
 
 

 

แอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนล การทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รอบที่ 3 มีนาคม 2564 

ประเทศไทย 

รายงานของแอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนลสําหรับการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รอบท่ี 3  
ภายใต้กลไก UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR) 

สมัยประชุมท่ี 39 ของคณะทํางานตามกลไก UPR (1-13 พฤศจิกายน 2564)  

การติดตามผลหลังการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบท่ี 2   

1. ภายหลังการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบ 2 เมื่อปพ.ศ. 2559 ประเทศไทยได
ยอมรับขอเสนอแนะจากประเทศตางๆ ทั้งหมด  187 จาก 249 ขอ0

1 แตไมรวมถึงขัน้ตอนในระยะยาวเพื่อ
แกไขความออนแอในการคุมครองดานสิทธิมนุษยชนซ่ึงยังคงเปนปญหาอยู ที่ผานมายังไมมีการปฏิบัติ
ตามพันธกิจที่จะหาทางปองกันและลงโทษการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รายแรงอยางเปนผล1

2 รวมทั้ง
ขั้นตอนการดําเนินงานไปสูการยกเลิกโทษประหารชีวิต การออกกฎหมายเพื่อหามการทรมานและการ
บังคับบคุคลใหสูญหาย2

3   รัฐไมไดใชมาตรการอยางเพียงพอเพื่อคุมครองเสรีภาพในการชุมนุม3

4 และการ
แสดงออก4

5 และประกันวากฎหมายจะตองสะทอนถึงพนัธกรณีของตน 

2. ทางการไมไดดําเนินการตามมาตรการใหมๆ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกบักรอบการดูแลดานผูลี้ภัย5

6  ใน
ปจจุบันยังไมมีการกําหนดนิยามคําวา “ผูลี้ภัย” ที่สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ ทั้งในระเบียบ
ขอบังคับหรือกฎหมายในประเทศ  

3. รัฐบาลไดประกาศใชแผนปฏิบัติการแหงชาติดานธุรกจิกับสิทธิมนุษยชน6

7 

4. ยังไมมีความกาวหนาอยางชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินงานเพื่อพิจารณา หรือใหสัตยาบันรับรองกฎบัตร 
รวมทั้งพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมาน7

8 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (ICCPR)9 ทางการยังไมไดดําเนนิการตามคําเชิญของกลไกพิเศษ  

5. เปนที่นาเสียใจวา ประเทศไทยปฏิเสธขอเสนอแนะใหยุติการผลักดันเรือกลบัสูทะเลของผูแสวงหาที่ลี้ภัย
และผูลี้ภัย9

10 และการแกไขเพิม่เติมหรือทบทวนกฎหมายบางฉบับ ใหมีเนื้อหาสอดคลองกับพันธกรณตีาม
สนธิสัญญาวาดวยเสรีภาพดานการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมอยางสงบ 11  ซ่ึงยังคงเปน
ปญหาและตองมกีารดําเนินการอยางเรงดวน  

กรอบสิทธิมนุษยชนระดับชาต ิ 
รัฐธรรมนูญ  

6. รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ของประเทศไทย11

12 มีผลบังคับใชเมื่อเดือนมนีาคม 2560 ภายหลังการทํา
ประชามติ ซ่ึงเกิดขึน้ในระหวางที่มีการเอาผิดทางอาญาอยางตอเนื่องกับผูที่แสดงความเห็นตางอยาง
สงบ เพื่อปดปากผูวิพากษวจิารณ12 13 รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 กําหนดใหมีระบบการเลือกตั้งที่แตกตาง
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และมีเปาหมายเพื่อทําใหพรรคการเมืองฝายคานออนแอ  
 
กฎหมายท่ีบังคับใชในสถานการณฉุกเฉิน อํานาจดานความมั่นคงและพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการ  

7. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 245714 พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 
255114

15 และพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 15

16 ใหอํานาจกองกําลัง
ความมั่นคงอยางกวางขวาง ทั้งดานการจับกุม การควบคุมตัวโดยพลการที่ไมมหีมายศาล การเซ็นเซอร 
และการสอดแนม โดยไมมีการกํากับดูแลของศาลอยางเพียงพอ กฎหมายที่บังคับใชในสถานการณ
ฉุกเฉนิยังคงมีการประกาศใชอยางตอเนื่องในจังหวัดชายแดนใตนับตั้งแตป 2548 และมีการขยายเวลา
การบังคับใชเปนชวง ๆ เพื่อประกาศใชทั่วประเทศ เจาหนาที่ใชอํานาจเหลานี้ เพื่อจํากัดสิทธิมนุษยชน
อยางกวางขวาง โดยเฉพาะสิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมอยางสงบ และการกําหนด
มาตรการการลงโทษทั้งทางอาญาและการลงโทษปรับ 

8. คําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ พ.ศ. 2562 ไดขยายบทบาทของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่อยูภายใตการนําของกองทัพในดานการบริหารจัดการความมั่นคง
ภายในประเทศ และไดขยายขอบเขตการดําเนินงานของหนวยงานใหครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่
กวางขวางตอการสมานฉันทและความมัน่คงภายนอกประเทศ16

17 

9. ทางการยังคงบังคับใชคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 3/255818; 23/255819 และ 13/2559 
ซ่ึงใหอํานาจแกเจาหนาที่ทหารในการตรวจคนและควบคุมตัวบุคคลโดยไมมีหมายจากศาล อีกทั้งยังให
อยูในสถานที่ควบคุมตัวอยางไมเปนทางการ และไมไดอยูภายใตการกํากับดูแลของศาล รวมถึงผูตอง
สงสัยในคดียาเสพติดดวย  

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.)/คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)  

10. การแกไขพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 
(กสม.)และกฎหมายที่บังคบัใชในการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)19

20 ลดทอนหนาที่และความเปนอิสระของทั้งสองหนวยงาน นอกจาก
มอบหมายใหกสม.สอบสวน “รายงานที่ไมถูกตองหรือไมเปนธรรม” เกี่ยวกับรัฐบาลที่เผยแพรโดย
องคกรภาคประชาสังคมพรบ.ฯ นี้ยังลดขนาดและขอบเขตของหนวยงานอีกทั้งยังตัดอํานาจในการ
แทรกแซงคดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาล อํานาจในการฟองคดีโดยตรงตอศาลปกครอง และ
อํานาจในการรวมสอบสวนกับองคกรภาคประชาสังคม อํานาจหนาที่และการปฏบิัติงานของกสม.ยังคง
ตํ่ากวามาตรฐานขั้นตํ่าที่ระบุในหลกัการปารีส20

21 ทั้งในแงความโปรงใสและความเปนอิสระ  
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กฎหมายท่ีจํากัดเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุม การสมาคม และความเปนสวนตัว  

11. ขอกฎหมายที่จํากัดสิทธิและใหอํานาจอยางกวางขวางหรือมีเนื้อหากํากวม ซ่ึงมักไมตอบสนองตอ
หลักการวาดวยความจําเปน ความไดสัดสวน และความถูกตองตามกฎหมาย ใหอาํนาจกับหนวยงานใน
การใชดุลพินิจเพื่อจํากัดอยางไมเหมาะสม และลงโทษอยางไมไดสัดสวนตอการใชสิทธิเหลานี้ โดยอาง
ความจําเปนเพื่อปกปองความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยของสาธารณะและช่ือเสียง  

12. ขอบัญญตัิในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น 2ๆ1

22  กําหนดใหมีบทลงโทษทางอาญาและ/หรือ
การลงโทษปรับ รวมทั้งการลงโทษจําคุกที่นานถึง 15 ป สําหรับการใชเสรีภาพในการแสดงออก 
ขอบัญญตัิตามพระราชบญัญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ขัดขวางการใชสิทธิในการชุมนุมอยาง
สงบ โดยกําหนดบทลงโทษหากไมแจงการชุมนุมลวงหนากับหนวยงานผูรับแจง   

13. พระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2559, พระราชบัญญัติขาวกรอง
แหงชาติ พ.ศ. 256223 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 256223

24 ให
อํานาจเจาพนักงาน24

25 อยางกวางขวางในการส่ังปดกั้น การสอดแนมและการเซ็นเซอรขอมูลออนไลน
อยางกวางขวาง โดยไมไดกาํหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนและเปนกลาง ปราศจากความโปรงใส หรือไมมี
กลไกกํากับดูแลอยางเพียงพอ รวมทั้งยังกําหนดใหบริษัทเอกชนตองลบหรือจํากดัการเขาถึงเนื้อหาใน
แพลตฟอรมของตน ไมเชนนั้นอาจถูกดําเนินคดี  

14. มาตรา 161/126 และ 165/227 ของประมวลกฎหมายอาญา ไดถูกประกาศใชเพื่อปองกันการคุกคามดวย
กฎหมายตอนักปกปองสิทธิมนุษยชน และใหอํานาจศาลในการยกฟองคดีที่ไมไดเปนการฟองโดยสุจริต
ของเอกชน รวมทั้งใหศาลรับฟงขอโตแยงทั้งทางกฎหมายและหลักฐานในขั้นตอนการฟองคดี   

 
การทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย 

15. กฎหมายวาดวยการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหายซ่ึงไดรับการเสนอเมื่อป 2554 ยังคงเปน
เพียงรางกฎหมายตอไป รางกฎหมายนี้ยังเต็มไปดวยขอบกพรอง รวมทั้งการไมมขีอบัญญตัิเพื่อนิยาม
การทรมานที่สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ การหามการสงกลับ และการจัดใหมีมาตรการ
ปองกันอยางเปนผลเพื่อไมใหเกิดการบังคับใหสูญหาย และการกําหนดใหเปนความผิดที่มีลักษณะ
ตอเนื่อง 

16.  คณะกรรมการจัดการเร่ืองราวรองทุกขกรณีถูกกระทําทรมานและถูกบังคับใหหายสาบสูญ’ กอตั้งขึ้น
เมื่อป 2560 ตามคําส่ังนายกรัฐมนตรี27

28 แตที่ผานมายังไมมีรายงานตอสาธารณะ หรือแจงใหผูเสียหาย
และครอบครัวทราบถึงความคืบหนาในการสอบสวน สิทธิของญาติและผูเสียหายในการขอรับการ
เยียวยาจากการถูกละเมิดของกองกําลังความมั่นคง อกีทั้งยังคงถูกจํากัดดวยขอบัญญัตดิวยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาทหาร (The Military Procedure Code) 29 
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โทษประหารชีวิต 
17. มีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษเมือ่ป 2560 เพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตสําหรับ

ความผิดฐานจําหนายยาเสพติดใหโทษ อยางไรก็ดี ในป 2562 ทางการไดขยายความผิดเกี่ยวกับโทษ
ประหารชีวิต ซ่ึงยังคงมีผลบังคับใชตอฐานความผิดที่ไมเขาหลักเกณฑที่เปน “อาชญากรรมรายแรง
ที่สุด” ตามกฎหมายและมาตรฐานระหวางประเทศ29

30  
 
ผูลี้ภัย  

18. ทางการไทยไดออกมาตรการเพื่อใหสถานะในการคุมครองบุคคล ที่จําเปนตองไดรับการคุมครอง
ระหวางประเทศ มาตรการเหลานี้ไมไดนิยามคําวา “ผูลีภ้ัย” อยางสอดคลองกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ มาตรการเหลานี้ไมไดใหหลักประกันอยางเพียงพอ เพื่อปองกันการสงกลับ เนื่องจากยัง
อนุญาตใหมกีารสงกลับบุคคลที่ตองการการคุมครองไปยังประเทศอื่น ดวยเหตุผลเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ตอความมั่นคงของรัฐที่ไมมีการนิยามอยางชัดเจน และไมอนุญาตใหมกีารใชสิทธิในการอุทธรณคําส่ัง
การวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานะของการคุมครอง พระราชบัญญัตคินเขาเมือง พ.ศ. 2522 อนุญาตใหมีการ
ควบคุมตัวโดยพลการโดยไมมีเวลากําหนดตอผูอพยพและผูแสวงหาที่ลี้ภัยที่ไมมีเอกสาร  

 
สถานการณดานสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ี  

19. เจาหนาที่ยังคงดําเนินงานตามแผนเพื่อการเปลี่ยนผานทางการเมือง กอนจะมีการเลือกตั้งในป 2562 
ทามกลางการปราบปรามดานสิทธิมนุษยชน รัฐบาลไดตอบโตดวยการละเมิดอยางกวางขวางตอสิทธิใน
การสมาคม การชุมนุมอยางสงบ และการแสดงออก ตอทั้งผูที่ตอตานนโยบายของรัฐ รวมทั้งผูที่
เรียกรองการปฏิรูป อยางการเคลื่อนไหวโดยสงบที่มแีกนนําเปนเยาวชน   

20. ทางการไดเพิ่มอํานาจของเจาหนาทีใ่นการสอดแนม และการปดกั้นโดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีการใช
อํานาจอยางเปนทางการตามอํานาจการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และการขยายอํานาจของ
กองกําลังความมั่นคงในการควบคุมตัว ปดกั้นการเขาถึงการกํากับดูแลของศาล ทําลายกระบวนการที่
ควรเปนไปตามกฎหมาย และเพิ่มการจํากัดดานสิทธิมนุษยชนอยางไมเหมาะสม  

 
ความเปนอิสระของศาล  

21. ผูพิพากษาศาลจังหวัดแสดงความกังวลดานการพิจารณาคดทีี่เปนธรรมในคดีทีเ่กี่ยวของกับโทษ
ประหารชีวิต เนื่องจากมีความพยายามแทรกแซงเพื่อกดดันใหผูพิพากษามีคําส่ังวาจําเลยในคดีที่
เกี่ยวของกับโทษประหารชีวิตมีความผิด และการแทรกแซงตอความเห็นของผูพิพากษาที่ไมรับฟง
พยานหลักฐานเนื่องจากจําเลยถูกควบคมุตัวตามกฎหมายในสถานการณฉุกเฉนิ30

31  
 
 

 



 

 

แอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนล submission for the Universal Periodic Review ประเทศไทย มีนาคม 2564 
 

5 

โทษประหารชีวิต 
22. แมมีการเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเปนจํานวนมาก แตศาลยังคงกําหนดโทษประหารชีวิตในคดีฆาคนตาย

โดยเจตนาและคดียาเสพติด ในเดือนมิถนุายน 2561 ทางการไดประหารชีวิตชายวัย 26 ป ที่มีความผิด
ฐานฆาคนตายโดยอุกฉกรรจ นับเปนการประหารชีวิตคร้ังแรกของประเทศในรอบเกือบเกาป3132 
 
การทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย 

23. ยังคงมีการบันทึกขอมูลการทรมานที่เกิดขึน้ระหวางการควบคุมตัวของทหารและตํารวจ รวมทั้งในบริบท
ของการสอบปากคําผูตองสงสัยในคดียาเสพติดและกอความไมสงบ32

33  ในระหวางการฝกทหารเกณฑ 
ครูฝกไดส่ังลงโทษทหารเกณฑ ทําใหเกิดความเจ็บปวดและความทรมาน ถึงขั้นเปนการทรมาน33

34 มี
รายงานการเสียชีวิตของทหารเกณฑในคายทหาร สวนใหญเปนผลมาจากขอกลาวหาวามีการทรมาน34

35 

24. ทางการไดควบคุมตัวบุคคลโดยไมใหติดตอกับโลกภายนอก สงผลใหเขาหายตัวไปเปนการช่ัวคราว 
ยังคงมีรายงานกรณีที่อาจเปนการบังคับบุคคลใหสูญหายตอไป   

 
การลอยนวลพนผิด 

25. ทางการมักไมดําเนินการสอบสวนโดยทันท ีรอบดาน เปนอิสระ และเปนผล เมื่อเกดิเหตุการทรมาน การ
สังหารนอกกระบวนการกฎหมาย และการใชกําลังรายแรงจนเกินขอบเขตและไมจําเปน และไมนําตัว
ผูกระทําผิดมาลงโทษ แมวาทางการไดจัดทํากลไกช่ัวคราวเพื่อรับขอรองเรียน แตเจาหนาที่ไมไดแจง
ขอมูลใหผูเสียหายทราบถึงความคืบหนา วิธีการ และผลการสอบสวน และไมไดช้ีแจงความจริงอยาง
เปดเผยตอผูที่ไดรับผลกระทบ  

26. ทางการยังไมไดสอบสวนหรือจัดใหมีการสอบสวนโดยทันที และใหการเยียวยาอยางมีประสิทธิภาพ 
กรณีที่มีการโจมตีดวยความรุนแรงและถึงชีวิตของคนรายไมทราบฝายตอผูวิพากษวิจารณรัฐบาลและ
สถาบันพระมหากษัตริยอยางเปดเผย ทั้งที่ยังอยูในประเทศไทยและที่ลี้ภัย ผูวิจารณรัฐบาลตองเผชิญ
กับการโจมตีอยางรุนแรงซ้ําแลวซ้ําอีกทั้งทางรางกายตอทรัพยสิน โดยมักเกิดขึน้ในชวงเดียวกับทีม่ีแผน
จัดการชุมนุมอยางสงบเพื่อตอตานรัฐบาล35

36  

27. นักกิจกรรมเพื่อประชาธปิไตยเกาคนที่ลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบาน ถูกลักพาตัว และอาจถูกบังคับใหสูญ
หาย โดยบุคคลไมทราบฝาย ซ่ึงดูเหมือนมีความเช่ือมโยงกับการแสดงความเห็นตอสาธารณะของพวก
เขาเกี่ยวกับรัฐบาลและสถาบันพระมหากษัตริย3637  

 
การปราบปรามผูเห็นตาง 

28. ทางการมีเปาหมายเพื่อจัดการอยางกวางขวางโดยใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับบคุคลตาง ๆ 
รวมทั้งเด็กและเยาวชน เพียงเพราะการใชสิทธิมนุษยชนของตนเอง ผูที่ถกูดําเนนิคดีในขอหาตามมาตรา 
112 ของประมวลกฎหมายอาญาวาดวยการหมิ่นประมาทกษัตริย ถูกปฏิเสธสิทธิที่จะไดรับการพิจารณา
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คดีอยางเปดเผย และถูกตดัสินจําคุกเปนเวลานาน37

38 บอยคร้ังที่พวกเขามักถูกควบคุมตัวโดยพลการเปน
เวลานานระหวางรอการพิจารณาคดีเนื่องจากไมไดรับการประกันตัว38

39  

29. นับแตการทบทวนรอบที่สอง เมื่อป 2559  ทางการกําหนดเปาหมายที่จะจัดการกบับุคคล โดยการดําเนิน
คดีอาญาหลายรอยคดีทั้งในขอหายุยงปลุกปน หมิน่ประมาทกษัตริย ความผิดทางคอมพิวเตอร การ
ละเมิดการชุมนมุสาธารณะ และการละเมิดกฎหมายหรือพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน นอกจากการตั้งขอหาที่มีแรงจูงใจทางการเมืองกับนักการเมอืงฝายคานแลว 
ทางการยังไดส่ังยุบพรรคการเมือง และตัดสิทธกิารลงสมัครรับเลือกตั้งของบุคคล39

40 ศาล หนวยงาน
ภาครัฐ และบริษัทกําหนดเปาหมายเปนบุคคลที่แสดงความเห็นเกี่ยวกบัการดําเนนิงานของตน และ
รายงานขอกลาวหาวามีการละเมิดสิทธมินุษยชน รวมทั้งการทรมาน และการปฏบิัติมิชอบ โดยมีการตั้ง
ขอหาทางอาญากับพวกเขาตามกฎหมายหมิน่ประมาทและการละเมดิอํานาจศาล   

30. ตํารวจส่ังหามและใชกําลังสลายการชุมนุมอยางสงบ โดยในหลายคร้ังไดใชกําลังอยางไมจําเปนเกิน
ขอบเขตหรือไมไดสัดสวนและมีการใชอาวุธที่รุนแรงถึงชีวิตนอยกวา40

41 โรงเรียนและมหาวิทยาลัยได
คุกคามและขมขูนักเรียนและนักศกึษารวมทั้งเด็ก โดยกาํหนดบทลงโทษดานการศึกษาเพียงเพราะเขา
รวมการชุมนุมอยางสงบ เยาวชนรวมทั้งเด็กที่เขารวมในการชุมนุมถกูควบคุมตัวตามกฎหมายที่บังคบั
ใชในสถานการณฉุกเฉิน และเขาสูกระบวนการทางอาญาในขอหาตามมาตรา 112 และ 116 และพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน นกัศกึษาและเยาวชนที่ถูกดําเนนิคดีอาญา ใหขอมูลวา
ยังถูกปดกั้นดานการศึกษาเพิ่มเติม41

42 โดยเฉพาะการไมไดรับการประกันตัว ไมมีโอกาสในการทํางาน42

43  
และการปดกั้นสิทธใินเสรีภาพการสมาคม43

44 

31. เจาหนาที่ยังใชมาตรการที่เลือกปฏิบตัิ เพื่อเซ็นเซอรการแสดงความเห็นทางออนไลนและกิจการกระจาย
เสียง รวมทั้งการกําหนดใหผูใชงาน ส่ือ และผูใหบริการอินเตอรเนต็ลบขอมูลที่โพสต ทั้งยังมีการควบคุม
ตัวบุคคลอยางไมชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งการควบคมุตัวนักศึกษาโดยไมมหีมายจากศาล หรือไม
สอดคลองกับกระบวนการที่ควรเปนไปตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการโพสตขอมูลในโซเชียลมีเดีย 
และมีการบังคับใหลบโพสตขอความวิพากษวิจารณ44 45  

 
นักปกปองสิทธิมนุษยชน 

32. เจาหนาที่ของรัฐ บริษัท และบุคคลไมทราบฝาย ไดกําหนดเปาหมายเปนนักปกปองสิทธิมนุษยชนที่
ทํางานประเด็นเร่ืองที่ดิน ผูที่ทํางานดานชนพื้นเมืองและชุมชน45

46 รวมทั้งสหภาพแรงงาน46

47 นักศึกษาที่ทํา
กิจกรรมเรียกรองประชาธิปไตย โดยมกีารโจมตีพวกเขาอยางรุนแรง47

48 มีการลักพาตัว48

49 ควบคุมตัวโดย
พลการ49

50 คุกคามดวยกระบวนการทางกฎหมาย50

51คุกคามและขมขู รวมทั้งมีการใชปฏบิัติการขาวสาร 
หรือ Information Operation (IO) จากงบประมาณของรัฐ เพื่อทําลายช่ือเสียงของพวกเขาทาง
ออนไลน ตํารวจยังไดคุกคามนักปกปองสิทธิมนุษยชนที่เปนเยาวชน โดยมีเปาหมายเปนครอบครัวและ
โรงเรียนของพวกเขา51

52 
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33. แมจะมีการกําหนดขอบัญญัติใหสามารถยกฟองคดี กรณีที่เปนการแสดงความเห็นโดยสุจริต และเปนไป
เพื่อประโยชนสาธารณะของเอกชน นักปกปองสิทธมินษุยชนยังคงตองเผชิญกับการฟองคดีเชิง
ยุทธศาสตร เพื่อขัดขวางการมีสวนรวมของสาธารณะในหลายรูปแบบของการฟองคดีหมิ่นประมาท ทั้ง
ทางแพงและอาญาโดยบริษัท  

34. การทํางานของนักปกปองสิทธิมนุษยชนตองเผชิญกบัอุปสรรค เนื่องจากการแกไขขอกําหนดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการปรึกษาหารือกับชุมชน กรณีที่อาจมีผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากโครงการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกจิ และการฟองคดีตอบุคคลที่ไมมีโฉนดที่ดินโดยใช
อํานาจตามพระราชบัญญัติปาไมและพระราชบัญญัตอิุทยานแหงชาติ52 53 ทางการยังคงไมสามารถใหการ
เยียวยาเมื่อเกิดการละเมิดอยางรายแรงตอนักปกปองสิทธิมนุษยชน และมคีวามลาชาของหนวยงาน
พิเศษในการทําหนาที่สอบสวน และแจงใหครอบครัวทราบถึงความคืบหนาของการสอบสวน53

54 
ยกตัวอยางเชน พนักงานอัยการมีความเห็นส่ังไมฟองหลายคดี ยกเวนเพียงคดีเดียว ของเจาหนาที่ที่
ควบคุมตัวพอละจี รักจงเจริญ” หรือ “บิลลี่” กอนที่จะหายตัวไปเมื่อเดือนเมษายน 2557 โดยอางวาขาด
หลักฐานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขา แมจะมีการคนพบเถากระดูกของเขากต็าม54

55 

 
ผูลี้ภัยและผูอพยพ 

35. ทางการยังคงกักตัวผูลี้ภัย ผูแสวงหาที่ลี้ภัย และผูอพยพที่ไมมีเอกสารโดยไมมเีวลากําหนด ในศนูยกัก
ตัวคนตางดาวที่มีสภาพเลวราย รวมทั้งชายชาวอุยกูร55 56 ทางการไดละเมิดหลกัการหามสงกลับ โดยมี
การใชกําลังบังคับสงตัวบุคคลไปยังสถานที่ที่เส่ียงจะถูกประหัตประหาร56

57 รวมทั้งกรณีผูลี้ภัยจาก
กัมพูชา57

58 ผูลี้ภัยชาวเวียดนาม58

59 และลาว59

60 ซ่ึงไดหายตัวไประหวางที่อยูในประเทศไทย 

36. ประเทศไทยไมอนุญาตใหเรือเขาฝงไดอยางปลอดภัย รวมทั้งเรือของผูที่อยูในสภาพที่เส่ียงภัย และยังคง
ใชนโยบาย “ผลักดนัและสงตอ” หรือการผลักดนัเรือออกไป แมมีความเส่ียงอยางมากวาจะเกิดการ
สูญเสียชีวิตและการปฏิบัตมิิชอบบนเรือ60

61 

 
ขอเสนอแนะของแอมเนสตี ้อินเตอรเนชัน่แนล ประเทศไทย เพื่อปฏิบตัิการของหนวยงานรัฐท่ีเขาสู
กระบวนการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รอบท่ี 3   
 
โทษประหารชีวิต  
 จัดทําความตกลงช่ัวคราวเพื่อยุติการบังคับใชโทษประหารชีวิต ใหสัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที ่

2 ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และออกกฎหมายเพื่อยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต   

 ประกันใหมีการปฏบิัตติามมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับในระดับสากลอยางเขมงวดเกี่ยวกับการพิจารณา
คดีที่เปนธรรมและการไตสวนคดีที่เกี่ยวของกับโทษประหารชีวิต   
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อํานาจและพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉนิ  
 ยกเลิกคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาต.ิที่ 3/2558; 23/2558 และ 13/2559  

 แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่บังคับใชในสถานการณฉุกเฉินและกฎอัยการศึก ใหมีเนื้อหาสอดคลองกับ
พันธกรณีตามสนธิสัญญาวาดวยการควบคุมตัว โดยใหพิจารณาความเห็นทั่วไปที่ 35 ของ
คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงสหประชาชาตวิาดวยสิทธิที่จะมีอิสรภาพ  

 ประกันวามาตรการทั้งปวงที่นํามาใชและมาตรการที่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติในสถานการณฉุกเฉินตาม
พันธกรณีดานสิทธิ เปนไปตามขอกําหนดในแงของการแจงเตือนขอมูล ความถกูตองตามกฎหมาย 
ความจําเปนและความไดสัดสวน และกําหนดใหมกีลไกตรวจสอบที่เปนอิสระ เพื่อตดิตามและรายงาน
ขอมูลของมาตรการที่นํามาใช  

 แกไขพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและประกันการ
ใหอํานาจหนาที่และการดําเนินงานของหนวยงานใหสอดคลองกบัมาตรฐานที่กําหนดในหลกัการปารีส  

 
การทรมานและการบังคับบคุคลใหสูญหาย 
 ประกาศใชกฎหมายเพื่อเอาผิดทางอาญากับการทรมานและการปฏิบตัิที่โหดราย และการบังคับบุคคลให

สูญหาย โดยสะทอนใหเห็นถึงเนื้อหาตามพันธกรณีของสนธิสัญญาที่เกี่ยวของ และดําเนินการเพื่อให
สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมาน  

 ใหทําการสอบสวนโดยทันท ีรอบดาน เปนอิสระ และเปนผล เมื่อมขีอกลาวอางวาเกิดการละเมิดและการ
ปฏิบัตมิิชอบดานสิทธมินุษยชนทุก และใหนําตัวผูตองสงสัยเขาสูการพิจารณาของศาลพลเรือนที่มี
กระบวนการสอดคลองตามมาตรฐานความเปนธรรมระหวางประเทศ   

 ประกันวาบคุคลที่ถกูละเมิดสิทธิ ไดทราบถงึความคืบหนาและผลการสอบสวน ไดรับการเยียวยาและการ
ชดเชยอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคาชดเชยที่เพียงพอ การชดใช ความพึงพอใจ และหลักประกันวาจะ
ไมเกิดการละเมิดซ้ําอีก รวมถึงการประกาศความจริงตอสาธารณะ เกี่ยวกับชะตากรรมและที่อยูของ
เหย่ือการบังคับใหสูญหาย  

 ขจัดอุปสรรคเชิงขั้นตอนใดๆ ที่ขัดขวางไมใหผูเสียหายจากการถูกละเมิดและการปฏิบัตมิิชอบดานสิทธิ
มนุษยชน สามารถเขาสูกระบวนการยุติธรรมที่เปนธรรมและไดรับการเยียวยาอยางเปนผล รวมทั้งการ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาทหาร (The Military Procedure Code)   

 กําหนดขอหามตามกฎหมายที่สอดคลองกับหลักการไมสงกลับ เพื่อประกันไมใหมกีารใชกําลังสงตัว
บุคคลกลบัไปยังประเทศ หรือดินแดนทีม่ีความเส่ียงวาจะไดรับอันตรายถึงแกชีวิต   

 ดําเนินการตามขั้นตอนโดยทันทีเพื่อใหสัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 1 ของกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) 
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การปราบปรามผูเห็นตาง 
 ใหยกเลิกการดําเนินคดีอาญาทั้งปวงโดยทันทีและอยางไมมีเง่ือนไข ตอบุคคลที่ใชสิทธิมนุษยชนของ

ตนเอง รวมทั้งสิทธใินเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมอยางสงบ   

 กําหนดแนวปฏิบัตใิหหนวยงานรัฐทุกภาคสวนตระหนกัถึงหนาที่ในการใหความคุมครอง และปฏบิัตใิห
เปนผลซ่ึงสิทธิในเสรีภาพดานการแสดงออก การชุมนุมอยางสงบ และการสมาคม โดยใหความสําคัญ
อยางเต็มที่กับความเหน็ทั่วไปที่  34  วาดวยเสรีภาพดานการแสดงออกและความเห็น และความเห็น
ทั่วไปที่ 37 วาดวยเสรีภาพในการชุมนุมอยางสงบ ของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงสหประชาชาติ 
รวมทั้งประกันไมใหมีการควบคุมตัวบุคคลที่ใชสิทธมินษุยชนของตนเอง   

 แกไขเพิ่มเติมแนวปฏบิัตใินการควบคุมการชุมนมุใหสอดคลองกับมาตรฐานสิทธมินุษยชนระหวาง
ประเทศ และประกาศเพื่อใหสาธารณชนเขาถึงขอมูลนี้ได  

 ประกันวา ขอกําหนดตามกฎหมายเพื่อจํากัดการแสดงออกการชุมนุมอยางสงบ และความเปนสวนตัว 
ตองสอดคลองกับขอกําหนดวาดวยความถูกตองตามกฎหมาย ความจําเปน และความไดสัดสวน และ
กําหนดใหกฎหมายในประเทศตองสอดคลองกบัพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ โดยการ
แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกพระราชบัญญัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติการ
ชุมนุมสาธารณะ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร กฎหมายวาดวยการละเมิด
อํานาจศาล และมาตรา 112, 116, 238 และ 326 ของประมวลกฎหมายอาญา 

 
นักปกปองสิทธิมนุษยชน 
 จัดทําและออกกฎหมายเพือ่ปองกันกรณีการดําเนินคดีเชิงยุทธศาสตรหรือการฟองปดปาก  

 
ผูลี้ภัย  
 ใหสถานะทางกฎหมายแกผูลี้ภัย รวมถึงกําหนดนิยามของผูลี้ภัยในกลไกการคัดกรองใหสอดคลองกับ

กฎหมายระหวางประเทศ อนุญาตใหมกีระบวนการประเมินผลเปนรายบุคคล และใหมีสิทธิการอุทธรณ   

 บังคับใชขอหามการสงกลับทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ ประกนัวาบุคคลที่
จําเปนตองไดรับการคุมครองระหวางประเทศ จะไมถูกสงกลับไปยังประเทศทีเ่ส่ียงจะไดรับ
อันตรายถึงแกชีวิต  และไมสงบุคคลไปยังดินแดนอืน่โดยไมไดมีการประเมนิความเส่ียงของ
การถูกสงกลับนั้น   

 กําหนดขั้นตอนการใหเรือเขาฝงอยางเปนทางการ เพื่อประกันวาบคุคลที่เดินทางมาถึงจาก
ทางทะเล จะไดรับการคุมครองจากการประหัตประหารที่อาจจะเกิดขึ้นได  
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 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเขาเมือง เพื่อปองกันการกักตัวผูลี้ภัยและผูอพยพที่ไมมี
เอกสารโดยไมมีเวลากําหนดและใหใชทางเลือกอื่นนอกจากการกักตัว   

 
ภาคผนวก  
เอกสารสําคัญของแอมเนสตี้ อินเตอรเนชัน่แนลประกอบกับการสงมอบรายงานนี้  

• “มีคนจับตาดูอยูจริงๆ: ขอจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลนในประเทศไทย”, (Index: ASA 
39/2157/2020), https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2157/2020/en 

• “เราก็เปนแคของเลนเขา” การละเมิดทางรางกาย จิตใจ และทางเพศตอทหารเกณฑในกองทัพไทย” 
(Index: ASA  39/1995/2020), 20 มีนาคม 253, 
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/1995/2020/en/ 

• ประเทศไทย: 9 ประเดน็ดานสิทธิมนุษยชนของผูสมัครรับเลือกตั้ง, (Index: ASA 39/9939/2019), 4 
มีนาคม 2562, https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/9939/2019/en/  

• “คืบก็ทะเล ศอกกท็ะเล”, นโยบายดานผูลี้ภัยและการละเมิดหลักการไมสงกลับของประเทศไทย (Index: 
ASA 39/7031/2560), 28 กันยายน 2560, 
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/7031/2560/en/ 

• “พวกเขาไมสามารถทําใหเราเงียบได”: เมื่อนักกิจกรรม นักปกปองสิทธมินุษยชน และบุคคลอื่นใน
ประเทศไทยโดนเอาผิดทางอาญา” (Index: ASA 39/5514/2560), 8 กุมภาพันธ 2560, 
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/5514/2560/en/ 

• ประเทศไทย: การเสนอรายงานตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Index: ASA 
39/5624/2560), 7 กุมภาพันธ 2560, 
https://www.amnesty.org/en/documents/ASA39/5624/2560/en/ 

• "บังคับใหมนัพูดใหไดภายในพรุงนี้: การทรมานและการปฏิบัติทีโ่หดรายภายในประเทศไทย" (Index: 
ASA 39/4747/2559), 28 กันยายน 2559, 
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/4747/2559/en/ 

 

 
1 ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ รายงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในสมัยประชุมที่ 33, UN Doc. A/HRC/33/2, ยอหนา 
800-801 
2 รายงานของคณะทํางานตามกระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชน Universal Periodic Review: ประเทศไทย, UN Doc 
A/HRC/33/16, ขอเสนอแนะ 158.76 (นิวซีแลนด) 
3 A/HRC/33/16, ขอเสนอแนะ158.11 (โรมาเนีย) และ 158.12 (สเปน) 
4 A/HRC/33/16, 159.58 (สวิตเซอรแลนด); 158.130 (สาธารณรัฐเช็ก), 158.131 (กัวเตมาลา);158.132 (ญี่ปุน);158.133 และ 
158.134 (สาธารณรัฐเกาหลี), 158.136 (ชิลี);158.137 (ฝรั่งเศส); และ 158.142 (โคลอมเบีย) 
5 A/HRC/33/16, ขอเสนอแนะ 158.135 (อัลเบเนีย) 
 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2157/2020/en
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/1995/2020/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/9939/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/7031/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/5514/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/ASA39/5624/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/4747/2016/en/
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6  แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล, ประเทศไทย: ประกันวาระเบียบผูล้ีภัยฉบับใหมสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ, 12 
พฤศจิกายน 2562, https://www.amnesty.or.th/en/latest/news/754/; ประเทศไทย: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการคัด
กรองคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักร และไมสามารถเดินทางกลับประเทศอันเปนภูมิลําเนาได พ.ศ. 2562 [ประเทศไทย], 25 
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https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/1995/2020/en/
http://www.hrw.org/news/2017/04/05/thailand-army-conscript-beaten-death
http://www.hrw.org/news/2017/04/05/thailand-army-conscript-beaten-death
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/0634/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/2517/2020/en/
https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand
https://www.hrw.org/report/2019/10/24/speak-out-dangerous/criminalization-peaceful-expression-thailand
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39 คณะทํางานดานการควบคุมตัวโดยพลการ ความเห็นที่ 56/2017 กรณีเธียรสุธรรม สุทธิจิตตเศรณี, UN Doc. 
A/HRC/WGAD/2560/56, 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session79/A_HRC_WGAD_2017_56.pdf 
 และความเห็นที่ 4/201 กรณีสิรภพ กรณอรุษ, UN Doc. A/HRC/WGAD/2019/4, 30 พฤษภาคม 2562, 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session84/A_HRC_WGAD_2019_4.pdf 
40 แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล, ทางการตองกลับคําตัดสินใหยุบพรรคอนาคตใหมที่เปนพรรคฝายคาน, 21 กุมภาพันธ 2563; 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/thailand-authorities-must-reverse-dissolution-of-opposition-
future-forward-party/ 
แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล, ทางการตองยุติการคุกคามและการดําเนินคดีกับนักการเมืองฝายคาน, (Index: ASA 39/1684/2020), 
20 มกราคม 2563, https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3916842020ENGLISH.pdf;  
แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล, ‘มติใหยุบพรรคการเมืองสะทอนใหเห็นสภาพแวดลอมที่จํากัดตอสิทธิมนุษยชน’, 7 มีนาคม 2562, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/thailand-decision-dissolve-political-party-restrictive-
environment-human-rights/ 
41 แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล, การฉีดนํ้าแรงดันสูงสะทอนการเรงปราบปรามที่นาตกใจ, 17 ตุลาคม 2563, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/thailand-water-cannons-deeply-alarming-escalation/ 
แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล ปลอยตัวผูวจิารณอยางสงบและลดความตึงเครียดทามกลางการประทวงรอบใหม, 6 มีนาคม 2564, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/thailand-release-deescalate-protest-grows/ 
42 แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล, ขอมูลเพิ่มเติม: ประเทศไทย: นักศึกษาที่เปนนักกิจกรรมถูกปฏิเสธไมใหประกันตัวเปนครั้งที่หา: จตุ
ภัทร บุญภัทรรักษา, (Index: ASA 39/5586/2560), 27 มกราคม 2561, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/thailand-release-deescalate-protest-grows/ 
43 Bangkok Post, ศาลยกฟองคดีประชามติสําหรับนักศึกษาที่เปนนักกิจกรรม ผูส่ือขาว, 29 มกราคม 2561, 
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1403982/student-activists-reporter-acquitted-in-referendum-
case 
44 เจาหนาที่ไมอนุญาตใหเยาวชนนักกิจกรรมที่ถกูดําเนินคดีจากการชุมนุมอยางสงบ เขาทําหนาที่เปนกรรมการของแอมเนสต้ี 
อินเตอรเนชั่นแนล โดยอางวามี “พฤติกรรมไมเหมาะสม” และเห็นวา “อาจขัดกับการบริหารกิจการตามวัตถุประสงคของสมาคมที่ดี 
เปนประโยชนตอประชาชน และเปนแนวทางที่เปนตัวอยางใหกับบุคคลและเยาวชนทั่วไปเปนพฤติการณที่ไมเหมาะสม” และอาจ “กระทบ
ตอความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของประเทศ” CIVICUS, เสรีภาพดานการสมาคมในประเทศไทย: การประเมินสภาพแวดลอมที่
เกื้อหนุนตอภาคประชาสังคม, ตุลาคม 2563, น. 15, https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/eena-
reports/thailand-CIVICUS-FOA-assessment_en.pdf  
45 แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล, “มีคนจับตาดูอยูจริงๆ: ขอจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลนในประเทศไทย”, 23 เมษายน 2563, 
(ASA 39/2157/2020), https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2157/2020/en/ 
46 ประชาไท, ใจแผนดิน: ชุมชนกะเหรี่ยงพื้นเมืองบางกลอยในหนทางตอสูที่ยาวไกลเพื่อกลับบาน, 27 กุมภาพันธ 2564, 
https://prachatai.com/english/node/9090 
47 ILO Governing Body, รายงานฉบับที่ 388 ของคณะกรรมการวาดวยเสรีภาพในการสมาคม, มีนาคม 2562, น. 62-8 กรณีสหภาพ
การรถไฟแหงประเทศไทย, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_679796.pdf  
48 แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล, สอบสวนการโจมตีดวยความรุนแรงตอนักกิจกรรม และคุมครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพดานการ
แสดงออกและการชุมนุมอยางสงบ, (Index: ASA 39/0634/2019), 
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/0634/2019/en/ 
 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session79/A_HRC_WGAD_2017_56.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session84/A_HRC_WGAD_2019_4.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/thailand-authorities-must-reverse-dissolution-of-opposition-future-forward-party/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/thailand-authorities-must-reverse-dissolution-of-opposition-future-forward-party/
https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3916842020ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/thailand-decision-dissolve-political-party-restrictive-environment-human-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/thailand-decision-dissolve-political-party-restrictive-environment-human-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/thailand-water-cannons-deeply-alarming-escalation/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/thailand-release-deescalate-protest-grows/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/thailand-release-deescalate-protest-grows/
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1403982/student-activists-reporter-acquitted-in-referendum-case
https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1403982/student-activists-reporter-acquitted-in-referendum-case
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/eena-reports/thailand-CIVICUS-FOA-assessment_en.pdf
https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/eena-reports/thailand-CIVICUS-FOA-assessment_en.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2157/2020/en/
https://prachatai.com/english/node/9090
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_679796.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_679796.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/0634/2019/en/
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49 ประชาไท, ศาลจังหวัดพัทลุงส่ังใหจายคาชดเชยกับนักปกปองสิทธิมนุษยชนที่ถูกอุมหาย, 25 มีนาคม 2563 
https://prachatai.com/english/node/8424   
50 Khaosod English, ‘นักกิจกรรมไดรับการปลอยตัวหลังถูกตํารวจรวบตัวไวเกาชั่วโมง’ 4 กรกฎาคม 2560, 
https://www.khaosodenglish.com/politics/2560/07/04/activist-released-9-hours-police-confinement/ 
51 Thai PBS, นายกฯ และกองทัพถูกฟองหมิ่นประมาท ตามขอกลาวหาวามไีอโอ, 4 พฤศจิกายน 2563,  
https://www.thaipbsworld.com/pm-and-the-army-sued-for-defamation-over-alleged-io-blog/ 
52 ศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, กอนจะถึง 14 ตุลา: ภาพรวม “การคุกคามประชาชน” หลังเยาวชนเริ่มปลดแอก (สถิติระหวาง
วันที่ 18 กรกฎาคม – 10 ตุลาคม 2563), 10 พฤศจิกายน 2563, https://tlhr2014.com/en/archives/23028 
53 คณะกรรมการนักนิติศาสตรสากล, ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนของโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกในประเทศไทย, 3 สิงหาคม 2563, https://www.icj.org/thailand-laws-governing-development-of-eastern-
economic-corridor-and-special-economic-zones-fail-to-adequately-protect-human-rights-icj-report/ 
54 คณะกรรมการนักนิติศาสตรสากลและศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, การเสนอรายงานรวมของคณะกรรมการนักนิติศาสตร
สากลและศูนยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการตอตานการทรมาน ในการรับรองรายการประเดน็
ปญหาที่จะเสนอตอราชอาณาจักรไทย กอนการเสนอรายงานตามวาระฉบับที่ 2 ของไทยตามขอ 19 ของอนุสัญญาตอตานการทรมาน
และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนๆ ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี, 29 มกราคม 2561, 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/THA/INT_CAT_ICS_THA_30170_E.pdf 
55 แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล, หกปหลังการหายตัวไปของบิลล่ี ทางการตองอํานวยความยุติธรรมและคุมครองสิทธิชุมชนของเขา, 
(Index: ASA 39/2155/2020), 17 เมษายน 2563, https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/2155/2020/en/ 
56 Bangkok Post, ผูล้ีภัยชาวอุยกูรควรไดรับเสรีภาพ, 20 พฤศจิกายน 2561, 
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1578974/uighur-refugees-deserve-freedom 
57 แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล, “คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล”, นโยบายดานผูล้ีภัยและการละเมิดหลักการไมสงกลับของประเทศไทย  
(Index: ASA 39/7031/2560), 28 กันยายน 2560, https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/7031/2560/en/ 
58 แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล, กัมพูชา: นักกิจกรรมถกูคุมขังทันที หลังถูกบังคับสงกลับ: แซม โสกา, (Index: ASA 23/7866/2018), 
13 กุมภาพันธ 2561, https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/7866/2018/en/ และ 
แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล, ประเทศไทย: มีความเส่ียงอยางย่ิงที่จะมีการสงกลับผูล้ีภัยที่ไดรับสถานะจาก UNHCR ที่เปนชาวกัมพูชา
และเวียดนาม (Index: ASA 23/7778/2018), 23 มกราคม 2561, 
https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/7778/2018/en/, และ 
แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล, กัมพูชา: ยกเลิกคดีที่กุข้ึนมาเพื่อเอาผิดในขอหาการทําสารคดีเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศตอเด็ก, 30 
พฤษภาคม 2562, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/cambodia-drop-charges-child-sexual-
exploitation-documentary 
59 แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล, ‘ทางการตองสอบสวนการลักพาตัวนักขาวชาวเวียดนาม’, 21 มิถุนายน 2562, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/thailand-authorities-investigate-abduction-vietnamese-
journalist/  
60 ฮิวแมนไรทวอทช, เกรงวาผูล้ีภัยชาวลาวถูกทําใหสูญหาย, 7 กันยายน 2562 
https://www.hrw.org/news/2019/09/07/thailand-lao-refugee-feared-disappeared  
61 แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล, จดหมายเปดผนึก: ชีวิตชาวโรฮิงญาที่เส่ียงภัยกลางทะเล, (Index: ASA 03/2258/2020) และ New 
Indian Express, ‘บังคลาเทศชวยชีวิตชาวโรฮิงญา 396 คนระหวางลอยคอในทะเลเปนเวลาหลายสัปดาห, 16 เมษายน 2563,  
https://www.newindianexpress.com/world/2020/apr/16/bangladesh-rescues-396-rohingyas-drifting-at-sea-for-
weeks-2131088.html 
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