานกฎหมายหมิ่นศาสนายังคง

เกี่ยวของกับการใชกฎหมู่ทำารายกันดวยความรุนแรง แมว่าตำารวจจะไดรับการแจงว่า

จะมีการทำารายผูตองสงสัยว่า “หมิ่นศาสนา” แต่ก็ไม่มีมาตรการมากเพียงพอเพื่อ 

คุมครองพวกเขา กฎหมายหมิ่นศาสนายังส่งผลใหเกิดบรรยากาศความไม่อดกลั้น 
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ในอินโดนีเซีย ในเดือนพฤศจิกายนแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลเสนอใหอินโดนีเซีย

ยกเลิกกฎหมายหมิ่นศาสนา และเรียกรองใหมีการปล่อยตัวผูที่ถูกคุมขังทั้งหมดโดย

ทันที 

การรุมทำารายดวยเหตุผลดานศาสนาและชาติพันธุยังเกิดขึ้นในวงกวาง ความลมเหลว 

ของรัฐบาลในการแกปญหาความไม่อดทนอดกลั้นดานศาสนาและชาติพันธุเป็นสิ่งที่ 

เห็นไดชัดเจน รัฐบาลพมาและศรีลังกาไม่สามารถแกปญหากรณีที่กลุ่มชาวพุทธ

ชาตินิยมใชความเกลียดชังดานชาติ เชื้อชาติ และศาสนาเพื่อยุยงใหเกิดความรุนแรง 

แมที่ผ่านมาจะเกิดเหตุรุนแรงหลายครั้ง รัฐบาลพม่ายังคงไม่อนุญาตใหชาวโรฮิงญา

เขาถึงความเป็นพลเมืองอย่างเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่น ในปากีสถานมุสลิมชีอะห 

ถูกกลุ่มติดอาวุธรุมทำารายจนเสียชีวิต ในขณะที่ชาวอามาธิ (Ahmadis) และคริสเตียน

ก็ตกเป็นเป้าโจมตีเช่นกัน ในศรีลังกายังมีการใชความรุนแรงต่อมุสลิมและคริสเตียน

โดยกลุ่มติดอาวุธ ในขณะที่ตำารวจไม่สามารถใหความคุมครองหรือสอบสวนกรณี 

เหล่านี้ 

กลุ่มชาติพันธุทิเบตยังตองเผชิญการเลือกปฏิบัติและการจำากัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพ 

ดานความคิด มโนธรรมสำานึก และศาสนาต่อไป รวมทั้งสิทธิในการแสดงออก การ

สมาคม และการชุมนุมโดยสงบในจีน มีรายงานข่าวว่าผูประทวงชาวทิเบตถูกตำารวจ

และฝายความมั่นคงยิงในเมือง Kardze (หรือในภาษาจีนว่า Ganzi) มณฑลเสฉวน 

ในช่วงที่มีการชุมนุมประทวงการควบคุมตัวผูนำาในหมู่บาน ชาวอุยเกอตองเผชิญการ

เลือกปฏิบัติอย่างกวางขวางในแง่ของการมีงานทำา การศึกษา และที่อยู่อาศัย และ

ถูกควบคุมเสรีภาพดานศาสนา และถูกผลักใหอยู่ชายขอบในแง่การเมือง 

หน่วยงานของรัฐบางแห่งใชศาสนาเป็นเหตุผลสนับสนุนใหมีการเลือกปฏิบัติอยา่ง 

ต่อเนื่อง ในมาเลเซียศาลสหพันธรัฐไม่รับคำาอุทธรณที่ตองการใหยกเลิกกฎหมาย

ซึ่งหามไม่ใหหนังสือพิมพคริสเตียนใชคำาว่า “อัลเลาะห” ในสิ่งพิมพของตน ทางการ 

อางว่าการใชคำาดังกล่าวในสิ่งพิมพที่ไม่ใช่ของชาวมุสลิม สรางความสับสนและอาจ

ทำาใหมุสลิมเปลี่ยนศาสนา กฎหมายดังกล่าวยังส่งผลใหเกิดการข่มขู่และคุกคามต่อ

คริสเตียน

ครบรอบ 30 ปของการสังหารหมู่ชาวซิกสเมื่อป 2527 ในอินเดีย ท่ามกลางปญหา 

การลอยนวลพนผิดอย่างต่อเนื่องในกรณีนี้ รวมทั้งการทำารายชนกลุ่มนอยดาน 

ศาสนาอย่างเป็นวงกวางในกรณีอื่นๆ 
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การเลือกปฏิบัติ

ประชาชนในหลายประเทศยังคงเผชิญการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะเมื่อทางการไม่ใช 

มาตรการมากเพียงพอเพื่อคุมครองพวกเขาและชุมชนของพวกเขา

การเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นทั้งดวยเหตุผลดานเพศสภาพ วรรณะ ชนชั้น ความเป็นมา 

ดานชาติพันธุและศาสนา และเป็นปญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในเนปาล ผูตกเป็น

เหยื่อตองเผชิญการกีดกัน การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย และการใชความ

รุนแรงทางเพศ ผูหญิงจากกลุ่มชายขอบรวมทั้งหญิงวรรณะดาลิตและผูหญิงยากจน  

ยังคงตองเผชิญกับความยากลำาบากเป็นอย่างมากเนื่องจากการเลือกปฏิบัติที่ท 

ับซอนในหลายรูปแบบ ในอินเดียผูหญิงและเด็กผูหญิงวรรณะดาลิตยังคงตองเผชิญ

การเลือกปฏิบัติและความรุนแรงในหลายระดับดวยเหตุผลดานวรรณะ กรรมการ

หมู่บานที่แต่งตั้งกันขึ้นมาเองมักออกกฎอย่างผิดกฎหมาย สั่งการใหลงโทษผูหญิง

ที่ถูกมองว่าทำาใหสังคมกาวถอยหลัง

รัฐบาลญี่ปุนยังไม่แสดงท่าทีต่อตานการใชคำาพูดที่ทำาใหเกิดการเลือกปฏิบัติ หรือ

ไม่มีมาตรการควบคุมการใชถอยคำาและการคุกคามดานเชื้อชาติต่อประชากรเชื้อสาย 

เกาหลีและลูกหลานของพวกเขา ซึ่งชาวญี่ปุนมักเรียกว่าเป็นพวก Zainichi (แปลว่า  

“อาศยัอยูใ่นญีปุ่น”) ในเดอืนธนัวาคมศาลสงูสดุมคีำาสัง่หามไม่ใหกลุม่ Zainichi Tokken  

wo Yurusanai Shimin no Kai ใชถอยคำาที่มีลักษณะดูถูกดานเชื้อชาติต่อชาวเกาหล ี

ระหว่างที่มีการประทวงใกลกับโรงเรียนประถมศึกษาของประชากรเชื้อสายเกาหลี 

การเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มนอยดานชาติพันธุ ภาษา และศาสนา รวมทั้งที่เป็นชาว

ทามิล มุสลิม และคริสเตียน ยังเกิดขึ้นต่อไปในศรีลังกา โดยมีการใชมาตรการโดย

พลการเพื่อจำากัดเสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคมของชนกลุ่มนอยเหล่านี้ 

สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 

ยังจำาเป็นตองมีการพัฒนามากขึ้นเพื่อใหเกิดความเคารพ การคุมครอง และการ

ปฏิบัติตามสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้

ในเดือนเมษายนศาลสูงสุดของฟลิปปนสประกาศรับรองพระราชบัญญัติอนามัย

เจริญพันธุ ซึ่งอนุญาตใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนวิธีการคุมกำาเนิดแบบ

สมัยใหม่ และจัดใหมีการใหความรูดานอนามัยเจริญพันธุและเพศศึกษาในโรงเรียน

ได อย่างไรก็ดีฟลิปปนสยังคงมีกฎหมายการทำาแทงที่เขมงวดมากที่สุดในโลก โดย

มีการเอาผิดต่อการทำาแทงในทุกกรณีและไม่มีขอยกเวน ในอินโดนีเซียมีการออก
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กฎหมายในเดือนกรกฎาคมจำากัดใหเหยื่อจากการข่มขืนตองหาทางยุติการตั้งครรภ 

อย่างถูกกฎหมายภายในเวลา 40 วัน มีความกังวลว่าระยะเวลาที่สั้นลงเช่นนี้จะ 

เป็นเหตุใหเหยื่อของการข่มขืนจำานวนมากไม่สามารถเขาถึงการทำาแทงที่ปลอดภัยได

ความพยายามของรัฐบาลที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติดานเพศสภาพต่อผูหญิงและเด็ก

ผูหญิง ยังคงไม่สามารถช่วยลดจำานวนผูหญิงที่เสี่ยงจะเกิดอาการมดลูกหย่อนคลอย 

(uterine prolapse) ในเนปาล ซาลิล เช็ตติ (Salil Shetty) เลขาธิการแอมเนสตี้ 

อินเตอรเนชั่นแนล เปดตัวการรณรงค “ร่างกายของฉัน สิทธิของฉัน” (“My Body  

My Rights”) สำาหรับผูหญิงที่ไดรับผลกระทบจากปญหาในสังคมชนบท 

ความรุนแรงตอผูหญิง 

ผูหญิงทั่วทั้งภูมิภาคยังคงเผชิญกับความรุนแรง โดยเฉพาะผูที่ตองการใชสิทธิของตน  

ยกตัวอย่างเช่น ในปากีสถาน Jirga (คณะกรรมการหมู่บานตามจารีตประเพณี) ซึ่ง

ประกอบดวยหวัหนาเผ่า Uthmanzai จากหน่วยงานชนเผ่าในวารสิถานทางตอนเหนอื 

ขู่จะใชความรุนแรงต่อผูหญิงที่ตองการแสวงหาความช่วยเหลือดานมนุษยธรรม 

ในค่ายที่พักพิงของผูพลัดถิ่น 

ในอินเดียทางการไม่บังคับใชกฎหมายใหม่ที่เอาผิดต่ออาชญากรรมต่อผูหญิง โดย

เป็นกฎหมายที่ออกมาเมื่อป 2556 ทั้งไม่ไดทำาใหเกิดการปฏิรูปอย่างจริงจังเพื่อ 

ประกันใหมีการบังคับใชกฎหมาย การข่มขืนของคู่สมรสยังไม่ถือว่าเป็นความผิดทาง

อาญาตามกฎหมายกรณีที่ภรรยามีอายุ 15 ปขึ้นไป 

เด็กในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ถูกบังคับใหตองแต่งงาน และมีรายงานการสังหาร 

“เพื่อรักษาศักดิ์ศรี” ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในอัฟกานิสถานและปากีสถาน ในอัฟกานิสถาน

จำานวนการรองเรียนตามกฎหมายเพื่อขจัดความรุนแรงต่อผูหญิงมีเพิ่มมากขึ้น 

แมจะไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการกระทำาดังกล่าว หรือเป็น

เพราะมีผูมาแจงความมากขึ้น อาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงต่อผูหญิง 

ยังคงเป็นอาชญากรรมที่มีการแจงความนอยกว่าที่ควรจะเป็น คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนที่เป็นอิสระของอัฟกานิสถาน รับเรื่องรองเรียน 4,154 เรื่องเกี่ยวกับความ

รุนแรงต่อผูหญิงเฉพาะในครึ่งแรกของป 2557 ทางการเห็นชอบต่อการแกไขกฎหมาย

หลายฉบับหามไม่ใหสมาชิกในครอบครัวทั้งของเหยื่อและคนรายใหการต่อศาล เนื่อง

ดวยการเกิดความรุนแรงจากเหตุผลดานเพศสภาพมักเกิดขึ้นในครอบครัว ทำาใหแทบ

จะเป็นไปไม่ไดที่จะมีการฟ้องคดีกรณีที่มีการบังคับแต่งงาน หรือจับเด็กแต่งงาน หรือ

กรณีที่เกิดความรุนแรงในครอบครัว 
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ในญี่ปุนมีการเผยแพร่ผลการศึกษาของรัฐบาลซึ่งเป็นการทบทวนกระบวนการ 

จัดทำาร่างแถลงการณโคโนะ (Kono Statement) (คำาขอโทษของรัฐบาลที่มีขึ้นเมื่อ

สองทศวรรษก่อนหนานี้ต่อผูตกเป็นเหยื่อระบบทาสทางเพศในกองทัพในช่วงก่อน 

และระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง) ผูมีชื่อเสียงในสังคมหลายคนออกมากล่าวปฏิเสธ 

หรือใหความชอบธรรมกับระบบดังกล่าว รัฐบาลยังคงปฏิเสธที่จะใชคำาว่า “ทาสทาง

เพศ” อย่างเป็นทางการ และปฏิเสธไม่ใหเหยื่อไดรับการเยียวยาอย่างเป็นผล

มีรายงานต่อเนื่องว่าผูหญิงและเด็กยังคงตกเป็นเหยื่อความรุนแรง บางครั้งถึงขั้น

เสียชีวิต เนื่องจากมีการกล่าวหาเกี่ยวกับลัทธิพ่อมดหมอผีในปาปวนิวกิน ีผูรายงาน

พิเศษแห่งสหประชาชาติว่าดวยการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การสังหาร 

อย่างรวบรัดหรือโดยพลการ ย้ำาถึงขอกังวลสำาคัญเนื่องจากการสังหารของผูที่เชื่อใน 

ลัทธิพ่อมดหมอผี 

โทษประหารชีวิต

ยังคงมีการใชโทษประหารชีวิตในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ จีนยังคงเป็นประเทศที่

ประหารชีวิตบุคคลมากกว่าทุกประเทศในโลกรวมกัน 

การประหารชีวิตยังคงเกิดขึ้นต่อไปในญี่ปุน ในเดือนมีนาคมศาลสั่งใหไต่สวนคดี

ใหม่และใหปล่อยตัวนาย Hakamada Iwao โดยทันที เขาเคยถูกศาลตัดสินประหาร

ชีวิตเมื่อป 2511 หลังการไต่สวนคดีอย่างไม่เป็นธรรมเนื่องจากเขาถูกบังคับใหรับ

สารภาพ ถือว่าเป็นนักโทษในแดนประหารที่ยาวนานสุดในโลก 

ในเวียดนาม การประหารชีวิตยังเกิดขึ้นต่อไป และมีผูถูกตัดสินประหารชีวิตอีกหลาย

คนเนื่องจากความผิดดานเศรษฐกิจ 

เสียงวิพากษวิจารณในประเทศและระหว่างประเทศส่งผลกระทบอยู่บาง อย่างกรณี

การเลื่อนการประหารชีวิต Chandran Paskaran และ Osariakhi Ernest Obayang-

bon ในมาเลเซียออกไป อย่างไรก็ดี ยังคงมีการตัดสินประหารชีวิต และมีรายงาน

ซึ่งระบุว่ามีการประหารชีวิตอย่างลับๆ 

ในเดือนมกราคมศาลสูงสุดของอินเดียมีคำาสั่งว่า ความล่าชาในกระบวนการของ

โทษประหารชีวิตถือเป็นการทรมานอย่างหนึ่ง และการประหารชีวิตผูปวยมีอาการ 

ทางจิตถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งยังกำาหนดเป็นแนวปฏิบัติเพื่อคุมครองสิทธิของ

ผูตองโทษประหารชีวิต
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ในเดือนธันวาคมช่วงที่เกิดเหตุการณโจมตีโรงเรียนโดยกลุ่มฏอลีบัน-ปากีสถาน  

ในกรุงเปชวาร ปากีสถานไดยกเลิกขอตกลงชั่วคราวที่หามการประหารชีวิต และ 

เริ่มประหารชีวิตนักโทษในขอหาก่อการราย มีรายงานว่ามีนักโทษกว่า 500 คนที่

เสี่ยงจะถูกประหารชีวิต

อัฟกานิสถานยังคงใชโทษประหารชีวิตต่อไป โดยมักเป็นผลมาจากการไต่สวนคดี

อย่างไม่เป็นธรรม ในเดือนตุลาคม มีการประหารชีวิตชายหกคนในเรือนจำา Pul-e-

Charkhi ของกรุงคาบูล การไต่สวนคดีของชายอย่างนอยหาคนที่เกี่ยวของกับการ 

รมุโทรมหญงิ ถอืว่ามลีกัษณะทีไ่ม่เป็นธรรม โดยศาลตกอยูใ่ตแรงกดดนัจากประชาชน 

และทางการเมืองทำาใหตองสั่งลงโทษอย่างรุนแรง ในขณะที่จำาเลยอางว่าตองรับ 

สารภาพเนื่องจากถูกตำารวจทรมานระหว่างการควบคุมตัว

ความรับผิดชอบของบรรษัท

บรรษัทมีความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ดี ในหลายประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ไม่ไดมีการแสดงความเคารพเช่นนั้นอย่างชัดเจน ประชาชน

หลายพันคนเสี่ยงที่จะถูกโยกยายออกจากบานเรือนและที่ดิน เพื่อใหมีโครงการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโครงการเชิงพาณิชยขนาดใหญ่ในอินเดีย โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งชุมชนอาทิเวสี (ชุมชนพื้นเมือง) ซึ่งอาศัยอยู่ใกลกับพื้นที่ของการสรางเหมือง

และเขื่อนแห่งใหม่ มักเป็นผูไดรับผลกระทบ ในปาปวนิวกินี เกิดความตึงเครียดมาก

ขึ้นบริเวณเหมืองทองคำา Porgera โดยเป็นความขัดแยงระหว่างบริษัททำาเหมืองกับ

ชาวบานในพื้นที่ ในเดือนมิถุนายนตำารวจเผาบานของชาวบานประมาณ 200 หลัง 

เพือ่บงัคบัใหโยกยายออกจากพืน้ที ่และมรีายงานว่าตำารวจใชทัง้ความรนุแรงทางกาย 

และความรุนแรงทางเพศในระหว่างการบังคับโยกยาย 

เดือนธันวาคมเป็นวาระครบรอบ 30 ปของหายนะภัยกาซรั่วเมื่อป 2527 ที่กรุง 

โภปาล อินเดีย ผูที่รอดชีวิตยังคงตองประสบกับปญหาดานสุขภาพรายแรงโดย 

เป็นผลมาจากการรั่วของกาซ และมลพิษที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณโรงงาน บริษัท 

Dow Chemical Company และ Union Carbide ไม่ยอมตอบรับหมายเรียกที่ออก

โดยศาลกรุงโภปาล ส่วนรัฐบาลอินเดียยังคงไม่สามารถทำาความสะอาดพื้นที่โรงงาน

ที่ปนเปื้อน 

ในกัมพูชา ความขัดแยงเนื่องจากปญหาที่ดินและการบังคับโยกยายยังเกิดขึ้นต่อไป 

ส่งผลใหเกิดการประทวงและการเผชิญหนามากขึ้น ซึ่งมักเกี่ยวของกับทางการ 

ในพื้นที่และบริษัทเอกชน ในเดือนตุลาคมกลุ่มผูชำานาญการดานกฎหมายระหว่าง

ประเทศใหขอมลูต่อศาลอาญาระหว่างประเทศในนามของเหยือ่ 10 ราย และกล่าวหา 
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ว่าการกวานซื้อแย่งชิงที่ดิน “ซึ่งเกิดขึ้นอย่างกวางขวางและเป็นระบบ” โดยรัฐบาล 

กัมพูชา ถือเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 

สิทธิของเลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล คนขามเพศ และ
อินเตอร์เซ็กซ์

เพศสัมพันธกับเพศเดียวกันยังคงเป็นความผิดทางอาญาในหลายประเทศใน 

ภูมิภาคนี้ ในแง่ที่เป็นสัญญาณเชิงบวก ในเดือนเมษายนศาลสูงสุดในอินเดียยอมรับ 

สถานภาพดานกฎหมายของคนขามเพศ ถือเป็นคำาวินิจฉัยที่สำาคัญ และสั่งการ

ใหหน่วยราชการยอมรับการใชคำาสรรพนามสำาหรับคนขามเพศโดยมีทั้งที่เป็นชาย 

หญิง หรือ “เพศที่สาม” และใหกำาหนดใหมีนโยบายสวัสดิการดานสังคมและโควตา 

ดานการศกึษาและการจางงาน อย่างไรกด็ ียงัคงมรีายงานอย่างต่อเนือ่งถงึการคกุคาม 

และใชความรุนแรงต่อคนขามเพศ

คำาตดัสนิครัง้สำาคญัของมาเลเซยีในเดอืนพฤศจกิายน ศาลอทุธรณมคีำาสัง่ว่ากฎหมาย 

อิสลาม Negri Sembilan ที่หามการแต่งกายขามเพศ ไม่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 

อย่างไรก็ดี แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลไดรับรายงานการจับกุมและคุมขังผูมีความ 

หลากหลายทางเพศ เพียงเพราะเหตุผลดานรสนิยมทางเพศ และพวกเขายังตอง 

เผชิญกับการเลือกปฏิบัติต่อไป 

ในเดือนตุลาคมศาลสูงสุดของสิงคโปรมีคำาสั่งรับรองมาตรา 377A ของประมวล

กฎหมายอาญา ซึ่งเอาผิดต่อการมีเพศสัมพันธของชายกับชาย แมจะกระทำาดวย

ความยินยอม ในบรูไนประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ กำาหนดใหใชการขวางหิน

จนเสียชีวิตเพื่อลงโทษการกระทำาที่ไม่ควรเป็นความผิดทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นความ

สัมพันธทางเพศนอกสมรส และการมีเพศสัมพันธดวยความยินยอมของเพศเดียวกัน  

รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพยและการข่มขืนกระทำาชำาเรา

กล่าวโดยสรุป สภาพความสั่นไหวทางภูมิศาสตรและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

ดานเศรษฐกิจ ทำาใหภูมิภาคเอเชียแปซิฟกอยู่ในสภาพที่จำาเป็นตองมีหลักประกัน

ดานสิทธิมนุษยชนที่เขมแข็งอย่างเร่งด่วน และตองมีการแกไขขอบกพร่องต่างๆ 

เพื่อใหประชาชนทุกคนในภูมิภาคเขาถึงความเป็นพลเมืองอย่างแทจริงโดยไม่ตอง 

ถูกแทรกแซง 
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ประมุขของประเทศและรัฐบาล: เต็งเสง (Thein Sein)

แมจะมีการปฏิรูปการเมือง กฎหมาย และเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่มีความชะงักงัน 

ในความกาวหนาดานสิทธิมนุษยชน และยังกาวถอยหลังในหลายประเด็นสำาคัญ 

สถานการณของชาวโรฮิงญาเลวรายลง มีการเลือกปฏิบัติอย่างตอ่เนื่องทั้งดาน 

กฎหมายและการปฏิบัติ รวมทั้งสถานการณดานมนุษยธรรมที่ยากลำาบาก ความ

รุนแรงจากการต่อตานมุสลิมเกิดขึ้นต่อเนื่อง ทางการไม่ไดนำาตัวผูกระทำาผิดมาลงโทษ  

มีรายงานการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่าง 

ต่อเนื่องในพื้นที่ซึ่งมีการขัดแยงกันดวยอาวุธ เสรีภาพในการแสดงออกและการ

ชุมนุมโดยสงบยังถูกจำากัดอย่างเขมงวด ส่งผลใหมีการจับกุมและคุมขังนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน ผูสื่อข่าว และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจำานวนมาก ในขณะที่การ 

ลอยนวลพนผิดยังเกิดขึ้นต่อไป

ขอมูลพื้นฐาน 

พม่าดำารงตำาแหน่งประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) 

เมื่อเดือนมกราคม ในเดือนมีนาคม รัฐบาลประกาศการเลือกตั้งสองระดับในช่วง

ปลายป ต่อมามีการยกเลิก และประกาศจัดเลือกตั้งทั่วไปในป 2558 แมจะมีการ

รณรงคระดับชาติใหแกไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 ตามขอเสนอของพรรคสันนิบาต ิ

แห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy – NLD) และนาง 

อองซานซูจี หัวหนาพรรค แต่จนถึงสิ้นป รัฐธรรมนูญยังมีขอบทซึ่งทำาใหเธอขาด 

คุณสมบัติ ไม่สามารถลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีได กองทัพยังคงรักษาอำานาจ 

ในการยับยั้งความพยายามแกไขรัฐธรรมนูญใดๆ ในอนาคต 

การเลือกปฏิบัติ 

สถานการณของชาวโรฮิงญาเลวรายลงตลอดทั้งป ประชาชนตองเผชิญกับการเลือก

ปฏิบัติทั้งทางกฎหมายและนโยบายอย่างต่อเนื่อง และยิ่งทุกขยากมากขึ้นจาก 

วิกฤตดานมนุษยธรรม มีการปะทะกันดวยความรุนแรงดานศาสนาและการต่อตาน 

สาธารณรัฐสหภาพพมา
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มุสลิม ในขณะทีร่ัฐบาลไม่ดำาเนินการสอบสวนการโจมตีทำารายชาวโรฮิงญาและมุสลิม 

กลุ่มอื่นๆ ทางการยังไม่สามารถแกไขปญหาการยุยงใหใชความรุนแรงเนื่องจากความ 

เกลียดชังดานชาติ เชื้อชาติ และศาสนา 

ในเดือนมกราคม มีรายงานการปะทะกันระหว่างกองกำาลังของรัฐบาล กลุ่มชาวพุทธ 

ยะไข่และกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญาที่หมู่บานดูชียาตัน (Du Chee Yar Tan) รัฐยะไข่  

จากการสอบสวนของทั้งรัฐบาลและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของพม่า 

ต่างอางว่าไม่พบหลักฐานสนับสนุนขอกล่าวหาว่ามีความรุนแรงใดๆ ในเดือน

กรกฎาคมเกิดเหตุรุนแรงดานศาสนาขึ้นที่กรุงมัณฑะเลย เมืองใหญสุ่ดอันดับสอง 

ของประเทศ ส่งผลใหมีผูเสียชีวิตสองรายและไดรับบาดเจ็บอีกหลายสิบคน เท่าที่

ทราบ ไม่มีการสอบสวนในกรณีนี้เช่นกัน

ประชาชนประมาณ 139,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮงิญา ยงัคงพลดัทีอ่ยูใ่นรฐัยะไข่ 

ต่อไปเป็นปที่สาม ภายหลังการปะทะอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มชาวพุทธยะไข่ ชาว

โรฮิงญา และมุสลิมกลุ่มอื่นๆ เมื่อป 2555 สถานการณดานมนุษยธรรมที่ยาก- 

ลำาบากเลวรายลงไปอีก หลังจากมีคำาสั่งขับไล่หน่วยงานบรรเทาทุกขบางแห่งและ

การถอนตัวของอีกหน่วยงานออกจากพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม หลังจาก

ถูกโจมตีทำารายโดยประชาชนในรัฐยะไข่ ประชากรที่พลัดถิ่นไม่สามารถเขาถึงความ 

ช่วยเหลือฉุกเฉินและความช่วยเหลือที่ช่วยใหมีชีวิตรอด จนถึงสิ้นป หน่วยงาน 

บรรเทาทุกขส่วนใหญ่ยังไม่กลับมาปฏิบัติภารกิจ ส่งผลใหระดับความช่วยเหลือใน 

ทุกวันนี้ลดนอยลงกว่าช่วงก่อนที่หน่วยงานเหล่านี้จะถอนตัวออกไป 

ความรุนแรงระหว่างชุมชนทางศาสนาและการจำากัดการเขาถึงความช่วยเหลือดาน 

มนุษยธรรม ยังเกิดขึ้นในบริบทที่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในทางกฎหมายและนโยบาย

ต่อชาวโรฮิงญา ซึ่งตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2525 ชาวโรฮิงญาจะไม่ไดรับ

สัญชาติพม่า ส่งผลใหพวกเขายังคงตองเผชิญกับการจำากัดเสรีภาพในการเดินทาง  

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิต ในวันที่ 30 มีนาคม หนึ่งวันก่อนจะเริ่มการ

สำามะโนประชากรระดับชาติเป็นครั้งแรกในพม่านับจากป 2526 กระทรวงขอมูล

สารสนเทศประกาศว่า จะจัดประเภทชาวโรฮิงญาใหเป็น “ชาวเบงกาลี” ซึ่งเป็นการ 

ปฏิเสธที่จะรับรองสถานะบุคคลของชาวโรฮิงญา และเหมือนเป็นการประกาศว่า

พวกเขาลวนเป็นผูอพยพเขามาจากบังคลาเทศ ในเดือนตุลาคมรัฐบาลประกาศแผน 

ปฏิบัติการยะไข่ฉบับใหม่ ซึ่งหากมีการนำาไปปฏิบัติจะยิ่งทำาใหการเลือกปฏิบัต ิ

และการกีดกันชาวโรฮิงญาเลวรายลงไปอีก การประกาศแผนดังกล่าวดูเหมือนจะ 

กระตุนใหเกิดคลื่นการอพยพของประชาชนออกจากประเทศโดยทางเรือเพิ่มขึ้น

จากประชาชนกว่า 87,000 คน ซึ่งที่ผ่านมาไดอพยพหลบหนีความรุนแรงไปจาก

ประเทศพม่าโดยทางเรือ ทั้งนี้ตามขอมูลของสำานักงานขาหลวงใหญ่เพื่อผูลี้ภัยแห่ง 

สหประชาชาติ (UN High Commissioner for Refugees – UNHCR) 
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การขัดแยงกันดวยอาวุธในประเทศ

รัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุยังไม่สามารถตกลงหยุดยิงได แมจะมีการ

ลงนามขอตกลงหยุดยิงเบื้องตนเมื่อป 2555 แลว การขัดแยงกันดวยอาวุธในรัฐกะฉิ่น 

และตอนเหนือของรัฐฉานยังคงเกิดขึ้นจากทั้งสองฝาย สง่ผลใหมีการสังหาร การ

ทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายอย่างไม่ชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งการข่มขืนกระทำา

ชำาเราและความรุนแรงทางเพศแบบอื่นๆ ความขัดแยงเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 

2554 หลังจากกองทัพพม่าละเมิดความตกลงหยุดยิง มีการโจมตีใส่กองทัพปลดแอก

รัฐกะฉิ่น (Kachin Independence Army – KIA) ส่งผลใหประชาชนจำานวนมากตอง

พลัดที่อยู่อย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปมีประชาชนประมาณ 98,000 คนที่ยังคงพลัดถิ่น 

รัฐบาลยังคงปฏิเสธไม่ใหเจาหนาที่ดานมนุษยธรรมเขาถึงชุมชนพลัดถิ่นเหล่านี้อย่าง

เต็มที่และต่อเนื่องในรัฐกะฉิ่น โดยเฉพาะผูพลัดถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ปกครองของ กองทัพ

ปลดแอกรัฐกะฉิ่น

ในเดือนกันยายนมีการปะทะกันในรัฐกะเหรี่ยงและมอญระหว่างกองทัพพม่ากับ

กลุ่มติดอาวุธต่อตานรัฐบาล ส่งผลใหพลเรือนตองหลบหน ี

มีรายงานว่ากองทัพพม่าปลดประจำาการเด็กและเยาวชนจำานวน 376 คนจากกองทัพ 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะยุติการใชทหารเด็กและการเกณฑเด็กเป็น 

ทหาร 

เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ 

เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบยังคงถูกจำากัดอย่างเขมงวด ส่งผลให 

มีการจับกุมหรือคุมขังนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผูสื่อขา่ว นักเคลื่อนไหวทางการเมือง  

และเกษตรกร เพียงเพราะการใชสิทธิของตนโดยสงบ 

โกถิ่นจอ (Ko Htin Kyaw) ผูนำาขบวนการพลังประชาธิปไตย (Movement for Demo- 

cracy Current Force - MDCF) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชุมชน ไดถูกศาลตัดสินลงโทษ

ในความผิด 11 กระทง ฐานละเมิดมาตรา 505(b) ของประมวลกฎหมายอาญา 

และอีกสามกระทงตามมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติการชุมนุมโดยสงบและการ 

เดินขบวนโดยสงบ เขาถูกศาลสั่งจำาคุกเป็นเวลาทั้งหมด 13 ปและ 4 เดือน เนื่องจาก 

มกีารกล่าวปราศรยั การแจกใบปลวิ และการจดัการประทวงเรยีกรองใหรฐับาลลาออก 

เนื่องจากปญหาการไลร่ื้อชาวบานออกจากที่ดิน สมาชิกสามคนของขบวนการนี้ ยัง

ถูกคุมขังเพียงเพราะการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสงบ 
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ในเดือนมิถุนายน ประธานาธิบดีลงนามการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการชุมนุม

และการเดินขบวนโดยสงบ ซึ่งทางการมักใชเพื่อสั่งคุมขังผูประทวงอย่างสงบ นับแต่ 

มีการผ่านกฎหมายฉบับนี้เมื่อป 2554 อย่างไรก็ดีแมจะมีการแกไขเพิ่มเติมครั้งนี้ 

แต่เนื้อหากฎหมายยังคงมีลักษณะจำากัดอย่างเขมงวดต่อสิทธิที่จะมีเสรีภาพใน

การชุมนุมโดยสงบ 

การปฏิรูปสื่อไดรับผลกระทบจากการจับกุมและคุมขังผูสื่อข่าวและผูทำางานดานสื่อ

อื่นๆ ในเดือนกรกฎาคมเจาหนาที่ดานสื่อหารายของหนังสือพิมพ Unity ถูกศาล

ตัดสินจำาคุก 10 ปตามพระราชบัญญัติความลับทางราชการ เนื่องจากมีการตีพิมพ 

บทความเกี่ยวกับขอกล่าวหาว่ามีโรงงานอาวุธเคมีลับ มีการลดหย่อนโทษหลังจาก

การอุทธรณคดีเหลือเจ็ดปในเดือนตุลาคม มีผูทำางานดานสื่ออย่างนอย 10 คนที่

ยังถูกคุมขังจนถึงสิ้นป 

นักโทษทางดานความคิด

ประธานาธิบดีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะปล่อยตัวนักโทษทางความคิดทุกคนภายใน 

สิ้นป 2556 แมจะมีการประกาศคำาสั่งอภัยโทษของประธานาธิบดีที่มีผลอย่าง 

กวางขวางเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2556 นพ.ตุนอ่อง (Tun Aung) ผูนำาชาวมุสลิมเป็น

หนึ่งในผูไดรับการปล่อยตัวตามการอภัยโทษครั้งนี้ มีการประกาศอภัยโทษอีกครั้ง

ในป 2557 ไม่กี่สัปดาหก่อนจะมีการประชุมระหว่างประเทศครั้งสำาคัญในประเทศ  

เชื่อว่ามีการปล่อยตัวนักโทษดานความคิดเพียงคนเดียวในครั้งนี้ 

คณะกรรมการสอบสวนกรณีนักโทษทางความคิดที่ยังคงถูกคุมขัง ซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดย

รัฐบาลเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2556 ไม่สามารถปฏิบัติหนาที่อย่างเป็นผล และไม่เป็นที่

ชัดเจนว่าจะปฏิบัติหนาที่ต่อไปภายหลังป 2557 หรือไม ่

ขอพิพาทดานที่ดิน 

การประทวงต่อตานการเวนคืนที่ดินและการบังคับไล่รื้อเกิดขึ้นอย่างกวางขวาง คณะ

กรรมาธิการของรัฐสภาไดรับการแต่งตั้งใหสอบสวนขอพิพาทดานที่ดินเมื่อป 2555 

ระบุว่า ไดรับขอรองเรียนกว่า 6,000 กรณีเนื่องจากปญหาการเวนคืนที่ดิน อย่างไร 

ก็ดี การที่ทางการไม่สามารถแกปญหาหรือไม่ตอบสนองต่อขอพิพาทดานที่ดิน ส่งผล 

ใหเกษตรกรและผูไดรบัผลกระทบหนัไปใชวธิ ี“ประทวงดวยการไถทีด่นิ” โดยเกษตรกร 

ยืนยันจะไถที่ดินที่ยังมีขอพิพาทต่อไป การประทวงในบางกรณีถูกปราบปรามดวย 
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การใชกำาลังเกินกว่าเหตุของเจาหนาที่ เกษตรกรและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลาย

คนถูกจับกุมและตั้งขอหา โดยมักมีการอางขอบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา

เกี่ยวกับการบุกรุกและการทำาใหทรัพยสินเสียหาย

ในเดือนมีนาคม ชาวบานในชุมชน Michaungkan ไดกลับมาประทวงดวยการยึดพื้นที่

หนาศาลากลางกรุงย่างกุงอีกครั้ง หลังจากทางการไม่สามารถแกปญหาขอพิพาท

ดานที่ดินของพวกเขาได พวกเขาเรียกรองใหมีการคืนที่ดินใหชาวบาน เนื่องจาก 

ถูกกองทัพเวนคืนไปตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 และใหมีการจ่ายค่าชดเชยต่อความ 

เสียหายที่เกิดขึ้น อูเส่งถั่น (U Sein Than) แกนนำาชุมชนไดถูกจับกุมเนื่องจากประทวง 

โดยไม่ไดรับอนุญาตและขอหาขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ และต่อมาศาลตัดสินจำาคุก 

เป็นเวลาสองป 

ในเดือนธันวาคมตำารวจยิงปืนใส่กลุ่มผูประทวง เนื่องจากมีการยึดที่ดินของพวกเขา 

เพื่อเปดทางใหมีการทำาเหมืองทองแดงเลทปะด่องในภาคสกาย ส่งผลใหมีผูเสียชีวิต 

หนึ่งรายและบาดเจ็บอีกหลายราย และทำาใหมีการประทวงอย่างสงบในหลายเมือง

ใหญ่ทั่วประเทศ มีการจับกุมและตั้งขอหาผูประทวงอย่างสงบอย่างนอยเจ็ดคน 

ในขอหาประทวงโดยไม่ไดรับอนุญาตและความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา จน

ถึงสิ้นปยังไม่มีการแกไขปญหาตามขอกังวลดานสิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชนเนื่อง

มาจากโครงการเหมืองแร่ดังกล่าว 

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย

ในพม่ายังคงไม่มีการกำาหนดกฎหมายเพื่อเอาผิดกับการทรมานเป็นการเฉพาะ 

และพม่ายังคงไม่ลงนามในอนุสัญญาต่อตานการทรมานของสหประชาชาติ ตามที่ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเคยสัญญาไวเมื่อเดือนมกราคม ยังคง 

มีขอกล่าวหาอย่างต่อเนื่องว่าทั้งเจาหนาที่ทหารและตำารวจทำาการทรมานและปฏิบัติ

ที่โหดรายต่อผูตองสงสัยทั้งในกรณีเกี่ยวกับความขัดแยงและที่เป็นความผิดทาง 

อาญา มกัไม่มกีารสอบสวนเมือ่มกีารรองเรยีนว่าเกดิการทรมาน และมกัไม่มกีารนำาตวั 

ผูตองสงสัยมาไต่สวนเพื่อลงโทษ ในขณะที่ผูเสียหายและครอบครัวไม่สามารถเขาถึง 

การเยียวยาอย่างเป็นผล 

ในเดือนตุลาคม มีรายงานว่าอองจอนาย (Aung Kyaw Naing) หรือที่รูจักกันอีก 

ชื่อหนึ่งว่าปาจี (Par Gyi) ผูสื่อข่าวอิสระ ไดถูกสังหารระหวา่งถูกกองทัพพมา่ควบคุม

ตัว เขาถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนในรัฐมอญระหว่างรายงานข่าวการสูรบ

รอบใหม่ของกองทัพพม่ากับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ กองทัพพม่าอางว่า เขาเป็น  
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“นายรอยสื่อสาร” ของกลุ่มติดอาวุธที่ต่อตานรัฐบาลและเขาถูกยิงระหว่างพยายาม

หลบหนีจากการควบคุมตัวของทหาร หลังมีแรงกดดันจากในประเทศและระหว่าง

ประเทศ ในเดือนพฤศจิกายนตำารวจและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เริ่มการสอบสวนกรณีนี้ จนถึงสิ้นปยังไม่มีบุคคลใดที่ถูกนำาตัวเขารับการไต่สวนกรณี

การฆาตกรรมครั้งนี้ 

ในเดือนสิงหาคมทหารพม่าควบคุมตัวและซอมทรมานเกษตรกรเจ็ดรายที่หมู่บาน 

โคนพยิน (Kone Pyin) รัฐชิน โดยกล่าวหาว่าพวกเขามีการติดต่อกับกองทัพแห่งชาต ิ

ชิน ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธต่อตานรัฐบาล มีการปฏิบัติที่โหดรายต่อบุคคลทั้งหก บาง

รายถูกซอมทรมานเป็นระยะเวลาตั้งแต่สี่ถึงเกาวัน จนถึงสิ้นปยังไม่มีขอมูลว่ามีการ

สอบสวนอย่างเป็นอิสระในกรณีนี้ หรือมีการนำาตัวผูตองสงสัยหรือผูบังคับบัญชาที่

เกี่ยวของมาไต่สวนเพื่อรับโทษ 

การลอยนวลพนผิด

ยังคงมีการใหความคุมกันเจาหนาที่ฝายความมั่นคงและเจาหนาที่ของรัฐบาลจากการ 

ฟ้องรองดำาเนินคดีเนื่องจากการละเมิดในอดีต ตามมาตรา 445 ของรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2551 ผูเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมาและครอบครัวยังคงถูก 

ปฏิเสธไม่ใหเขาถึงความจริง ความยุติธรรม การชดเชย และการเยียวยาในรูปแบบ 

ใดๆ 

กว่าสามปหลังจากทหารควบคุมตัว สัมลุต รอย จา (Sumlut Roi Ja) ยังไม่มีผูทราบ

ชะตากรรมและที่อยู่ของเขา เธอหายตัวไปเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ในรัฐกะฉิ่น  

หลังจากถูกกองทัพพม่าควบคุมตัวพรอมกับสามีและพ่อสามี สามีของเธอสามารถ

หนีรอดมาไดพรอมกับพ่อของเขา และมีการฟ้องคดีต่อศาลสูงสุดเมื่อเดือนมกราคม 

2555 ต่อมาศาลยกฟ้องคดีนี้ในเดือนกุมภาพันธ 2556 อางว่าขาดพยานหลักฐาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังคงไม่สามารถปฏิบัติหนาที่อย่างเป็นผล 

ต่อขอรองเรยีนการละเมดิสทิธมินษุยชน ในเดอืนมนีาคมรฐัสภาเหน็ชอบต่อกฎหมาย 

ใหจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อ

เดือนกันยายน กรรมการส่วนใหญ่มีความสัมพันธกับรัฐบาล ในขณะที่กระบวนการ

สรรหาและแต่งตั้งขาดความโปร่งใส ทำาใหเกิดขอกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระและ 

การทำาหนาที่อย่างเป็นผลของคณะกรรมการ 
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โทษประหารชีวิต 

ในวันที่ 2 มกราคม ประธานาธิบดีมีคำาสั่งเปลี่ยนโทษประหารชีวิตใหเป็นโทษจำาคุก

ทั้งหมด อย่างไรก็ดี ยังคงมีขอกฎหมายอนุญาตใหใชโทษประหารชีวิตอยู่ และในปที ่

ผ่านมามีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตอย่างนอยอีกหนึ่งคด ี

การตรวจสอบจากนานาชาติ 

ผูรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าดวยสถานการณสิทธิมนุษยชนในพม่าคนใหม่ 

ไดเขาเยือนประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคม เธอไดเสนอรายงานต่อที่ประชุมสมัชชา

ใหญ่ในเดือนตุลาคม เตือนใหเห็นสภาพที่ถดถอยดานสิทธิมนุษยชน ทางการยังคง 

ไม่ลงนามในความตกลงเพื่อจัดตั้งสำานักงานขาหลวงใหญ่ดานสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ (UN Office of the High Commissioner for Human Rights – 

UNOHCHR) และใหสัตยาบันรับรองสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ที่สำาคัญ ในเดือนพฤศจิกายนพม่าถูกตรวจสอบมากขึ้นเมื่อผูนำาโลกไดมาประชุมกัน

ที่กรุงเนปดอวเมืองหลวง ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

ประธานาธิบดีบารัค โอบามาของสหรัฐฯ ยังไดเยือนประเทศนี้เป็นครั้งที่สอง 
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ราชอาณาจักรไทย
ประมุขของประเทศ: พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 
ประมุขฝายบริหาร: พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช�

(เข้�รับตำ�แหนงในเดือนสิงห�คม แทนที่นิวัฒน์ธำ�รง
บุญทรงไพศ�ล ซึ่งเข้�ม�แทนที่ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใน
เดือนพฤษภ�คม) 

ความตึงเครียดทางการเมืองยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งป ในขณะที่การ 

คุมครองสิทธิมนุษยชนอ่อนแอลง ความรุนแรงที่มีการใชอาวุธยังคงเกิดขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนใต มีการจำากัดอย่างเขมงวดต่อเสรีภาพในการแสดงออก 

การสมาคมและการชุมนุมอย่างสงบ ส่งผลใหมีการจับกุมโดยพลการต่อบุคคลจำานวน 

มาก หลายคนถือไดว่าเป็นนักโทษทางความคิด 

ขอมูลพื้นฐาน 

ความชะงักงันทางการเมือง ความขัดแยงระหว่างฝายรัฐบาลกับผูประทวงเกิดขึ้น 

ตลอดช่วงหาเดอืนแรกของป ทหารทำาการรฐัประหารในเดอืนพฤษภาคม และประกาศ 

ใชกฎอัยการศึกซึ่งยังมีผลอยู่จนถึงสิ้นป 

คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเป็นประชาธิปไตย 

ที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข (กปปส.) ภายใตการนำาของอดีต 

รองนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปตย ส่งผลใหมีการเดินขบวนอย่างกวางขวาง  

เรียกรองใหมีการแต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำาการปฏิรูปทางการเมืองแทนรัฐบาล ใน 

เดือนมีนาคม ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งที่มีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 

ไม่ชอบดวยรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้งเลื่อนการเลือกตั้งออกไปในเดือน

กรกฎาคม โดยอางเหตุความรุนแรงทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง พรรคประชาธิปตย 

ที่เป็นพรรคฝายคานคว่ำาบาตรการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ ในขณะที่ผูประทวง 

กปปส. ขัดขวางประชาชนหลายพันคนไม่ใหไปลงคะแนนเสียงโดยการปดลอมสถานที ่

เลอืกตัง้ ในเดอืนพฤษภาคม ศาลรฐัธรรมนญูมคีำาวนิจิฉยัใหนายกฯ ยิง่ลกัษณ ชนิวตัร 

ประเทศไทย 
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พนจากตำาแหน่ง ในขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

(ป.ป.ช.) ลงมติใหถอดถอนออกจากตำาแหน่งในวันต่อมา 

วันที่ 20 พฤษภาคม ผูบัญชาการทหารบกประกาศใชกฎอัยการศึก และยึดอำานาจ

ปกครองประเทศโดยการทำารัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม และสั่งใหเพิกถอน

การบังคับใชรัฐธรรมนูญ 2550 เวนไวเพียงบางมาตรา หัวหนาคณะรัฐประหาร 

จัดตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และประกาศกระบวนการปฏิรูปและ 

โรดแม็ป โดยไม่กำาหนดวันที่จะมีการเลือกตั้งอย่างชัดเจน ภายหลังการประกาศใช 

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในเดือนกรกฎาคม คสช. แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัต ิ

แห่งชาติ (สนช.) ซึ่งต่อมาไดเลือกใหพลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนา คสช.  

เป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมi

การขัดแยงกันดวยอาวุธในประเทศ

ความรุนแรงที่มีการใชอาวุธยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสามจังหวัดชายแดนใต ทั้ง

ปตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของสงขลา 

กำาลังทหารมีส่วนเกี่ยวของกับการสังหารอย่างมิชอบดวยกฎหมายและการทรมาน

และการปฏิบัติที่โหดราย ในเดือนพฤศจิกายน ทางการประกาศมอบอาวุธปืนสั้น 

2,700 กระบอกใหกับอาสาสมัครชายแดนใต 

การโจมตีทำารายพลเรือนซึ่งเชื่อว่าเป็นผลงานของกลุ่มติดอาวุธเกิดขึ้นตลอดทั้งป 

รวมทั้งการวางระเบิดในที่สาธารณะ เพื่อสังหารขาราชการ [42 คน] ครูโรงเรียนรัฐ 

[9 คน] และพลเรือนอื่นๆ [162 คน] ในหลายกรณี คนรายไดทำาลายศพดวยการเผา 

และตัดคอ มีการทิ้งขอความในที่เกิดเหตุโดยระบุว่าเป็นการสังหารเพื่อตอบโตกับ

การสังหารและการจับกุมโดยกองกำาลังของรัฐ ในเดือนตุลาคมมีการวางเพลิงเพื่อ

ทำาลายโรงเรียนหกแห่งในจังหวัดปตตานี ในเดือนพฤศจิกายนมีการนำาป้ายประกาศ

ไปติดตามที่ต่างๆ ในสามจังหวัดชายแดนใต มีขอความวิพากษวิจารณนโยบายของ

รัฐ และขู่ที่จะสังหารพลเรือนชาวพุทธ ขาราชการ และครูต่อไป

ทหารพรานสองนายยอมรับว่าเป็นผูลงมือสังหารเด็กชายมุสลิมเชื้อสายมาเลย 

สามคน อายุหก เกา และ 11 ป และทำารายพ่อของพวกเขาและแม่ที่กำาลังตั้งครรภ 

ในระหว่างบุกเขาไปโจมตีบานของพวกเขาที่อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ใน

เดือนกุมภาพันธ ทหารพรานรายหนึ่งบอกว่าที่บุกเขาไปทำารายเพราะว่าโกรธแคนที่

ไม่มีความคืบหนาของการสอบสวนกรณีการสังหารพี่ชายและพี่สะใภของเขา ใน

เหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ซึ่งเขาเชื่อว่าเหตุการณนั้นพ่อของเด็ก

เป็นผูก่อความไม่สงบและมีส่วนเกี่ยวของ
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ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม มีการปะทะกันประปรายระหว่างผูสนับสนุน 

รฐับาลกบักปปส. และมกีารใชอาวธุสงครามและระเบดิเพือ่จงใจทำารายผูชมุนมุ ส่งผล 

ใหมีผูเสียชีวิต 25 คนและไดรับบาดเจ็บ 825 คนii ทั้งยังมีการลอบทำารายนักการเมือง 

และโฆษกคนสำาคัญของทั้งสองกลุ่มโดยไม่ทราบว่าใครเป็นคนราย 

สุทิน ธราทิน แกนนำาผูประทวงต่อตานรัฐบาลถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 มกราคม 

ระหว่างการเดินขบวนของผูประทวงที่ขัดขวางการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหนา

ที่เขตบางนา กรุงเทพฯ

บานของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ศาสตราจารยดานประวัติศาสตรและผูแสดงความ-

เห็นที่สำาคัญเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ถูกลอบโจมตีโดยคนราย 

ที่ไม่ทราบชื่อ มีการยิงปืนและโยนระเบิดมือใส่ในบานและรถเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย

ขอกล่าวหาว่าทหารและกองกำาลังฝายต่างๆ ทำาการทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย

ยังเกิดขึ้นตลอดทั้งป รวมทั้งในระหว่างการใชกฎอัยการศึกเพื่อควบคุมตัวบุคคลโดย

ไม่ใหตดิต่อกบัโลกภายนอก และการทรมานและการปฏบิตัทิีโ่หดรายทีเ่ป็นการกระทำา 

ของการดกปปส.ในระหว่างการชุมนุมประทวงในช่วงครึ่งแรกของป 

ร่างพระราชบัญญัติเพื่อเอาผิดกับการซอมทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย

ยังคงอยู่ในขั้นตอนการดำาเนินงานจนถึงสิ้นป 

คณะกรรมการต่อตานการทรมานแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลเมื่อเดือน

พฤษภาคมต่อขอกล่าวหาว่ามีการทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายอย่างต่อเนื่อง

และกวางขวางในประเทศ และไม่มีมาตรการที่เพียงพอเพื่อแกไขปญหาiii

วันที่ 24 กุมภาพันธ ยืม นิลหลา รปภ. บอกว่าเขาถูกควบคุมตัวในที่ชุมนุมเป็นเวลา

หาวัน ถูกผูกมือ ไม่ไดรับอาหารและถูกซอมโดยการด กปปส.สองคน ก่อนจะถูก 

นำาตัวไปโยนทิ้งแม่น้ำา 

ในเดือนกุมภาพันธ ญาติของพลทหารที่ถูกซอมจนเสียชีวิตระหว่างเขารับการฝกซอม

ทหารในค่ายเมื่อป 2554 ตกลงรับเงินค่าชดเชยเพื่อประนอมคดีเป็นจำานวนประมาณ 

7 ลานบาท พลทหารวิเชียร เผือกสม เสียชีวิตโดยเป็นผลมาจากการซอมทรมาน 

หลังจากที่เขาลาหยุดโดยไม่ไดรับอนุญาต 
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การบังคับบุคคลใหสูญหาย 

ในเดือนเมษายน เชื่อว่าพอละจี รักจงเจริญ (บิลลี่) นักอนุรักษตกเป็นเหยื่อของ

การบังคับบุคคลใหสูญหาย จากการกระทำาของเจาหนาที่โดยเป็นผลมาจากการ

เคลื่อนไหวของเขา เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัด

ปราจีนบุรี มีผูพบเห็นเขาเป็นครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 17 เมษายน หลังจากถูกหัวหนา

อุทยานและเจาหนาที่อีกสามนายควบคุมตัว 

เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม

กฎอัยการศึกซึ่งมีการประกาศใชหลังจากการทำารัฐประหารในเดือนพฤษภาคม  

ยังคงมีผลบังคับใชจนถึงสิ้นป มีการจำากัดอย่างเขมงวดต่อเสรีภาพในการชุมนุมอย่าง

สงบและการแสดงออก รวมทั้งการหามการชุมนุม “ทางการเมือง” ของบุคคลเกิน 

กว่าหาคนขึ้นไป ภายหลังรัฐประหาร ทางการยังคงปดกั้นและสั่งปดเว็บไซตและ 

สถานีวิทยุชุมชนเป็นเวลาหลายสัปดาหหรือหลายเดือน และมีการออกคำาสั่งเซ็นเซอร 

หามไม่ใหสื่อวิพากษวิจารณ คสช.

มีการฟ้องรองดำาเนินคดีต่อผูประทวงในศาลทหาร หลังจากการประทวงอย่างสงบ 

ในช่วงไม่กี่สัปดาหหลังรัฐประหาร รวมทั้งการชูสามนิ้วแบบในหนัง The Hunger  

Games การจับกุมผูประทวงอย่างสงบเกิดขึ้นตลอดทั้งป เจาหนาที่ยังคงควบคุม 

และหามไม่ใหมีการประชุมและการสัมมนาทั้งของเอกชน สาธารณะ และในทาง 

วิชาการภายหลังรัฐประหาร และยังมีการจับกุมผูเขาร่วมการประชุม และกำาหนด 

ใหบุคคลและหน่วยงานตองขออนุญาตล่วงหนาก่อนจัดกิจกรรมใดๆ 

การจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ 

บุคคลหลายรอยคนถูกจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการโดยอางกฎอัยการศึก ไม่ว่า

จะเป็นนักการเมือง นักวิชาการ ผูสื่อข่าว และนักกิจกรรม ส่วนใหญ่แลวพวกเขา 

ถูกควบคุมตัวไวเป็นเวลาเจ็ดวัน โดยไม่มีการตั้งขอหาหรือการไต่สวนคดี หลังจาก 

ถูกสั่งใหตองมารายงานตัวต่อทหาร หลายคนยังถูกลงโทษในคดีอาญาเนื่องจาก 

ไม่มารายงานตัวตามคำาสั่ง บุคคลที่ถูกเรียกตัวมักจะตองลงนามในหนังสือเพื่อสัญญา

ที่จะงดการเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นเงื่อนไขก่อนไดรับการปล่อยตัว จนถึง 

ช่วงปลายป เจาหนาที่ยังคงสั่งการใหบุคคลมารายงานตัว โดยมีการติดต่ออย่างเป็น 

ส่วนตัวและบังคับใหตองลงนามในสัญญา ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ทนายความ และ 

นักกิจกรรมภาคประชาสังคม
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จำานวนการจับกุม การฟ้องคดี และการลงโทษคุมขังผูแสดงออกอย่างสงบเพิ่มขึ้น

อย่างมากภายหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม โดยใชกฎหมายมาตรา 112 ของ

ประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ละเมิดสิทธิของ

ไทย โดยมีการจับกุมใหม่อย่างนอย [27 ครั้ง] และการตัดสินลงโทษ [แปดครั้ง] ผูถูก 

ควบคุมตัวในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมักไม่ไดรับการประกันตัวในช่วงรอการ

ไต่สวน และในช่วงที่อุทธรณคดีiv

ภรณทิพย มั่นคงและปติวัฒน สาหร่ายแยม ถูกควบคุมตัวเมื่อเดือนสิงหาคม และ

ถูกตั้งขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ฐานที่จัดและแสดงละครที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรเมื่อเดือนตุลาคม 2556 

การไตสวนคดีอยางไมเปนธรรม 

คสช.ไดออกประกาศขยายอำานาจของศาลทหารเพื่อใหมีการฟ้องคดีต่อพลเรือนที่

ขัดขืนคำาสั่งคสช.ต่อศาลทหาร รวมทั้งความผิดต่อองคพระมหากษัตริย และความ

มั่นคงในประเทศ คำาตัดสินของศาลทหารถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถอุทธรณได 

การลอยนวลพนผิด

ที่ผ่านมาไม่มีความกาวหนาอย่างชัดเจนในการแกปญหาการลอยนวลพนผิดของ

เจาหนาที่ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและกระทำาอย่างกวางขวางv รัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราวที่ประกาศใชในเดือนกรกฎาคม ใหความคุมครองดานกฎหมายต่อ คสช. 

และหน่วยงานไม่ใหตองรับผิดทางอาญาต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

วันที่ 28 สิงหาคมศาลอาญายกฟ้องคดีฆ่าคนตายต่ออภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายก- 

รัฐมนตรีและสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการเสียชีวิต 

ของผูประทวงเมื่อป 2553 ศาลมีคำาสั่งว่าไม่มีอำานาจในการไต่สวนคดีนี้ 

นักปกปองสิทธิมนุษยชน

การจำากัดอย่างกวางขวางต่อเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิมนุษยชนอื่นๆ โดย 

อางกฎอัยการศึก ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการทำางานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งหลายคนตองถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวที่ชอบดวย 

กฎหมาย รวมทั้งตกเป็นเหยื่อการบังคับบุคคลใหสูญหาย การสังหาร และการโจมต ี

ทำารายiv การจับกุมโดยพลการและการฟ้องคดี 
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ในเดือนพฤษภาคม กองทัพไทยฟ้องคดีอาญาต่อพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ และมูลนิธิ

ผสานวัฒนธรรมหน่วยงานของเธอ “ขอหาหมิ่นประมาททำาใหเสื่อมเสียชื่อเสียง” 

ต่อกรมทหารพรานที่ 41 ยะลา หลังจากมีการรองเรียนเพื่อขอใหมีการสอบสวน

ขอกล่าวหาว่ามีการทรมาน 

การคามนุษย์ 

ในเดือนมิถุนายน ประเทศไทยถูกลดอันดับจากรายงานการคามนุษยของกระทรวง 

การตา่งประเทศสหรัฐอเมรกิา เนือ่งจากความบกพรอ่งอย่างตอ่เนื่องในการแกปญหา  

และการคามนุษยที่เกิดขึ้นอย่างกวางขวางทั้งในรูปของแรงงานบังคับและการ 

คาบริการทางเพศ 

ตลอดทั้งปมีบุคคลหลายรอยคนรวมทั้งชาวโรฮิงญาที่ไดรับความช่วยเหลือออกมา

จากค่ายกักกัน หลังจากพวกเขาถูกควบคุมตัวไวโดยผูคามนุษยและตองอาศัยอยู่ใน

สภาพแวดลอมที่เลวรายเป็นเวลานานถึงหกเดือน ทั้งยังตกเป็นเหยื่อความรุนแรงที่

โหดราย 

ผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิง 

เนื่องจากไม่มีกฎหมายคุมครองสิทธิที่จะมีที่พักพิง ผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิง 

จึงเสี่ยงที่จะถูกจับกุม ถูกควบคุมตัวโดยพลการและไม่มีกำาหนด ถูกส่งกลับในฐานะ 

คนเขาเมืองผิดกฎหมาย และอาจถูกบังคับส่งกลับดวย

ผูถูกกักตัวไวในฐานะคนเขาเมืองผิดกฎหมายรวมถึงผูลี้ภัยซึ่งไดรับสถานะจาก 

สำานักงานขาหลวงใหญ่เพื่อผูลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UN High Commissioner for 

Refugees – UNHCR) ซึ่งถูกกักตัวในสภาพที่เลวราย ไม่เหมาะสมกับการควบคุม

ตัวในระยะยาว

ความกลัวที่จะถูกเจาหนาที่บุกจับกุมในฐานะแรงงานผิดกฎหมาย ทำาใหคนงาน 

ขามชาติประมาณ 220,000 คน ส่วนใหญ่มาจากกัมพูชา พากันเดินทางออกจาก

ประเทศ 
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โทษประหารชีวิต 

ศาลมีคำาสั่งลงโทษประหารชีวิตในช่วงปที่ผ่านมา แต่ไม่มีรายงานว่ามีการประหาร

ชีวิต เริ่มมีโครงการนำาร่องในป 2556 เพื่อปลดโซ่ตรวนของนักโทษประหารใน 

เรือนจำาบางขวางที่มีการควบคุมอย่างเขมงวด แต่ไม่มีการขยายโครงการดังกล่าว 

ไปยังเรือนจำาอื่นๆ จนถึงสิ้นป 

i
 ประเทศไทย: การปรับทัศนคติ - 100 วันภายใตกฎอัยการศึก (Thailand: Attitude adjustment 
- 100 days under martial law) (ASA 39/011/2014) www.amnesty.org/en/library/asset/
ASA39/011/2014/en/aa43e6c9-f42e-4f45-8789-41cee8f2ff51/asa390112014en.html 

ii
 ประเทศไทย: การสอบสวนกรณีใชระเบิดเพื่อทำารายผูประทวงรัฐบาล (Thailand: Investigate 
grenade attack on anti-government protesters) (ข่าว) www.amnesty.org/en/news/thai-
land-investigate-grenade-attack-anti-government-protesters-2014-05-15 

iii
 ประเทศไทย: รายงานต่อคณะกรรมการต่อตานการทรมานแห่งสหประชาชาติ (Thailand: Sub-
mission to the UN Committee Against Torture) (ASA 39/003/2014) www.amnesty.org/
en/library/info/ASA39/003/2014/en 

iv
 ประเทศไทย: การปราบปรามเสรีภาพในการพูดทำาใหเกิดวงจรแห่งความเงียบงัน (Thai-
land: Free speech crackdown creating ‘spiral into silence) (แถลงการณ) www.amnes-
ty.org/en/for-media/press-releases/thailand-free-speech-crackdown-creating-spiral-si-
lence-2014-12-09

ประเทศไทย: ปล่อยตัวนักกิจกรรมที่ถูกคุมขังตามขอหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (Thailand: 
Release activist imprisoned for allegedly insulting the monarchy) (แถลงการณ) www.
amnesty.org/en/for-media/press-releases/thailand-release-activist-imprisoned-allegedly-in-
sulting-monarchy-2014-09-1

ประเทศไทย: ครบรอบการจับกุมตัวนักกิจกรรม สัญญาณเตือนถึงสภาวะที่อันตรายต่อเสรีภาพ
ในการแสดงออก (Thailand: Anniversary of activist’s arrest a reminder of precarious 
state of freedom of expression) (ASA 39/005/2014) www.amnesty.org/en/library/info/
ASA39/005/2014/en 

v
 ประเทศไทย: เหยื่อการซอมทรมานไม่ไดรับการเยียวยา (Thailand: Alleged torture victim 
denied redress) (แถลงการณ) www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/thailand-al-
leged-torture-victim-denied-redress-2014-10-13

ประเทศไทย: สิบปผ่านไป ยังคงแสวงหาความจริงและความยุติธรรมต่อครอบครัวของสมชาย  
นีละไพจิตร (Thailand: 10 years on, find truth and justice for family of Somchai Neelapaijit) 
(ASA 39/001/2014) www.amnesty.org/en/library/info/ASA39/001/2014/en 

vi
 ประเทศไทย: ความกลัวสำาหรับชาวบานหลังการโจมตีทำารายในไทย (Thailand: Fears for 
villagers after attack in Thailand) (ASA 39/008/2014) www.amnesty.org/en/library/info/
ASA39/008/2014/en

ประเทศไทย: การคุกคามต่อชีวิตของแกนนำาชาวบาน (Thailand: Threats to the lives of village 
leaders) (ASA 39/009/2014) www.amnesty.org/en/library/info/ASA39/009/2014/en
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กฎหมายดานความมั่นคงในประเทศ 

• ปฏิรูปหรือยกเลิกกฎหมายฉุกเฉินที่ไม่สอดคลองต่อพันธกรณีของประเทศไทย

ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายที่จำากัดสิทธิ 

ที่จะมีเสรีภาพรอดพนจากการควบคุมตัวโดยพลการ เสรีภาพในการแสดงความ-

เห็น การรวมตัวและการชุมนุมโดยสงบ และเสรีภาพในการเดินทาง

• ยุติการจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการและประกันว่าผูถูกควบคุมตัวทุกคนจะ

ไดรับการนำาตัวเขาสู่การไต่สวนของคณะตุลาการอย่างเป็นอิสระโดยทันที โดย

เป็นองคคณะที่มีคุณสมบัติในการพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของการ

ควบคุมตัวบุคคล

• ยุติการใชศาลทหารเพื่อไต่สวนคดีต่อพลเรือนไม่ว่าในกรณีใดๆ ซึ่งถือไดว่า 

เป็นการละเมิดพันธกิจของไทยที่มุ่งคุมครองสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดี

อย่างเป็นธรรม

กฎหมายจำ กัดเสรีภาพในการแสดงความเห็น

• ฟื้นฟูสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบโดยทันที  

ปจจุบันมาตรการปราบปรามอย่างกวางขวางต่อการใชสิทธิเหล่านี้ กำาลังทำาให 

เกิดบรรยากาศของความหวาดกลัว

• แกไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายและ

มาตรฐานระหว่างประเทศ โดยใหยกเลิกขอบัญญัติที่อนุญาตใหบุคคลใดๆ  

สามารถฟ้องรองบุคคลอื่นในขอหาละเมิดกฎหมายหมิ่นฯ การกำาหนดอัตราโทษ 

ใหไดสัดส่วนต่อฐานความผิด และใหชะลอการใชกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชา- 

นุภาพ ระหว่างที่รอการแกไขกฎหมายดังกล่าว

• ยุติการเซ็นเซอรเว็บไซตโดยอางว่าเป็นไปเพื่อคุมครองกฎหมายหมิ่นพระบรม-

เดชานุภาพ

• ถอนขอกล่าวหาบุคคลใดๆ ที่ถูกดำาเนินคดีเพียงเพราะใชเสรีภาพในการแสดง 

ออก รวมทั้งปล่อยตัวผูที่ถูกคุมขังภายใตขอกล่าวหาที่ว่านั้นโดยทันทีและ

อย่างไม่มีเงื่อนไข

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
เรียกรองใหรัฐบาลไทยvii

(คำ แปล)
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วิกฤตทางการเมือง 

•	 ใหมีการทบทวนถึงวิธีการที่ใชเพื่อควบคุมฝูงชนระหวางการเดินขบวนประทวง	

และประกันวาเจาหนาที่ฝายความมั่นคงปฏิบัติตามหลักสากลในการสลายฝูงชน	

และการใชกำาลัง	อยางเชน	จรรยาบรรณของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย 

(Code of Conduct for Law Enforcement Officials) และหลกัการพืน้ฐานเกีย่วกบั	

การใชอาวุธปนของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย	 (Basic Principles on the 

Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) ขององคการ

สหประชาชาติ	รวมทั้งการใชกำาลังเปนวิธีการสุดทาย	และใหใชเทาที่จำาเปนอยาง

ยิ่งยวด

•	 ใหประกันวาจะมีการสอบสวนขอรองเรียนวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย

เจาหนาที่ฝายความมั่นคงโดยทันที	อยางรอบดานและอยางเปนอิสระ	และใหมี

การนำาตัวผูกระทำาผิดมาลงโทษ	และในระหวางการสอบสวน	ใหสั่งพักราชการ

บุคคลใดๆ	ที่ตองสงสัยวาเกี่ยวของกับการละเมิดดังกลาว

•	 ใหประกันวาผูเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและครอบครัวไดรับการ	

เยียวยาชวยเหลืออยางเต็มที่

•	 การปราบปรามตอผูประทวงอยางสงบตองยุติลงโดยทันที	 และตองยุติการ

ควบคุมตัวบุคคลโดยพลการ	การใชโทษจำาคุกเพื่อคุกคามผูประทวงอยางสงบ	

มาตรการอื่นใดที่ขัดขวางไมใหมีการอภิปรายและโตเถียงทางการเมือง	และการ

ขัดขวางไมใหบุคคลมีสวนรวมในชีวิตสาธารณะ	

•	 ใหทางการประกาศอยางชัดเจนถึงรายละเอียดสวนบุคคลและสถานที่ควบคุม

ตัวบุคคลทุกคนโดยเฉพาะในระหวางการใชกฎอัยการศึก	ทางหนวยงานเรียก

รองใหปลอยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัวโดยทันทีและอยางไมมีเงื่อนไข	เนื่องจาก

พวกเขาถูกควบคุมตัวเพียงเพราะใชสิทธิมนุษยชนของตนในการประทวงอยาง

สงบ	ทั้งสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม	และควรตั้งขอหา

และฟองคดีตอผูตองสงสัยโดยใชฐานความผิดทางอาญาตามกฎหมาย	และให	

ดำาเนินการผานศาลพลเรือน	และดูแลใหกระบวนการยุติธรรมสอดคลองกับ

มาตรฐานวาดวยความเปนธรรมระหวางประเทศ

การทรมานและการปฏิบัติอื่นๆ ที่โหดราย

• กำาหนดขอบัญญัติตามกฎหมายในประเทศใหสอดคลองกับขอบัญญัติใน 

อนุสัญญาต่อตานการทรมานขององคการสหประชาชาติ โดยเฉพาะการกำาหนด

ฐานความผิดดานการทรมานอย่างชัดเจนตามนิยามที่กำาหนดในอนุสัญญา



รายงานประจำ ปี 2557-2558 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล44

• ใหสอบสวนอย่างเป็นอิสระและรอบดานต่อขอกล่าวหาการทรมานและการ

ปฏิบัติอื่นๆ ที่โหดรายที่กระทำาโดยเจาหนาที่ทางการ ทั้งนี้เพื่อนำาตัวผูกระทำา

ผิดเขาสู่กระบวนการยุติธรรม

• ประกันการเยียวยาและชดเชยอย่างรอบดานแก่เหยื่อและครอบครัวที่ถูกกระทำา

ทรมานหรือไดรับการปฏิบัติที่โหดราย

การขัดแยงกันดวยอาวุธในจังหวัดชายแดนภาคใต
ของไทย

• ดำาเนินการสอบสวนโดยทันที อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างไม่ลำาเอียงกรณี

การสังหารที่ไม่ชอบดวยกฎหมายทุกกรณี โดยเฉพาะในส่วนที่เจาหนาที่ความ 

มั่นคงมีส่วนเกี่ยวของ และใหนำาตัวผูถูกกล่าวหาเขารับการไต่สวนตามกระบวน-

การยุติธรรมที่ไดมาตรฐานสากลของความเป็นธรรม ไม่ใหสั่งลงโทษประหารชีวิต

• ใหมีการแกไขเนื้อหาของกฎอัยการศึกอย่างกวางขวาง หรือใหยกเลิกไป

• ในการนำามาตรการฉุกเฉินมาใชนั้น ใหใชตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสิทธิ

มนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใหแกไขขอบัญญัติใน พรก. 

ฉุกเฉินฯ ที่ไม่สอดคลองกับหลักกฎหมายและมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งการ 

แกไขมาตรา 17 ที่มีขอยกเวนไม่ใหฟ้องรองดำาเนินคดีต่อเจาพนักงานในสภาพ- 

การณทั่วไป 

• ประกันว่าผูที่ถูกควบคุมตัวตามสถานที่ต่างๆ และตามค่ายทหารสามารถเขาถึง 

ทนายความ ญาติพี่นอง และไดรับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม และมีการ 

อนุญาตใหหน่วยงานสิทธิมนุษยชนที่เป็นอิสระเขาเยี่ยมสถานควบคุมตัวทุกแห่ง

• ใหหาทางสืบหาและแจงใหทราบถึงที่อยู่ของทนายสมชาย นีลไพจิตรและบุคคล

อื่นที่ถูกบังคับใหสูญหาย เพื่อประกันว่าจะมีการนำาตัวผูที่รับผิดชอบต่อการ 

สูญหายมาลงโทษ

• ใหสัตยาบันรับรองต่ออนุสัญญาสากลว่าดวยการคุมครองมิใหบุคคลสูญหาย  

(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance) และดำาเนินการที่จำาเป็นเพื่อบังคับใชอนุสัญญาในระดับ 

ประเทศโดยทันทีหลังมีการใหสัตยาบัน

ผูลี้ภัยและผูเขาเมือง

• ใหเคารพต่อหลักการไม่ส่งกลับ (non-refoulement) และประกันว่าจะไม่มีการ 

ขับไล่ ส่งกลับ หรือบังคับใหเดินทางกลับไปยังประเทศหรือดินแดนกรณีที่มี

ความเสี่ยงว่าตองกลับไปเผชิญการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รายแรง โดยเฉพาะใน 

ประเทศพม่าหรือลาว
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• ใหมีการสอบสวนกรณีการบังคับขับไล่ชาวโรฮิงญา และประกันว่ามีการนำาตัว 

ผูกระทำาผิดมาลงโทษ และใหมีการดำาเนินการที่จำาเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ใหมีการ

บังคับขับไล่เช่นนี้อีกในอนาคต

• ใหเคารพต่อพันธกรณีที่ตองอนุญาตใหผู แสวงหาที่พักพิงสามารถเขาถึง

กระบวนการแสวงหาที่พักพิงอย่างจริงจัง และใหไดรับการติดต่อกับ UNHCR 

และประกันว่าบุคคลที่หลบหนีจากภัยคุกคามจะไดรับการคุมครองระหว่าง

ประเทศ

• ใหยุติการควบคุมตัวผูลี้ภัยอย่างไม่มีเวลากำาหนดและโดยพลการ และยุติการ

ควบคุมตัวผูลี้ภัยในสภาพที่แออัดเป็นเวลานาน 

• ใหสัตยาบันรับรองอนุสัญญาว่าดวยสถานะของผูลี้ภัย 1951 และพิธีสาร 1967 

(1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol) 

• ใหปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวของ

กับคนงานพลัดถิ่น เพื่อประกันว่าคนงานเหล่านี้ไดรับค่าแรงที่เป็นธรรมและ

ไดรับผลตอบแทนที่เท่าเทียมจากการทำางาน มีสภาพการทำางานที่ปลอดภัย

และถูกสุขลักษณะ มีโอกาสไดพักผ่อน ทำากิจกรรมสันทนาการ และมีการจำากัด 

ชั่วโมงทำางานอย่างชอบดวยเหตุผล

• ใหยุติการละเมิดใดๆ ที่กระทำาต่อคนงานพลัดถิ่น ทั้งการคามนุษยและการรีดไถ

โทษประหารชีวิต 

• ประกาศพักการประหารชีวิตในทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการโดยทันที เพื่อให 

สอดคลองกบัแผนปฏบิตักิารแม่บทว่าดวยสทิธมินษุยชน ฉบบัที ่3 โดยมเีจตจำานง 

ที่จะออกกฎหมายใหยกเลิกโทษประหารชีวิตในทายที่สุด

• เสนอแกไขกฎหมายเพื่อลดจำานวนความผิดทางอาญาที่มีบทโทษประหารชีวิต 

• ลงนามและใหสัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติการะหว่าง 

ประเทศว่าดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Second Optional Protocol 

to the International Covenant on Civil and Political Rights) ที่มุ่งยกเลิกโทษ

ประหารชีวิต

vii
 รวบรวมจากรายงาน แถลงการณ ใบแจงข่าว และปฏิบัติการด่วน ของแอมเนสตี้ อินเตอร-

เนชั่นแนล
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รายงานประจำ ปี 2557-2558
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก
รายงานแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ประจำาป 2557-2558 รวบรวม

สถานการณดานสิทธิมนุษยชนตลอดป 2557 โดยใหภาพรวมของ 

หาภูมิภาคและขอมูลของแต่ละประเทศทั้งหมด 160 ประเทศและ 

ดินแดน รวมถึงสถานการณดานสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญบางส่วนในป 

2558 ดวย

ในป 2014 มีความขัดแยงที่รุนแรงเกิดขึ้นมากมาย และรัฐบาลในหลาย

ประเทศลมเหลวในการปกป้องและคุมครองความปลอดภัยของพลเรือน 

อย่างไรก็ตาม พัฒนาการเชิงบวกของสิทธิมนุษยชนก็กำาลังเกิดขึ้น

เช่นกัน เหตุการณที่สำาคัญในอดีต เช่น เหตุกาซรั่วเมืองโบพาล ป 2527 

และการฆ่าลางเผ่าพันธุในรวันดา ป 2537 หรือเหตุการณสำาคัญใน 

ปจจุบัน เช่น การครบรอบ 30 ป ของการบังคับใชอนุสัญญาต่อตานการ

ทรมานแห่งสหประชาชาติ ไดย้ำาเตือนใหเราระลึกอยู่เสมอว่าในขณะที ่

สถานการณบางอย่างกำาลังกาวไปขางหนา เรายังคงมีงานอีกมากที่ตอง 

ทำาเพื่อปกป้องสิทธิของผูเสียหาย และผูรอดชีวิตจากการถูกละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

รายงานฉบับนี้ยังถือเป็นการสรรเสริญบุคคลที่ลุกขึ้นต่อสูเพื่อปกป้อง

สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ตองเผชิญกับความยากลำาบาก และ

ตองตกอยู่ในอันตราย รายงานฉบับนี้รวบรวมสถานการณดานสิทธิ

มนุษยชนทั่วโลกที่แอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนลใหความสำาคัญ ซึ่ง

มีขอมูลที่มีเป็นประโยชนสำาหรับผูที่มีหนาที่ออกกฎหมายและนโยบาย

ของรัฐ นักกิจกรรม หรือผูที่มีความสนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน 


