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“ก�รที่เร�เห็นวิกฤตใหม่ๆ เกิดขึ้นม�กม�ย โดยท่ีปัญห�เก่�
ยังไม่ได้รับก�รสะส�ง สะท้อนให้เห็นถึงก�รข�ดศักยภ�พและ
เจตจำ นงท�งก�รเมืองที่จะยุติคว�มขัดแย้ง ส่วนที่จะป้องกัน
ไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งนั้นไม่ต้องพูดถึง ผลลัพธ์คือก�รขย�ย
วงกว้�งอันน่�ตกใจของคว�มไร้เสถียรภ�พและก�รลอยนวล
พ้นผิด”

อันโตนิโอ กูเตอเรส (António Guterres) 
ข้�หลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประช�ช�ติ

ปีท่ีผ่านมาเป็นบททดสอบศักยภาพของระบบสากลในการตอบสนอง

ต่อวิกฤตและการยายถิ่นฐานครั้งใหญ่ของประชากรพลัดถ่ิน ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงความดอยศักยภาพของระบบอย่างชัดเจน ปัจจุบันมีผูพลัดถิ่น 

และผูแสวงหาท่ีพักพิงทั่วโลกจำานวนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ 

สงครามโลกคร้ังที่สองเป็นตนมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสูรบท่ี 

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในซีเรีย เป็นเหตุใหประชากรกว่าครึ่งหนึ่งอพยพ 

หลบหนีขามพรมแดนไปยังประเทศอื่น หรือกลายเป็นคนพลัดถิ่นใน 

ประเทศของตน ที่ผ่านมาความพยายามในการแกไขความขัดแยง 

คำานำา

รายงานแอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำาปี 

2558-59 รวบรวมสถานการณ์ดานสิทธิมนุษยชน 

ทั่วโลกตลอดปี 2558 โดยใหภาพรวมของหาภูมิภาค 

และขอมูลของแต่ละประเทศทั้งหมด 160 ประเทศ

และดินแดน รายงานชี้ใหเห็นความทุกข์ยากของผูคน

มากมาย ไม่ว่าทุกข์ยากน้ันจะเกิดขึ้นจากความขัดแยง  

การโยกยายถ่ินฐาน การเลือกปฏิบัติ หรือการกดขี่ 

ก็ตาม นอกจากนั้นรายงานฉบับนี้ยังชี้ใหเห็นว่าการ 

เรียกรองสิทธิมนุษยชนยังดำาเนินต่อไปอย่างเขมแข็ง 

ในทุกมุมโลก และบางพื้นที่มีพัฒนาการเชิงบวกในการ 

ปกป้องคุมครองสิทธิมนุษยชน 

ขอมูลอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตองแจงใหทราบ

ล่วงหนา

สารจากเลขาธิการใหญ่
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ดังกล่าวมีแต่จะมุ่งเนนใหเห็นถึงความแตกแยกที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลก

และระดับภูมิภาค

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ระดับความรุนแรงของวิกฤตผลักดันให

ความพยายามระดับพหุภาคีที่จะรับมือปัญหาการยายถิ่นฐานครั้งใหญ ่

ของผูลี้ภัย ซึ่งรวมถึงแผนรับมือผูลี้ภัยและฟ้ืนฟูภูมิภาคแห่งสหประชา- 

ชาติ (UN Regional Refugee and Resilience Plan) กลายมาเป็น 

การประสานงานท่ีเขมแข็งขึ้นของบรรดาประเทศอียิปต์ อิรัก จอร์แดน  

เลบานอน และตุรกี ส่วนรัฐบาลในยุโรป แคนาดา และสหรัฐฯ ต่าง 

ถูกกดดันจากภาพของผูลี้ภัยที่ปรากฏต่อสาธารณะ โดยเฉพาะภาพ 

ของหนูนอยอลัน เคอร์ดี (Alan Kurdi) ชาวซีเรียที่จมน้ำาเสียชีวิตอย่าง

น่าเวทนา เป็นเหตุใหตองแสดงท่าทีเพื่อบรรเทาเสียงเรียกรองจาก 

สาธารณะ รวมทั้งแรงกระตุนใหตอนรับผูลี้ภัยและยุติวิกฤตครั้งนี้ 

แต่แลวเราก็ตองพบว่าแนวทางการแกปัญหาและความขัดแยงเชิง

โครงสรางทั้งในระดับภูมิภาคของประเทศที่รายลอมซีเรียและแนวทาง

ของประเทศตะวันตกนั้นมีช่องโหว่อย่างเห็นไดชัด กล่าวคือ แมว่าบาง

ประเทศในภูมิภาคน้ีจะยอมรับผูลี้ภัยชาวซีเรียจำานวนมาก แต่หลาย

รัฐบาลทั้งในและนอกภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือยังคง 

ปฏิเสธที่จะรับจำานวนผูลี้ภัยเพิ่มขึ้นในปริมาณที่เหมาะสม ส่งผลให 

บางประเทศตองแบกรับภาระและความรับผิดชอบมากกว่าประเทศอื่น 

และเกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรสำาหรับรับมือกับวิกฤตท่ีลุกลาม

ไปอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันเราเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

หลายครอบครัวและบุคคลที่อยู่ระหว่างการโยกยายถ่ินฐาน ไม่ว่าจะ

เป็นการเอาผิดทางอาญากับผูแสวงหาที่พักพิง การส่งกลับ การผลักดัน 

กลับ และการส่งตัวไปยังประเทศอื่น รวมทั้งปฏิบัติการของรัฐในรูปแบบ 

อื่นๆ ที่นำาไปสู่การขัดขวางไม่ใหพวกเขาเขาถึงกระบวนการแสวงหา 

ที่พักพิงได

ในขณะที่โลกหาทางรับมือคนจำานวนมากท่ีละท้ิงถ่ินฐานในซีเรีย 

สงครามซึ่งลุกลามในประเทศตอกย้ำาใหเห็นขอกังวลเร่งด่วนในเรื่อง

ของการนำากฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่างประเทศมา

บังคับใช ซึ่งเป็นประเด็นที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลและหน่วยงาน

อื่นไดเรียกรองอย่างต่อเนื่องมานานหลายปี ปัญหาความขัดแยงใน

ซีเรียสะทอนความบกพร่องในการคุมครองพลเรือนที่เสี่ยงภัยจำานวน

มาก รวมทั้งความลมเหลวเชิงระบบในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่าง 

ประเทศ 

แมเราจะมีความหวังว่า ความพยายามในปัจจุบันจะนำามาซึ่งสันติภาพ

ในซีเรีย แต่ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาสงครามในประเทศนี้ขับเนนใหเห็น

ถึงช่องโหว่ของปัญหาการลอยนวลพนผิดซึ่งเกิดขึ้นจากการที่สมาชิก

ถาวรหาประเทศของสมัชชาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติใชอำานาจ

วีโตขัดขวางแผนปฏิบัติการยุติอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรม

ต่อมนุษยชาติที่เชื่อถือไดและสมเหตุสมผล การวีโตดังกล่าวยังขัดขวาง 

กระบวนการหาตัวผูกระทำาความผิดทั้งในขณะเกิดเหตุและเมื่ออาชญา- 

กรรมสิ้นสุดลงแลว สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่รุนแรงในซีเรียสะทอน

ใหเห็นความอ่อนแอของระบบคุมครองพลเรือนระหว่างที่เกิดการสูรบ  

จากวิกฤตในซีเรียและการปฏิบัติการในภาพรวมของกลุ่มติดอาวุธที่ 
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เรียกตนเองว่า Islamic State (IS) เราไดเห็นผลของการคาอาวุธโดย 

ไม่ย้ังคิดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งทำาใหพลเรือนจำานวนมาก

ตองสูญเสียชีวิต ความขัดแยงครั้งนี้ยังตอกย้ำาใหเห็นถึงการผลักภาระ

ความรับผิดชอบต่อการคุมครองผูลี้ภัยของประเทศต่างๆ ที่พากันหันมา 

กังวลเรื่อง “การปกป้องพรมแดน” และ “การจัดการการโยกยายถิ่น” 

แทนที่จะกำาหนดแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจนเพื่อช่วยชีวิตผูคนเหล่านี้ 

ไม่ว่าสงครามกลางเมืองของซีเรียจะสะทอนใหเห็นปัญหาอย่างไร  

แต่สงครามดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในความขัดแยงหลายๆ เหตุการณ์ท่ี

ส่งผลใหเกิดผูลี้ภัย ผูยายถิ่นและผูพลัดถิ่นในประเทศของตน ทั่วโลกใน

จำานวนท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน การสูรบยังคงเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั้ง

อัฟกานิสถาน อิรัก ลิเบีย ปากีสถาน และเยเมน ในขณะที่กลุ่มไอเอส

ไดปฏิบัติการขามพรมแดนในหลายประเทศ โดยไม่ใส่ใจชีวิตพลเรือน 

เป็นเหตุใหมีผูอพยพหลบหนีหลายพันคน ในแอฟริกา ฝ่ายต่างๆ ทั้งที่

เป็นฝ่ายรัฐและไม่ใช่รัฐไดกระทำาการละเมิดและปฏิบัติมิชอบดานสิทธิ

มนุษยชนอย่างรายแรง ไม่ว่าจะเป็นในบุรุนดี แคเมอรูน สาธารณรัฐ

แอฟริกากลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรีย โซมาเลีย และ

ซูดานใต รวมทั้งการโจมตีทำารายพลเรือนและโครงสรางพื้นฐานของ

พลเรือน สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลใหประชาชนจำานวนมากละทิ้งถิ่นฐาน

ไปแสวงหาที่พักพิงท่ีอื่น ความขัดแยงในอิสราเอลและเขตยึดครองของ

ปาเลสไตน์และยูเครน ยังคงเป็นเหตุใหพลเรือนเสียชีวิต โดยฝ่ายต่างๆ 

ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ส่วน

ทวีปอเมริกา ความรุนแรงยังคงทำาลายสิทธิมนุษยชนและสถาบันต่างๆ 

ในประเทศอย่างเช่น บราซิล เม็กซิโก และเวเนซุเอลา และแมว่าเราจะ 

ไดเห็นพัฒนาการดานบวกภายหลังสงครามที่ยืดเย้ือมาหลายทศวรรษ

ในโคลอมเบีย ที่ซึ่งขอตกลงทางการเมืองอาจหมายถึงการลมเลิก 

กระบวนการหาผูกระทำาความผิดและการเยียวยา แต่ความรุนแรงที่ 

ยังคงเกิดขึ้นในบราซิล เม็กซิโก และเวเนซุเอลา ยังคงบ่อทำาลายสถาบัน 

และการทำางานดานสิทธิมนุษยชนในประเทศเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

ในเมื่อพันธกิจในการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติเรียกรองใหประเทศ

ต่างๆ ร่วมมือกัน “ป้องกันคนรุ่นถัดไปจากภัยสงคราม” และ “เนนย้ำา 

ความเชื่อมั่นศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน” การท่ีเรามาถึงจุด

ตกต่ำาที่สุดในปีที่องค์การสากลน้ีมีอายุครบ 70 ปี คลายจะบังคับใหเรา

ตองถามคำาถามที่ฟังดูง่ายๆ ทว่ามีนัยทาทายลุ่มลึกว่า ระบบกฎหมาย

และสถาบันระหว่างประเทศที่มีอยู่นั้น เพียงพอหรือไม่ในการรับมือกับ 

ภารกิจอันเร่งด่วนในการปกป้องสิทธิมนุษยชน?

ในรายงานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลปี 2520 เราแสดงความยินดีกับ

การประชุมนัดแรกของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

และมีขอสังเกตว่าหน่วยงานนี้เป็นตัวแทนของหนึ่งใน “การพัฒนาที่

สำาคัญหลายประการขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำาคัญ

และสะท้อนความกังวลด้านสิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี้ อินเตอร์- 

เนช่ันแนล” เรามีส่วนสนับสนุนพัฒนาการดานอ่ืน เช่น การรณรงค์ 

ต่อตานการทรมาน ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา แอมเนสตี้ อินเตอร์- 

เนชั่นแนลมีส่วนผลักดันใหเกิดพันธกิจสำาคัญที่มีต่อระบบกฎหมายสิทธ ิ

มนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
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แต่แลวขอบกพร่องของระบบดังกล่าวกลับเด่นชัดมากที่สุดในปัจจุบัน 

มากกว่ายุคใดๆ

ในบรรดาภัยคุกคามสิทธิมนุษยชนหลายประการที่กล่าวถึงในรายงาน

ประจำาปีนี้ เราเนนใหเห็นสองประเด็นหลักซึ่งเกี่ยวของกัน ประเด็น 

ที่ชัดเจนประเด็นหนึ่งในปีที่ผ่านมาคือ การที่ระบบระหว่างประเทศไม่ 

เขมแข็งมากพอ ทั้งนี้ ในขณะท่ีผลกระทบรายแรงและปัญหาทาทาย

ต่างๆ กำาลังเกิดข้ึน เราก็ตระหนักไดว่า สิ่งที่ตองไดรับการคุมครองไม่ 

นอยไปกว่ากันคือ ตัวระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

เอง

ในปี 2558 ไดเกิดภัยคุกคามกลไกคุมครองสิทธิมนุษยชนหลายประการ 

กล่าวคือ สถานการณ์ในภูมิภาคแอฟริกาและอเมริกาทำาใหเกิดปัญหา

การคุมครองสิทธิมนุษยชนและการตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนภายใน  

นอกจากนั้น รัฐบาลในแอฟริกายังลดความร่วมมือกับศาลอาญา 

ระหว่างประเทศ โดยอางว่าจะสรางกลไกที่เขมแข็งในแอฟริกาขึ้นเอง  

แมว่าประเทศเหล่านี้จะยังคงลมเหลวในการดูแลใหกลไกยุติธรรมใน 

ประเทศและภูมิภาคทำางานไดอย่างแทจริง กลไกใหม่ที่เกิดข้ึนใน

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือก็ไม่ไดสนับสนุนวิสัยทัศน์ของสิทธิ

มนุษยชนสากลอย่างเพียงพอ ส่วนกลไกที่เพิ่งเกิดใหม่ในเอเชียก็ยัง 

ไม่ส่งผลสำาเร็จมากมายนัก ในเวลาเดียวกัน ระบบต่างๆ ในยุโรปก็กำาลัง

ถูกคุกคาม ทั้งเนื่องมาจากการไม่ไดรับการสนับสนุนจากบางประเทศอีก

ต่อไป และปัญหาสะสมที่ยังไม่ไดรับการแกไขทั้งในแง่ความยุติธรรมและ 

ความรับผิดชอบ 

กลไกคุมครองพหุภาคีอย่างเช่น อนุสัญญาว่าดวยผูลี้ภัยแห่งสหประชา- 

ชาติ (UN Refugee Convention) และอนุสัญญาต่อตานการทรมาน

แห่งสหประชาชาติ (UN Convention against Torture) และกลไก

ชำานาญการอื่นๆ รวมทั้งกลไกปกป้องบุคคลผูประสบภัยทางทะเล  

ก็ไม่ประสบความสำาเร็จในการป้องกันหรือระงับผลกระทบของวิกฤต 

ดานมนุษยธรรม โดยไม่สามารถคุมครองพลเรือนจากการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนขั้นรายแรง และไม่สามารถผลักดันใหเกิดความรับผิดชอบต่อ 

การกระทำาที่ทารุณโหดรายได

การโจมตีอย่างป่าเถื่อนกับประชาชนตั้งแต่ที่เบรุตจนถึงบามาโกและ 

โยลา ต้ังแต่กรุงตูนิสไปจนถึงปารีสและที่อ่ืนๆ ทำาใหเกิดคำาถามต่อ

บทบาทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในแง่การรับมือกับ 

ภัยคุกคามจากหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ โดยเฉพาะกลุ่มติดอาวุธรุนแรง

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลเรียกรองใหมีการแสดงพันธกิจคร้ังใหม่

ในการคุมครองระบบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เพื่อใหเกิดระบบ

ระหว่างประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยประเทศ

ต่างๆ ตองร่วมมือกันปกป้องระบบนี้ 

ทั้งนี้รวมถึงการที่ประเทศสมาชิกสมัชชาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ตองงดเวนการออกเสียงวีโตคัดคานมติ เมื่อเกิดอาชญากรรมที่ทารุณ

โหดรายครั้งใหญ่ การนำาบรรทัดฐานสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพตามกลไกต่างๆ ของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ การเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การงดเวน 
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จากการปฏิบัติใดๆ ที่บั่นทอนระบบสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการ

โจมตีหรือยกเลิกการสนับสนุนระบบดังกล่าว และการพัฒนากลไกสิทธิ

มนุษยชนของภูมิภาคใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลของระบบระหว่าง

ประเทศมากขึ้น

ประเด็นหลักอันที่สองในปีที่ผ่านมาเชื่อมโยงอย่างมากกับประเด็น

แรก วิกฤตหลายครั้งที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นผลจากความโกรธแคน

และความขัดแยง อันเนื่องมาจากการที่รัฐปราบปรามผูที่เห็นต่างจาก

ตนอย่างโหดราย หรือในกรณีที่รัฐปราบปรามความพยายามของคนที่

ตองการดำารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและไดรับการคุมครองสิทธิของตน

ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตในทะเลอันดามันเมื่อเดือนพฤษภาคมอันเป็นเหตุให 

ผูลี้ภัยและผูยายถิ่นหลายพันคนตองลอยคออยู่กลางทะเล โดยไม่มี 

อาหารหรือน้ำา หรือการสังหารและการลักพาตัวนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ที่ทำางานเพื่อคุมครองสิทธิในที่ดินและการดำารงชีพของประชาชนใน 

ละตินอเมริกาและแคริบเบียน ในกรณีเหล่านี้และกรณีอื่นๆ การที่รัฐ 

ปราบปรามผูเห็นต่างอย่างโหดรายและปฏิเสธสิทธิข้ันพื้นฐานของ

ประชาชน รวมทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการที่รัฐ 

ประสบความลมเหลวในการคุมครองสิทธิมนุษยชนประชาชน มักส่งผล 

ใหเกิดความตึงเครียดมากขึ้นในสังคม และทำาใหระบบการคุมครอง 

ระหว่างประเทศไม่อาจรับมือได ตัวอย่างท่ีเห็นไดชัดเจนมากสุดเมื่อ 

เร็วๆ นี้ท่ีสะทอนใหเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความลมเหลวเชิงระบบ 

และการปราบปรามผูเห็นต่าง กับความลมเหลวในการคุมครองสิทธิ 

มนุษยชนของรัฐ ไดแก่ ปรากฏการณ์ “อาหรับสปริง” ซึ่งเมื่อครึ่ง 

ทศวรรษที่แลวไดเปลี่ยนโฉมหนาของภูมิภาคตะวันออกกลางและ

แอฟริกาเหนือ 

หาปีหลังจากนั้น จากจุดที่ประชาชนเดินขบวนประทวงอย่างเขมแข็ง

มากท่ีสุดเท่าที่โลกเคยเห็นมา ส่ิงที่เราพบในปัจจุบันคือ การที่รัฐบาล

ประเทศต่างๆ ใชวิธีการที่วางแผนมาเป็นอย่างดี ทำาลายผูที่เห็นต่าง  

ไม่เพียงในตะวันออกกลางเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 

ท้ังนี้ หลักฐานจำานวนมากชี้ใหเห็นว่า วิธีการปราบปรามในปัจจุบัน 

มีความซับซอนมากขึ้นพอๆ กับระดับความโหดรายที่เพิ่มขึ้นตาม 

ในขณะที่ปี 2554 มีผูเสียชีวิตกว่า 300 คนจากน้ำามือของกองกำาลัง

ฝ่ายความมั่นคงในระหว่างเหตุการณ์ปฏิวัติ 25 มกราคมที่อียิปต์ และ

ผูประทวงกว่า 50 คนถูกสังหารในเหตุการณ์วันศุกร์เลือดที่เยเมน แต่

ทุกวันน้ี ถาตำารวจจะควงกระบองตีประชาชนบริเวณจัตุรัส ก็อาจไม่เป็น

ข่าวพาดหัวก็ได แต่ในรายงานฉบับนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

บันทึกขอมูลการใชกำาลังเกินกว่าเหตุเพื่อปราบปรามผูเห็นต่างและ 

ผูประทวงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและกำาลังขยายวงกวาง นอกเหนือจาก

การสังหารนอกกระบวนการกฎหมายและการบังคับบุคคลใหสูญหาย

ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อหาปีที่แลว การจับกุมและการทรมานประชาชน

อย่างเป็นระบบในเมืองเตลกาลักของซีเรีย นับเป็นจุดเริ่มตนของการ

ที่รัฐปราบปรามผูแสดงความเห็นต่างและการประทวงของประชาชน

ในภูมิภาคอย่างรุนแรง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การทรมานยังเกิดขึ้น

ในภูมิภาคดังกล่าว รวมทั้งพื้นที่อ่ืนๆ ดวย เพียงแต่ปรากฏในรูปโฉม

ของภาษาที่ใหม่กว่า โดยเรียกว่าเป็น “เทคนิคการสอบปากคำาขั้นสูง” 
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(enhanced interrogation techniques) อันเป็นความทารุณโหดรายที่

ก่อตัวขึ้นอย่างลับๆ ก่อนจะเกิดอาหรับสปริง หรือในบริบทท่ีเรียกว่า 

“สงครามต่อตานการก่อการราย” 

การปราบปรามมักเกิดขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ ครั้งแลวครั้งเล่า โดยอาง

ความจำาเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อรักษากฎหมายและ

ระเบียบ รวมทั้งเพื่อคุมครองค่านิยมของชาติ ทางการในหลายประเทศ

ปราบปรามเสรีภาพในการแสดงออกทางอินเทอร์เน็ต และยังใช 

เครื่องมือต่างๆ จัดการผูเห็นต่าง ไม่ว่าจะเป็นการจับกุมและควบคุม

ตัวโดยพลการ การทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย หรือแมกระท่ัง 

การลงโทษประหารชีวิต 

ในขณะเดียวกัน การฟ้องคดีของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลเผย 

ใหเห็นว่าบางประเทศมีการสอดแนมในระดับที่รุนแรง โดยเฉพาะการ 

สอดส่องชีวิตและการทำางานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในปัจจุบัน 

รัฐพัฒนาวิธีการปราบปรามใหม่ๆ เพื่อรูเท่าทันเทคโนโลยีและเครือข่าย 

เชื่อมโยงขั้นสูง ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกที่สำาคัญ

การรณรงค์ของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งแอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล 

ส่งผลใหองค์การสหประชาชาติกำาหนดใหมีกลไกพิเศษขึ้นมาใหม่ นั่นคือ

ผูรายงานพิเศษว่าดวยสิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิตัล โดยบทบาท

ของผูรายงานพิเศษดังกล่าวจะชัดเจนขึ้นในช่วงเดือนต่อๆ ไปขางหนานี้  

ทั้งน้ี เพ่ือช่วยพัฒนาบรรทัดฐานของการปกป้องสิทธิมนุษยชนใน

ประเด็นดังกล่าวใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ในบริบทที่รัฐขยายการปราบปรามผูเห็นต่าง ผูประทวง และผูแสดง

ความเห็น ออกไปในวงกวางมากขึ้นนับตั้งแต่ยุคที่ประชาชนออกมา

แสดงความคิดเห็นครั้งสำาคัญ เมื่อหาปีที่แลว แอมเนสตี้ อินเตอร์- 

เนชั่นแนล เรียกรองใหรัฐต่างๆ เคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลและ

กลุ่มท่ีจัดตั้ง รวมตัว และแสดงความเห็น เพื่อที่จะแสดงจุดยืนและ 

แผยเพร่จุดยืนนั้นๆ สู่สาธารณะ ไม่ว่าทางช่องทางใดก็ตาม ที่รัฐบาล

อาจไม่เห็นดวย ท้ังน้ี เพื่อใหคนเหล่านั้นไดรับการคุมครองภายใต 

กฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

นอกจากสิทธิซึ่งคุมครองการทำางานและพื้นที่ของนักปกป้องสิทธิ 

มนุษยชน จะสำาคัญต่อเสรีภาพของปัจเจกบุคคลแลว สิทธินั้นยัง

คุมครองระบบสิทธิมนุษยชนเองดวย สัญญาณแห่งความหวังที่เราได

เห็นในปี 2558 เป็นผลมาจากการรณรงค์กดดัน การจัดตั้ง การแสดง

ความเห็นต่างและการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม ขบวนการทาง 

สังคม และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ทำางานมาอย่างต่อเนื่อง

มีตัวอย่างอย่างนอยสามประการจากปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ทั้งการ

กำาหนดใหเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustain- 

able Development Goals) ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชนและการ 

ตรวจสอบได ปฏิบัติการในเดือนพฤษภาคมเพื่อป้องกันการบังคับ 

โยกยายอันเป็นผลมาจากโครงการสรางถนนในภูมิภาคมอมบาซา  

(Regional Mombasa Port Access Road) ในเคนยา และการปล่อย

ตัวฟิเลป การ์มา (Filep Karma) นักโทษทางความคิดชาวปาปัวนิวกินี  
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ซ่ึงเป็นผลจากการมีผูสนับสนุนท่ัวโลกเขียนจดหมายรณรงค์ 65,000 

ฉบับ

ผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ไดเกิดขึ้นจากความใจดีมีเมตตาของรัฐ และสัญญาณ

แห่งความหวังใดๆ ก็จะไม่ไดมาจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว หากแต่รัฐจะตอง

เปิดพื้นท่ีและใหเสรีภาพแก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรม

ในการทำางานท่ีสำาคัญของตน ดวยเหตุดังกล่าว แอมเนสต้ี อินเตอร์- 

เนชั่นแนลจึงเรียกรองใหรัฐใหคำามั่นว่า จะปฏิบัติตามมติของที่ประชุม

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายน เพื่อคุมครองสิทธิ

ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยกำาหนดใหมีการดำาเนินงานดวยความ 

รับผิดชอบและโปร่งใส ซึ่งรวมถึงการระบุชื่อรัฐและประณามรัฐที่ 

ไม่คุมครองสิทธิเหล่านี้

นับจากนี้ไปหลังจากมีการรับรองมติครั้งนั้น เราหวังว่าจะไม่มีนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนหรือญาติของพวกเขาอีกแมแต่คนเดียวถูกสังหารโดยรัฐ  

หรือไม่ไดรับการคุมครองจากรัฐ หรือแมแต่การถูกคุกคามหรือตอง 

เสี่ยงภัย

ในฐานะหน่วยงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่สุดในโลก เราขอ

เสนอรายงานฉบับนี้ซึ่งบรรยายสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปีท่ีผ่านมา  

แมรายงานจะครอบคลุมถึงประเด็นหลักขางตนและประเด็นอื่นๆ แต่ 

ก็ยังไม่สามารถสะทอนความทุกข์ยากทั้งหมดจากวิกฤตสำาคัญท่ีมีต่อ

มนุษย์เม่ือปีที่แลวได โดยเฉพาะวิกฤตดานผูลี้ภัย ซึ่งเลวรายยิ่งขึ้น

บริเวณซีกโลกเหนือในช่วงฤดูหนาว ในสถานการณ์เช่นนั้น การคุมครอง

และส่งเสริมระบบสิทธิมนุษยชนและการคุมครองพลเรือน ย่อมไม่เป็น

เพียงทางเลือก หากแต่เป็นประเด็นสำาคัญที่จะชี้ชะตาความเป็นความ 

ตายของมนุษย์

ซาลิล เช็ตตี้ (Salil Shetty)

เลขาธิการใหญ่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
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ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ต่อปัญหาสิทธิมนุษยชน
ในแต่ละภูมิภาค

ภูมิภาคอเมริกา

เอริก� เกว�ร� โรซ� (Erika Guevara Rosas)
ผู้อำ นวยก�รประจำ สำ นักง�นภูมิภ�คอเมริก�

“ภูมิภาคอเมริกากำาลังเผชิญหนากับการเลือกปฏิบัติท่ีฝังรากลึก 

ความรุนแรง ความไม่เท่าเทียม ความยากจน การทำาลายสิ่งแวดลอม 

และความลมเหลวเชิงระบบที่จะประกันใหเกิดความยุติธรรมและการ

เยียวยาต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงคุกคามชีวิตประชาชนหลาย 

ลานคนทั่วภูมิภาค ถารัฐบาลไม่ดำาเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อยุติ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ไม่ใหลุกลามออกไปจนควบคุมไม่

ได เราคงจะไดเห็นโศกนาฏกรรมที่น่าสะพรึงกลัวแผ่ขยายไปทั่วทุก 

หัวระแหงเป็นแน่” 

เอเชีย-แปซิฟิก

นิโคล�ส เบคีลิน (Nicholas Bequelin)
ผู้อำ นวยก�รประจำ สำ นักง�นภูมิภ�คเอเชียตะวันออก 

“มีแนวโนมว่ารัฐบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะมีความโปร่งใส

และความเช่ือมโยงกับประชาชนของตนเองนอยลง การละเมิดและ

การปฏิบัติมิชอบดานสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือและจีนยังคง 

ฝังรากลึก โดยทางการญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง ต่าง

แสดงความไม่อดกลั้นต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความเห็นต่าง 

มากขึ้น” 

เอเชียใต้

แชมพ� พ�เทล (Champa Patel)
ผู้อำ นวยก�รประจำ สำ นักง�นภูมิภ�คเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต้และแปซิฟิก

“สถานการณ์ดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียใตยังคงมืดมน  

มีการปราบปรามเพิ่มขึ้นโดย ในปากีสถานยังคงเป็นหนึ่งในประเทศ

ท่ีอันตรายสุดในโลกสำาหรับผูสื่อข่าว ในบังคลาเทศ บล็อกเกอร์ 

ถูกแทงดวยมีดจนเสียชีวิตเนื่องจากการแสดงความเห็นของตน  

ในขณะที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนผูหญิงในอัฟกานิสถานตกเป็น

เป้าโจมตีอย่างรุนแรง ในอินเดีย ทางการไดปราบปรามหน่วยงาน 
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ภาคประชาสังคมที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐ และเพิ่มมาตร 

การจำากัดการรับทุนสนับสนุนจากต่างชาติ รัฐต่างๆ ตองเร่งประกัน

ใหเกิดความจริง ความยุติธรรม และการเยียวยาต่อการละเมิดและ 

การปฏิบัติมิชอบดานสิทธิมนุษยชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน” 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แชมพ� พ�เทล (Champa Patel)
ผู้อำ นวยก�รประจำ สำ นักง�นภูมิภ�คเอเชียตะวันออก-
เฉียงใต้และแปซิฟิก

“ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เราเห็นแนวโนมการเพิ่มขึ้นของ

การจำากัดสิทธิในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ มีการใช

อำานาจอย่างป่าเถ่ือนเพื่อปิดปากผูแสดงความเห็นต่างอย่างสงบใน

ไทย มีการใชกฎหมายหามการดำาเนินงานของเอ็นจีโอในเวียดนาม  

ส่วนในมาเลเซียมีการใชพระราชบัญญัติปลุกระดมมวลชนเพื่อนำาตัว 

ผูวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรวมทั้งนักศึกษามาดำาเนินคดี ในขณะที่ใน

เมียนมานักเคลื่อนไหวทางการเมืองและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชนอีกหลายสิบถูกคุมขัง” 

“แมจะเกิดวิกฤตผูลี้ภัยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ต่างไม่ดำาเนินการ 

อย่างเพียงพอเพื่อคุมครองผูลี้ภัยและผูอพยพเขาเมือง ซึ่งจำาเป็น

อย่างยิ่งท่ีจะตองใหที่พักพิงกับพวกเขา และทางการเมียนมาตองยุติ 

การปราบปรามชาวโรฮิงญา ในขณะที่ออสเตรเลียทำาใหสถานการณ์

เลวรายลงไปอีก โดยการใชกฎหมายลงโทษเพื่อผลักดันผูแสวงหา

ที่พักพิงใหกลับออกไป” 

จอห์น ดัลฮูเซน (John Dalhusien)
ผู้อำ นวยก�รประจำ สำ นักง�นภูมิภ�คยุโรปและเอเชีย-
กล�ง

“ปี 2558 เป็นปีที่ลมเหลวของผูนำาในสหภาพยุโรปในการทำางานร่วม

กัน เพื่อรับมือวิกฤตผูลี้ภัยอย่างมีมนุษยธรรม ถูกตีแผ่ใหประจักษ์ 

ประชาชนหลายแสนคนเสี่ยงภัยเดินทางขามน้ำาขามทะเล เพียงเพื่อ 

มาเจอกับอันตรายใหม่บนผืนแผ่นดินยุโรป ในตอนสิ้นปี เราไดเห็น

รัฐต่างๆ ในสหภาพยุโรปทำาสิ่งท่ีน่าสลดใจดวยการปิดพรมแดน 

ของตนแทนท่ีจะเคารพสิทธิและความจำาเป็นของผูที่หลบหนีการถูก 

ปราบปรามและสงครามความขัดแยง 

“ในขณะที่รัสเซีย ตุรกี และอาเซอรไบจานแสดงความอดกลั้น 

นอยลงต่อการมีความเห็นต่าง ในสหภาพยุโรป ภายหลังการโจมตี

ที่กรุงปารีส ประเทศสมาชิกอียูต่างออกมาตรการจำากัดสิทธิเพื่อ 

ต่อตานการก่อการรายมากขึ้น เป็นเหตุใหคำามั่นสัญญาของรัฐบาล

ยุโรปท่ีจะปฏิบัติตามกรอบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ท้ังภายใน 

และกับประเทศอื่น ยิ่งดูสั่นคลอนมากขึ้น” 



รายงานประจำ ปี 2558-2559 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานประจำ ปี 2558-2559 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 1918

ฟิลิป ลูเธอร์ (Philip Luther)
ผู้อำ นวยก�รประจำ สำ นักง�นภูมิภ�คตะวันออกกล�ง
และแอฟริก�เหนือ 

“ปี 2558 เป็นปีแห่งหายนะในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 

เพราะเต็มไปดวยการสูรบกันดวยอาวุธที่ส่งผลใหพลเรือนหลายลาน 

คนตองเสียชีวิตและอยู่ในสภาพอกสั่นขวัญแขวน วิกฤตการลี้ภัย 

ครั้งใหญ่แบบท่ีไม่เคยมีมาก่อน รวมท้ังการปราบปรามการแสดงออก 

ซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยรัฐบาลเผด็จการ

ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศซ้ำาแลว 

ซ้ำาเล่าทั่วทั้งภูมิภาค ตั้งแต่ความทารุณโหดรายรูปแบบต่างๆ ในซีเรีย 

ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และ

การอพยพหลบหนีของประชาชนจำานวนมาก ไปจนถึงการไม่คำานึง

ถึงชีวิตพลเรือนซึ่งเกิดขึ้นในสงครามที่เยเมน อิรักและลิเบีย ความ

ขัดแยงและวิกฤตที่ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่องแสดงใหเห็นว่าสถาบัน

หลักซึ่งมีหนาท่ีคุมครองประชาชน กำาลังถูกบ่อนทำาลายและเพิกเฉย 

อย่างชัดเจน แมแต่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็ยัง 

ไม่สามารถยุติการขยายตัวของการปฏิบัติการอันมิชอบที่กระจายไป 

ในวงกวางในซีเรียได

นับเป็นเรื่องเศราใจที่ หลังจากเกิดการลุกฮือของประชาชนในปี 

2554 หรือเมื่อ 5 ปีท่ีแลว เรากลับตองมาเห็นการปราบปรามเสียงที่ 

เห็นต่างครั้งใหม่อย่างกวางขวางและการปกครองดวยระบอบ 

เผด็จการที่ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้ง ในปัจจุบัน รัฐต่างๆ ทั่วทั้ง

ภูมิภาคใชมาตรการเด็ดขาดเพื่อโจมตีนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวอย่าง

สงบ โดยมักอางเรื่องความมั่นคงแห่งชาติและการต่อตานการก่อการ

รายเป็นเหตุผลในการปราบปราม ในอียิปตและซาอุดิอาระเบีย  

มีการใชกฎหมายปราบปรามการก่อการรายแบบมิชอบ ส่งผลให 

มีการจับกุมคุมขังผูแสดงความเห็นต่างโดยพลการ ไม่ว่าจะเป็น 

นักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวอย่างสงบหรือนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”

แอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา

มูโทนี วันเยกี (Muthoni Wanyeki)
ผู้อำ นวยก�รประจำ สำ นักง�นภูมิภ�คแอฟริก�ตะวันออก  
กรุงฮอม และเขต Great Lakes

“ในปี 2558 มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค

แอฟริกาตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเลือกตั้ง ซึ่งรัฐบาล

ไดออกกฎหมายหามการประทวงและการชุมนุม มีการใชกำาลังอย่าง

เกินขอบเขตต่อผูประทวง และการจับกุมโดยพลการต่อนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน ผูสื่อข่าว และสมาชิกพรรคฝ่ายคาน ซึ่งส่งผลให 

บางประเทศอย่างเช่น บุรุนดเีกือบจะเกิดสงครามกลางเมือง 

รัฐบาลของบางภูมิภาคยังคงใชวาทะทางการทูตเพื่อโจมตีระบบ

ยุติธรรมระหว่างประเทศและศาลอาญาระหว่างประเทศ ทั้งน้ีเพื่อ

ใหผูนำาทางการเมืองของตนลอยนวลพนผิดจากขอกล่าวหาที่ว่าได 



รายงานประจำ ปี 2558-2559 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานประจำ ปี 2558-2559 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 2120

กระทำาอาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ ท้ังนี้ การ

ลอยนวลพนผิดเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลใหเกิดความไรเสถียรภาพ  

ความขัดแยงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้น” 

เดโปรเซ มูเชน� (Deprose Muchena)
ผู้อำ นวยก�รประจำ สำ นักง�นภูมิภ�คแอฟริก�ใต้

“ในปี 2558 รัฐบาลทั่วภูมิภาคแอฟริกาใตปฏิบัติต่อผูแสดงความ

เห็นต่างราวกับเป็นอาชญากร ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิทธิ

ที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมอย่าง

สงบ นักกิจกรรมซึ่งเรียกรองใหมีการตรวจสอบและใหมีบริการ 

พื้นฐานที่จำาเป็น ผูส่ือข่าวหรือแมกระทั่งทนายความและผูพิพากษา

ที่เคลื่อนไหวนอกแนวทางที่รัฐกำาหนด มักตกเป็นเหย่ือท่ีไดรับ 

ผลกระทบจากการปราบปรามของรัฐ 

ในขณะที่นักเคลื่อนไหวท้ังในแองโกลา สวาซีแลนด และซิมบับเว 

ถูกจับกุมระหว่างการทำางานในพื้นที่ ประธานาธิบดีโอมาร์ อัล  

บาเชียร์ (Omar al-Bashir) ของซูดานกลับไดรับอนุญาตใหเดินทาง 

ไปประชุมสหภาพแอฟริกาในแอฟริกาใตโดยไม่มีการขัดขวาง เห็น

ไดชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกปฏิบัติ

ราวกับเป็นอาชญากร ในทางกลับกัน จำาเลยท่ีตองข้ึนศาลอาญา

ระหว่างประเทศในขอหาอาชญากรรมลางเผ่าพันธุ์มนุษย์ กลับไดรับ

การปฏิบัติราวกับเป็นผูทรงเกียรติ 

ผูนำาในภูมิภาคแอฟริกาใตตองแสดงความมุ่งมั่นอีกครั้งเพื่อเคารพ

และคุมครองสิทธิมนุษยชน ทั้งตองดำาเนินการเพื่อยุติการปราบปราม

ที่กำาลังลุกลามไปทั่วภูมิภาคดวย”

อ�ลียูน ไทน์ (Alioune Tine)
ผู้อำ นวยก�รประจำ สำ นักง�นภูมิภ�คแอฟริก�ตะวันตก 
และกล�ง

“เกิดภัยคุกคามมากขึ้นต่อความปลอดภัยและเสรีภาพของประชาชน

หลายลานคนทั่วแอฟริกาตะวันตกและกลางในปี 2558 ท้ังนี้

เนื่องจากความรุนแรงของกลุ่มติดอาวุธและการใชมาตรการต่อตาน

การก่อการรายของรัฐบาลที่จำากัดเสรีภาพของประชาชน

ที่แคเมอรูน ชาด นีแฌร และไนจีเรีย พลเรือนหลายรอยคนถูก

สังหาร ทรมาน และข่มขืนโดยกลุ่มโบโกฮาราม ซึ่งมุ่งโจมตีพลเรือน

โดยไม่เลือกเป้าหมาย แต่ในขณะเดียวกันกองกำาลังของรัฐก็ได 

เผาทำาลายบานเรือนของประชาชน จับกุมบุคคลโดยพลการ และ

สังหารนอกกระบวนการกฎหมายต่อผูตองสงสัยว่าเป็นสมาชิกกลุ่ม

ติดอาวุธ โดยการนำาตัวมายิงเป้าดวยเช่นกัน

แมในประเทศซึ่งไม่มีความขัดแยง ยังคงมีการละเมิดสิทธิที่จะแสดง

ความเห็นอย่างเสรี สิทธิที่จะชุมนุมอย่างสงบ และสิทธิที่จะไม่ถูก

ควบคุมตัวโดยพลการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้ง

และการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง” 



รายงานประจำ ปี 2558-2559 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานประจำ ปี 2558-2559 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 2322

ความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชน
ปี 2558

ความสำาเร็จระดับโลก

• ในเดือนธันวาคม ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 

เห็นชอบมติว่าดวยการคุมครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยการ

สนับสนุนจากเอ็นจีโอกว่า 190 องค์กรรวมทั้งแอมเนสตี้ อินเตอร์- 

เนชั่นแนล ในช่วงเวลาท่ีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกกดดันมากขึ้น 

เนื่องจากการปราบปรามองค์กรภาคประชาสังคมที่เพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่

ต่างๆ ของโลก มติขอนี้เรียกรองใหเกิดความรับผิดชอบต่อการ

ทำารายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และกระตุนใหรัฐปล่อยตัวผูที่

ถูกควบคุมตัวโดยพลการ เนื่องมาจากการใชสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม

เสรีภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมอย่างสงบ

• สามประเทศยกเลิกโทษประหารชีวิตในช่วงเวลาสามเดือนแรก 

ของปี 2558 ในเดือนมกราคม มาดากัสการ์ยกเลิกโทษประหาร

ชีวิตสำาหรับความผิดทุกประเภท ฟิจิทำาแบบเดียวกันในเดือน

กุมภาพันธ์ และในเดือนมีนาคม ประเทศซูรินาเมแห่งอเมริกาใต

ไดยกเลิกขอบัญญัติใหมีโทษประหารชีวิตเช่นกัน

ความสำาเร็จในภูมิภาคแอฟริกา

• ในเดือนมกราคม ภายใตแรงกดดันจากแอมเนสตี้ อินเตอร์- 

เนช่ันแนลและผูสนับสนุน บริษัทลูกของเชลล์ในไนจีเรียประกาศ

ยอมความ โดยจ่ายเงิน 55 ลานปอนด์ใหกับเกษตรกรและชาว

ประมง 15,600 คนในเขตโบโด ไนจีเรีย วิถีการดำารงชีวิตของ 

พวกเขาไดรับผลกระทบอย่างมาก จากการรั่วไหลของน้ำามัน 

ครั้งใหญ่ถึงสองครั้งของบริษัทเชลล์ระหว่างปี 2551 และ 2552 

• ประธานาธิบดีเอ็ดการ์ ลุนกู (Edgar Lungu) แห่งแซมเบียยกเลิก

โทษประหารชีวิตแก่นักโทษ 332 คนซึ่งถูกคุมขังในเรือนจำาที่มี

ความปลอดภัยสูงสุดในมูโกเบโก เมืองคับเว โดยใหรับโทษจำาคุก

ตลอดชีวิตแทนเมื่อเดือนกรกฎาคม 

• ในเดือนพฤษภาคมโมเสส อากาตุกบา (Moses Akatugba) 

นักโทษประหารชีวิตชาวไนจีเรีย ไดรับการนิรโทษกรรมหลังถูก 

จองจำามาเกือบ 10 ปี เขาถูกทรมานใหรับสารภาพต่อความผิด 

ที่เขายืนยันว่าไม่ไดก่อ นักกิจกรรมของแอมเนสตี้ อินเตอร์- 

เนชั่นแนล กว่า 800,000 คนส่งจดหมายเรียกรองความยุติธรรม

ใหกับเขา 

• ศาลอุทธรณ์แห่งซูดานกลับคำาพิพากษาที่ใหลงโทษฟาร์โดอุส อัล 

ตูม (Fardous Al Toum) วัยรุ่นซึ่งเคยถูกศาลชั้นตนพิพากษาว่ามี

ความผิดฐาน “แต่งกายไม่เหมาะสมหรือขัดกับหลักศีลธรรม” และ 

ไดรับโทษโบย 20 ครั้ง และถูกปรับเป็นเงิน 500 ปอนด์ซูดาน 

เช่ือว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์และการกดดันระหว่าง

ประเทศ 



รายงานประจำ ปี 2558-2559 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานประจำ ปี 2558-2559 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 2524

• ในเดือนตุลาคม ศาลของเอธิโอเปียตัดสินยกฟ้องบล็อกเกอร์สี่

คนสุดทายของ Zone 9 ซึ่งถูกตั้งขอหาก่อการรายเนื่องจากงาน

เขียนของตัวเอง ส่วนบล็อกเกอร์อีกหาคนไดรับการปล่อยตัวตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม

ความสำาเร็จในภูมิภาคอเมริกา

• ในโคลอมเบีย การเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มปฏิวัติ

ติดอาวุธแห่งโคลอมเบีย (Revolutionary Armed Forces of  

Colombia-FARC) คืบหนาไปอย่างมาก ทำาใหเกิดความหวังว่าการ 

ขัดแยงกันดวยอาวุธที่ดำาเนินสืบมาถึง 50 ปีจะยุติลงเร็วๆ นี้ 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจะติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

และความคืบหนาอื่นๆ ต่อไป

• คาร์เมน กัวดาลูเป วัลเกซ (Carmen Guadalupe Vasquez) ไดรับ 

การอภัยโทษในที่สุด เธอสามารถออกจากเรือนจำาในกรุงเอล- 

ซัลวาดอรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาเธอถูกศาลตัดสินให 

จำาคุก 30 ปีตั้งแต่ปี 2550 ในขอหาฆ่าคนตาย ทั้งที่ทางการกุเรื่อง

ขึ้นมา ตอนอายุ 18 ปีเธอแทงลูก แต่กลับถูกเจาหนาท่ีตั้งขอหา

ทำาแทง ซึ่งเป็นการกระทำาที่ตองหามในทุกกรณีในเอลซัลวาดอร์ 

• ในเดือนกุมภาพันธ์ มีการยกเลิกขอหาสุดทายต่อคลอเดีย เมดินา  

(Claudia Medina) หญิงชาวเม็กซิโกซึ่งถูกทรมานและบังคับให 

รับสารภาพเมื่อปี 2555 ผูสนับสนุนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ทั่วโลกร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือเธอ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการ

รณรงค์ “ยุติการทรมาน” 

• ในเดือนตุลาคมเชกเกอร์ อาเมอร์ (Shaker Aamer) ไดรับการ

ปล่อยตัวหลังถูกควบคุมตัวที่อ่าวกวนตานาโมโดยไม่มีการแจง

ขอหาหรือไม่ไดรับการไต่สวนจากศาลเป็นเวลา 13 ปี เขาเป็นหนึ่ง 

ในผูถูกควบคุมตัวชุดแรกๆ ที่ถูกส่งไปยังค่ายกักกันที่อื้อฉาวเมื่อปี 

2545 และเป็นผูมีสิทธิพำานักอาศัยในสหราชอาณาจักรคนสุดทาย

ที่ถูกควบคุมตัวที่นั่น ผูสนับสนุนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

รณรงค์ใหปล่อยตัวเขามากว่า 10 ปี 

• ศิลปินกราฟฟิตี้และนักโทษทางความคิดชาวคิวบา ดานิโล มัลโด

นาโด มาชาโด (Danilo Maldonado Machado) ไดรับการปล่อย

ตัวจากเรือนจำาในกรุงฮาวานาเมื่อเดือนตุลาคม เขาถูกคุมขังเกือบ

หน่ึงปีหลังจากเขียนคำาว่า “Raúl” และ “Fidel” บนหลังของหมู 

สองตัว คาดว่าการปล่อยตัวเขาจะสะทอนถึงแนวปฏิบัติใหม่ของ

เสรีภาพในการแสดงออกและเสียงที่เห็นต่างในประเทศนี้

ความสำาเร็จในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

• ในเดือนตุลาคม มีการรับรองมติสำาคัญโดยคณะมนตรีความม่ันคง

แห่งสหประชาชาติซ่ึงใหความหวังว่าเหยื่อของการขัดแยงกันดวย

อาวุธในศรีลังกาจะสามารถเขาถึงความจริงและความยุติธรรม

ไดในท่ีสุด มติดังกล่าวยอมรับว่าอาชญากรรมรุนแรงเกิดขึ้นจาก 

คู่กรณีทั้งสองฝ่าย 

• ในเดือนมีนาคมศาลสูงสุดอินเดียตัดสินใหพระราชบัญญัติ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโมฆะ ที่ผ่านมามีการใชกฎหมายนี้

ดำาเนินคดีกับบุคคลจำานวนมากรวมทั้งนักกิจกรรมและผูวิพากษ์
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วิจารณ์รัฐบาลทางอินเทอร์เน็ต คำาวินิจฉัยของศาลนับเป็นชัยชนะ

ที่สำาคัญของเสรีภาพในการแสดงออกในอินเดีย 

• ในเดือนธันวาคม รัฐสภามองโกเลียลงมติเห็นชอบประมวล

กฎหมายอาญาฉบับใหม่ซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตสำาหรับความ

ผิดทางอาญาทุกรูปแบบ โดยจะมีผลบังคับใชตั้งแต่เดือนกันยายน  

2559 เป็นตนไป 

• หลังการกดดันและเขียนจดหมายรณรงค์ของผูสนับสนุนแอมเนสตี้  

อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเวลากว่าสองปี นายแพทย์ตุนอ่อง (Tun 

Aung) ไดรับการปล่อยตัวในเดือนมกราคม เขาถูกศาลสั่งจำาคุก 

17 ปีหลังจากพยายามหามปรามฝูงชนที่กำาลังก่อจลาจลเมื่อปี 

2555 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมาระบุว่า 

จดหมายจากผูสนับสนุนแอมเนสต้ี อินเตอร์เนชั่นแนลส่งผลให

พวกเขารับพิจารณาเรื่องนี้ 

• ทางการจีนปล่อยตัวนักกิจกรรมดานสิทธิสตรีหาคน โดยให

ประกันตัวออกไปเมื่อเดือนเมษายน ภายหลังการรณรงค์ระดับ

โลกเพ่ือเรียกรองเสรีภาพของพวกเธอ #FreeTheFive เหวยถิงถิง  

(Wei Tingting) หวังมั่น (Wang Man) หวู่หรงหรง (Wu Rongrong) 

หลี่ติงติง (Li Tingting) และเจิ้งฉู่หราน (Zheng Churan) ถูกจับกุม

ช่วงวางแผนจัดกิจกรรมในวันสตรีสากล โดยมีเป้าหมายเพื่อ

รณรงค์ต่อตานการคุกคามทางเพศ 

• ฟิเลป การ์มา (Filep Karma) นักเคลื่อนไหวไดรับการปล่อยตัว

ออกจากเรือนจำาในอินโดนีเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนในที่สุด  

เขาถูกจองจำากว่าหนึ่งทศวรรษเนื่องจากโบกธงเรียกรองเอกราช

ของชาวปาปัวในระหว่างพิธีกรรมทางการเมืองเมื่อปี 2547  

ผูสนับสนุนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลรณรงค์เรียกรองเป็น

เวลานานเพื่อใหปล่อยตัวฟิเลปมีการส่งขอความ 65,000 ครั้งเพื่อ

สนับสนุนเขาในกิจกรรมเขียนเพื่อสิทธิในปี 2554 

ความสำาเร็จในภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง

• ในเดือนพฤษภาคมไอรแลนดเป็นประเทศแรกในโลกท่ีรับรอง

กฎหมายความเท่าเทียมดานการสมรสเต็มรูปแบบจากการลง 

คะแนนเสียงของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (popular  

vote) “การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณต่อผู้มีความ 

หลากหลายทางเพศในทุกแห่งหนว่าพวกเขา ความสัมพันธ์ของ

พวกเขา และครอบครัวของพวกเขามีความสำาคัญ” คอล์ม โอกอร์- 

แมน (Colm O’Gorman) ผูอำานวยการบริหารแอมเนสตี้ อินเตอร์- 

เนชั่นแนลไอร์แลนด์กล่าว

• ในเดือนเมษายนรัฐบาลนอรเวยระบุว่าจะมีการแกไขกฎหมาย

สำาหรับบุคคลที่ตองการเปลี่ยนเพศสภาพตามกฎหมาย ทั้งนี้เป็น

ผลจากการรณรงค์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนลในกรณีของ

จอห์น จีนเน็ท โซลสแตท เรโม (John Jeanette Solstad Remø) 

หญิงขามเพศซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนเพศสภาพตามกฎหมายได  

เนื่องจากไม่ไดผ่านการผ่าตัดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด 

• ศาลอิตาลีมีคำาวินิจฉัยเม่ือเดือนพฤษภาคมว่าการส่งครอบครัว

ชาวโรมาเขาสู่ค่ายกักกันสำาหรับกลุ่มชาติพันธุ์นอกกรุงโรมเป็น 

การกระทำาท่ีผิดกฎหมาย คำาวินิจฉัยครั้งสำาคัญนี้เป็นผลมาจาก 

การรณรงค์ต่อเนื่องหลายปีของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลร่วม
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กับกลุ่มอื่นๆ เพื่อยุติการขับไล่ชาวโรมา และยุติการกีดกันและ 

เลือกปฏิบัติต่อพวกเขา 

• บาเชีย ซูเลมันลี (Bashir Suleymanli) และโอคาน เอยุบซาเด 

(Orkhan Eyyubzade) ผูที่มักวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีอิลแฮม  

อาลีเยฟ (Ilham Aliyev) แห่งอาเซอรไบจาน ไดรับการปล่อยตัว 

เมื่อเดือนมีนาคม โดยเป็นผลมาจากการอภัยโทษของประธานา- 

ธิบดี ที่ผ่านมาแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล รณรงค์ใหปล่อยตัว 

เขารวมทั้งนักโทษทางความคิดคนอื่นอีก 20 คน 

• เลลา ยูนุส (Leyla Yunus) หนึ่งในนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคน

สำาคัญของอาเซอรไบจาน ไดรับการปล่อยตัวเมื่อเดือนธันวาคม 

เธอถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดเมื่อเดือนสิงหาคมในขอหา  

“ฉอโกง” และขอหาอาชญากรรมอื่นๆ อันเป็นผลมาจากงาน 

เอ็นจีโอของเธอ 

ความสำาเร็จในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

• นับเป็นความสำาเร็จดานหลักความรับผิดชอบคร้ังสำาคัญหลังเกิด

การละเมิดที่เก่ียวเนื่องกับสงครามความขัดแยงหลายทศวรรษ

ของกองกำาลังอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน เนื่องจาก

ศาลอาญาระหว่างประเทศได เริ่มการไต่สวนเบื้องตนต่อ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตยึดครองปาเลสไตน์นับตั้งแต่เดือน

มิถุนายน 2557 ซึ่งอาจนำาไปสู่การสอบสวนอย่างเป็นทางการต่อ

ขอหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมอื่นๆ จากคู่กรณีทั้ง

สองฝ่าย และอาจช่วยแกปัญหาการลอยนวลพนผิดที่ฝังรากลึก 

• กาวย่างที่สำาคัญสู่หลักความรับผิดชอบอีกประการหนึ่ง คือการ

แต่งตั้งคณะกรรมการความจริงและศักดิ์ศรีของตูนีเซียหลัง “การ

ปฏิวัติดอกมะลิ หรือ Jasmine Revolution” เมื่อปี 2554 ทั้งนี้เพื่อ

สอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้น และมีการสอบปากคำา

เหยื่อจากการละเมิดในช่วงที่ประธานาธิบดีเบน อาลี (Ben Ali) 

ปกครองประเทศ

• มาเซ็น ดาวิช (Mazen Darwish) ผูอำานวยการศูนย์สื่อและเสรีภาพ

ในการแสดงออกแห่งซีเรีย ซึ่งทำาหนาที่เก็บขอมูลการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนในซีเรีย ไดรับการปล่อยตัวจากเรือนจำาเม่ือเดือน

สิงหาคม 2558 ไม่นานหลังมีการปล่อยตัวฮุสเซน เฆอ (Hussein 

Ghrer) และฮานี อัล ซิตานี (Hani al-Zitani) เพื่อนร่วมงานของเขา 

ท้ังสามคนถูกคุมขังดวยขอหาก่อการรายที่ทางการกุเรื่องขึ้นมา 

และไดรับโทษจำาคุกสามปีครึ่ง 

• โมฮัมเหม็ด ฟาห์มี (Mohamed Fahmy) และบาเฮอร์ โมฮัมเหม็ด  

(Baher Mohamed) ผูสื่อข่าวของอัลจาซีราไดรับการปล่อยตัว

เมื่อเดือนกันยายนตามคำาสั่งประธานาธิบดี ซ่ึงใหนิรโทษกรรม

บุคคล 100 คนในอียิปต รวมทั้งนักเคลื่อนไหวอย่างสงบจำานวน

มาก พวกเขาถูกจับกุมเมื่อปี 2556 และถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด

ฐาน “เผยแพร่ข่าวเท็จ” พรอมกับเพื่อนร่วมงานของเขาคือ ปีเตอร์  

เกรสต์ (Peter Greste) ซึ่งไดรับการปล่อยตัวเมื่อตนปีที่แลว 

• ในบาหเรน นาบีล ราจับ (Nabeel Rajab) นักเคลื่อนไหวดาน 

สิทธิมนุษยชนคนสำาคัญ ไดรับพระราชทานอภัยโทษจากกษัตริย์ 

และไดรับการปล่อยตัวจากเรือนจำาดวยเหตุผลทางการแพทย์หลัง

ติดคุกอยู่สามเดือนจากโทษท้ังหมดหกเดือน อย่างไรก็ดี เขาถูก 
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สั่งหามเดินทางออกนอกบาห์เรน และยังตองข้ึนศาลในขอหา

แสดงความเห็นทางทวิตเตอร์ อันอาจเป็นเหตุใหเขาไดรับโทษ 

จำาคุก 10 ปี 

ภาพรวมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

แมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ

อย่างรวดเร็ว แต่สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ยังคงดูมืดมัว  

มีแนวโนมของการปราบปรามและความอยุติธรรมมากข้ึน ซึ่งส่งผล 

กระทบต่อการคุมครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

ภัยคุกคามสำาคัญต่อสิทธิของประชาชนไดแก่ ความลมเหลวของรัฐท่ีจะ 

ประกันความรับผิด ส่งผลใหมีการลอยนวลพนผิดอย่างต่อเนื่องและ 

กวางขวาง อันเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมและยังสนับสนุนการละเมิด

สิทธิมนุษยชน ทั้งการทรมานและการปฏิบัติที่โหดราย ปัญหาการ

ลอยนวลพนผิดยังรุนแรงขึ้นเนื่องจากความขัดแยงกันดวยอาวุธแบบ 

ที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานและเมียนมา และความอยุติธรรมอย่าง 

ต่อเนื่องเพราะไม่มีหลักประกันการเยียวยาภายหลังความขัดแยง อย่าง

กรณีของอินโดนีเซีย

ในหลายประเทศ มีช่องว่างอย่างสำาคัญระหว่างรัฐบาลกับประชาชน 

โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งกลับมามีความรูสึกเขมแข็งเน่ืองจากมีช่องทาง 

พูดถึงสิทธิของตนได โดยเป็นผลมาจากเทคโนโลยีและพื้นที่การสื่อสาร
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ท่ีมีค่าใชจ่ายนอยลง รวมทั้งการใชโซเชียลมีเดีย ในทางตรงขาม รัฐบาล 

มุ่งป้องกันตนเองจากการตรวจสอบหรือการวิพากษ์วิจารณ์ โดยรัฐบาล

บางส่วนอย่างเช่น รัฐบาลจีน กัมพูชา อินเดีย มาเลเซีย ไทย และ

เวียดนาม ไดยกระดับการปราบปรามเสรีภาพที่สำาคัญอย่างเขมขน 

ท้ังนี้ ยังคงมีการจำากัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม

และการชุมนุมอย่างสงบในลาวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการควบคุม

ภาคประชาสังคมที่เขมงวดมากขึ้น

แมแนวโนมระดับโลกจะมุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต แต่หลาย

ประเทศในภูมิภาคน้ียังคงใชโทษประหารชีวิตต่อไป โดยเฉพาะที่เกิดขึ้น 

อย่างแพร่หลายในจีนและปากีสถาน ขณะท่ีอินโดนีเซียไดนำาการ

ประหารชีวิตมาใชอีกคร้ัง ส่วนมัลดีฟสขู่จะทำาเช่นกัน นอกจากนี้ 

ปากีสถานยังมีจำานวนการประหารชีวิตเพ่ิมสูงขึ้นมาก ภายหลังการ

ยกเลิกขอตกลงพักการประหารชีวิตพลเรือนเมื่อเดือนธันวาคม 2557 

อย่างไรก็ดี มีแนวโนมในเชิงบวกบางประการ โดยฟิจิไดกลายเป็น

ประเทศท่ี 100 ของโลกซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตอย่างสิ้นเชิง ส่วน

รัฐสภามองโกเลียไดผ่านประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่เพ่ือพักการ

ใชโทษประหารชีวิตกับความผิดอาญาใดๆ 

ผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิงหลายลานคนตองเผชิญกับชะตากรรม

ที่ยากลำาบากตลอดทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและประเทศที่มีความ 

แตกต่างกันอย่างมาก เช่น ออสเตรเลียและจีนไดละเมิดกฎหมาย

ระหว่างประเทศ โดยบังคับส่งกลับบุคคลทั้งๆ ท่ีมีความเสี่ยงมากท่ีจะ

ถูกละเมิดสิทธิอย่างรายแรง ขณะที่ในอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน

ไดเกิดวิกฤตดานมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนครั้งใหญ่ โดยผูลักลอบ 

นำาคนเขาเมืองและผูคามนุษย์ทอดทิ้งผูลี้ภัยและผูยายถิ่นหลายพันคน

ใหอยู่กลางทะเล ในขณะที่ในเบื้องตนประเทศต่างๆ ปฏิเสธที่จะให

ความช่วยเหลือ หรือปฏิบัติการคนหาและกูภัยอย่างล่าชา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนปาล เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่  

25 เมษายนและอาฟเตอร์ช็อกส่งผลใหมีผูเสียชีวิตกว่า 8,000 คน 

และไดรับบาดเจ็บ 22,000 คน รวมทั้งที่พลัดถิ่นฐานอีกกว่า 100,000 

คน รัฐบาลปฏิเสธที่จะงดเวนกระบวนการทางศุลกากรและภาษีนำาเขา

อัตราสูงกับปัจจัยบรรเทาทุกข์ ซึ่งทำาใหเกิดค่าใชจ่ายมากและใชเวลา

นานในการขาถึงผูที่ตองการความช่วยเหลือ อันเป็นเหตุใหประชาชน

หลายพันคนตองอยู่ในภาวะทุกข์ยาก นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญใหม่ที่ผ่าน

การพิจารณาอย่างเร่งรัดในช่วงหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว สะทอนถึง

ขอบกพร่องดานสิทธิมนุษยชน กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ยอมรับโครงสรางแบบ

สหพันธรัฐ อันส่งผลใหเกิดการประทวงและการเผชิญหนาอย่างรุนแรง 

กองกำาลังความมั่นคงไดใชกำาลังกับผูประทวงในการปะทะกันหลายครั้ง 

ซึ่งใชกำาลังที่รุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่จำาเป็น และส่งผลใหมีผูเสียชีวิต

หลายสิบคน

การปราบปรามอย่างรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกือบทุก

ประการอย่างเป็นระบบ เป็นภาพชีวิตที่มักเกิดขึ้นในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)และผูหลบหนีออก

นอกประเทศมักใหขอมูลว่า มีการจับกุมโดยพลการเพิ่มมากขึ้น การ

ลดสัดส่วนการแจกจ่ายอาหารต่อวันคุกคามสิทธิที่จะไดรับอาหารอย่าง
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เพียงพอ และประชาชนหลายแสนคนตองทนทุกข์ทรมานในค่ายกักกัน

และสถานที่ควบคุมตัว ซ่ึงมีการทรมาน การปฏิบัติท่ีโหดราย และการ

บังคับใชแรงงานเป็นกิจวัตร

อิทธิพลเชิงภูมิศาสตร์ทางการเมืองของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เลวรายในประเทศยังเกิดขึ้นต่อไป รัฐบาลใช

ขออางในการส่งเสริมความมั่นคงแห่งชาติเพื่อยกระดับการปราบปราม 

โดยร่างหรือออกกฎหมายและระเบียบจำานวนมากเพื่อปิดปากผูเห็นต่าง

จากรัฐและปราบปรามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

นอกจากน้ี ทางการยังไดเพ่ิมมาตรการควบคุมอินเทอร์เน็ต สื่อมวลชน 

และนักวิชาการ 

ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมา ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งนับเป็นการ

เลือกต้ังครั้งแรกภายหลังรัฐบาลกึ่งพลเรือนเขาสู่อำานาจเมื่อปี 2554 

หรือภายหลังเกือบหาทศวรรษของระบอบทหาร ไดเกิดปรากฏการณ์

ลิดรอนสิทธิเลือกตั้งของชนกลุ่มนอย โดยเฉพาะชาวโรฮิงญาท่ีถูก

คุกคาม และยังมีสงครามการสูรบอย่างต่อเนื่องในตอนเหนือของ 

เมียนมา อย่างไรก็ดี ชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรคสันนิบาตแห่ง

ชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy) ซึ่งนำา 

โดยออง ซาน ซูจี อดีตนักโทษทางความคิด ถือเป็นเหตุการณ์สำาคัญ

ทางประวัติศาสตร์ที่ใหความหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดานสิทธิ

มนุษยชน ทั้งนี้ คงตองรอดูบททดสอบที่แทจริงกันต่อไป

รัฐบาลทหารไทยไดเลื่อนแผนเปลี่ยนผ่านอำานาจทางการเมือง ประเทศ

จึงยังคงกาวถอยหลังต่อไปในแง่ของการปฏิบัติตามพันธกรณีดานสิทธิ

มนุษยชน กล่าวคือ ยังมีการจำากัดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและ 

เขมขนมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก

และการชุมนุม ท้ังๆ ที่ทางการเคยสัญญาภายหลังยึดอำานาจเมื่อปี 

2557 ว่าจะเป็นการจำากัดสิทธิเพียงชั่วคราว 

รัฐบาลใหม่ไดเขาสู่อำานาจในศรีลังกาเม่ือเดือนมกราคม โดยรณรงค์ 

ใหมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและสัญญาว่าจะส่งเสริมการคุมครองสิทธิ

มนุษยชน แต่ยังคงมีปัญหาทาทายรายแรงหลายประการ รวมทั้งการ

ใชการจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ การทรมานและการปฏิบัติที่ 

โหดราย การบังคับบุคคลใหสูญหาย และการเสียชีวิตระหว่างการ

ควบคุมตัวของทางการ ในขณะที่การลอยนวลพนผิดจากการปฏิบัติ 

มิชอบระหว่างการสูรบกันในศรีลังกาซ่ึงไดยุติลงเม่ือปี 2552 ยังคงเป็น

ปัญหาที่ไม่ไดรับการแกไข

อย่างไรก็ดี มีสัญญาณเล็กๆ ที่บ่งชี้ถึงความกาวหนาในภูมิภาคอยู่บาง 

แมจะดูเปราะบางและกำาลังชะลอตัวลง ทั้งนี้ รวมถึง การวางแนวทาง

คร่าวๆ เพื่อแกปัญหาการทรมานและการปฏิบัติอ่ืนๆ ที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชนที่กำาลังขยายวงกวางในอัฟกานิสถาน อินเดีย และศรีลังกา
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การเคลื่อนไหวทางการเมืองและการปราบปรามการ
ประท้วงของมวลชนที่เพิ่มมากขึ้น

การเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชนมีความแพร่หลายมากขึ้นในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และยังจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

ต่อไป แต่การประทวงและกิจกรรมเคลื่อนไหวมักถูกทำาใหอ่อนแรงลง

ดวยความพยายามของเจาหนาท่ีท่ีจะควบคุมเสรีภาพในการแสดงออก 

การสมาคมและการชุมนุมอย่างสงบ ซึ่งความพยายามเหล่านี้หมายถึง

การใชกำาลังและความรุนแรงดวย

ในเวียดนามมีการข่มขู่และคุกคามบุคคลที่แสดงออกซึ่งสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 

ในการชุมนุมอย่างสงบ เมื่อเดือนกรกฎาคม กองกำาลังความม่ันคงทุบตี 

และข่มขู่นักเคลื่อนไหวที่พยายามเขามีส่วนร่วมในการประทวงอด

อาหารเพ่ือใหกำาลังใจนักโทษทางความคิด ในมัลดีฟส์นักการเมือง

ฝ่ายคานหลายรอยคนที่กำาลังทำาการประทวงอย่างสงบ ถูกจับกุมและ

ควบคุมตัว ส่วนในมาเลเซีย ผูจัดและผูเขาร่วมการประทวงอย่างสงบถูก

ดำาเนินคดีทางอาญา

ในกัมพูชา การปราบปรามการแสดงออกซึ่งสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ

ในปี 2557 ถูกซ้ำาเติมดวยการลงโทษทางอาญาต่อผูประทวง เมื่อเดือน

กรกฎาคม ศาลตัดสินว่าสมาชิกพรรคฝ่ายคานและนักกิจกรรม 11 คน

มีความผิดในขอหายุยงปลุกปั่น เพียงเพราะพวกเขาเขาร่วมการชุมนุม

ท่ีกรุงพนมเปญในเดือนกรกฎาคม 2557 ท่ีทายที่สุดลุกลามไปสู่การ

ปะทะกันกับกองกำาลังเจาหนาท่ี ท้ังนี้ เป็นขอหาที่เกินความจริงไปมาก 

เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานที่น่าเช่ือถือที่จะเชื่อมโยงกลุ่มจำาเลยกับ

การก่อความรุนแรงดังกล่าวเลย

ศาลสั่งลงโทษจำาคุกนักกิจกรรมสองคนในประเทศไทยเนื่องจากการ

แสดงละคร ซ่ึงนับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลทหารที่

จะใชกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในแบบที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อน 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อปราบปรามเสรีภาพในการแสดงออก นอกจากน้ี 

ทางการยังทำาให “การชุมนุมทางการเมือง” ของบุคคลตั้งแต่หาคนขึ้นไป 

เป็นเร่ืองผิดกฎหมาย โดยกำาหนดใหผูชุมนุมตองขออนุญาตจากตำารวจ 

หรือทางการเสียก่อน มิฉะน้ันอาจไดรับโทษจำาคุก นักศึกษาและ 

นักกิจกรรมที่ทำาการประทวงในเชิงสัญลักษณ์เป็นกลุ่มเล็กและกระทำา

อย่างสงบ มักตองเผชิญกับการใชกำาลังเกินกว่าเหตุ หรือไม่ก็ถูกจับกุม

และตั้งขอหา 

การใชกำาลังของตำารวจเพื่อปราบปรามนักศึกษาที่ชุมนุมประทวงอย่าง

สงบในเมียนมา ส่งผลใหเกิดการจับกุมประชาชนจำานวนมาก และการ

คุกคามแกนนำานักศึกษาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับการประทวงอย่าง

กวางขวาง ทั้งนี้รวมถึงเพียว เพียว อ่อง (Phyoe Phyoe Aung) แกนนำา

นักศึกษากลุ่ม All Burma Federation of Student Unions

ในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) มีการประทวงท่าทีของรัฐบาลหลาย

ครั้งต่อกรณีเรือโดยสารเซโวลล่มเมื่อปี 2557 ซึ่งคร่าชีวิตคนกว่า 300 

ราย แมว่าการประทวงส่วนใหญ่ในวาระครบรอบหนึ่งปีของหายนะ 

ดังกล่าวเมื่อเดือนเมษายนจะเป็นไปอย่างสงบ แต่ตำารวจปิดกั้นการ 
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เดินขบวนบนถนนหลายสายในกรุงโซล และยังใชกำาลังเกินขอบเขตกับ 

ผูเขาร่วมการเดินรำาลึกไวอาลัยใหผูเสียชีวิต

การปราบปรามผู้เห็นต่างจากรัฐ

รัฐบาลของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกไม่รีรอที่จะแสดง

ความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อความเห็นต่าง และหันไปใชวิธีการจำากัด

สิทธิมนุษยชนที่รุนแรง 

เดือนพฤษภาคมเป็นโอกาสครบรอบหนึ่งปีของการประกาศใชกฎ 

อัยการศึกและการยึดอำานาจของทหารในประเทศไทย ทางการไดใช

มาตรการรุนแรง มีการปฏิบัติมิชอบในระบบยุติธรรม และขยายอำานาจ

ของตนในการปราบปรามการแสดงความเห็นต่างหรือการวิพากษ์

วิจารณ์ระบอบทหารอย่างสงบ ทหารแสดงความไม่อดกลั้นอย่าง 

ต่อเนื่องและไม่ยอมใหมีการแสดงความเห็นต่างอย่างสงบ มีการจับกุม

นักศึกษาและนักกิจกรรมต่อตานรัฐประหารโดยพลการ มีการควบคุมตัว 

นักวิชาการ สื่อมวลชน และสมาชิกรัฐสภาไปกักขังในสถานท่ีลับใน

ค่ายทหาร โดยไม่มีการตั้งขอหาหรือไม่ไดรับการไต่สวนคดี ผูที่แสดง 

ความเห็นต่อตานการยึดอำานาจของทหาร ตองเขารับการพิจารณาใน

ศาลทหารและไม่ไดรับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม ทางการยังสั่งลงโทษ

คนจำานวนมากที่แสดงความเห็นและโพสต์ขอความทางเฟซบุ๊กท่ีทาง 

การถือว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยศาลสั่งตัดสินจำาคุกนาน

ถึง 60 ปี

รัฐบาลเกาหลีเหนือไม่อนุญาตใหพรรคการเมือง หนังสือพิมพ์อิสระ 

หรือหน่วยงานภาคประชาสังคมท่ีเป็นอิสระดำาเนินกิจการ และยังหาม

ไม่ใหพลเมืองของตนเกือบท้ังหมดเขาถึงบริการโทรศัพท์มือถือระหว่าง

ประเทศ แต่ประชาชนหลายคนยังคงเสี่ยงท่ีจะใชโทรศัพท์สื่อสาร

ระหว่างประเทศ โดยชาวเกาหลีเหนือที่อาศัยอยู่ใกลพรมแดนจีนใช

ประโยชน์จากธุรกิจเอกชนท่ีไม่ไดจดทะเบียนเพ่ือเขาถึงบริการโทรศัพท์

มือถือที่ถูกลักลอบเขามา โดยโทรศัพท์มือถือเหล่าน้ีมีสัญญาณเชื่อมต่อ

กับเครือข่ายของจีน ทั้งนี้ เพื่อติดต่อกับบุคคลนอกเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็น

เหตุใหถูกสอดแนม ถูกจับกุมและควบคุมตัว

ในกัมพูชา นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกคุมขังและทางการยกระดับ

การจำากัดสิทธิการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบดวยการจับกุม 

ผูกระทำาความผิดทางอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึน พระราชบัญญัติสมาคม

และหน่วยงานเอกชนฉบับใหม่ไดรับการลงนามประกาศใชเป็นกฎหมาย

แลว แมว่าจะไดรับการคัดคานจากภาคประชาสังคม เนื่องจากเป็น

กฎหมายที่คุกคามสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม แต่ก็ยังไม่เป็นที่

ชัดเจนว่าจะมีการบังคับใชอย่างไร

ในเวียดนาม รัฐควบคุมสื่อและหน่วยงานศาล รวมทั้งหน่วยงานดาน

การเมืองและศาสนา โดยมีนักโทษทางความคิดหลายสิบคนถูกคุมขัง

ในสภาพท่ีเลวรายสืบเน่ืองจากการพิจารณาคดีท่ีไม่เป็นธรรม มีรายงาน

เกี่ยวกับการคุกคาม การควบคุมตัวระยะสั้นโดยพลการ และการโจมตี

ทำารายสมาชิกภาคประชาสังคมเพิ่มขึ้น
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เม่ือเดือนกรกฎาคม ทางการจีนปราบปรามกลุ่มทนายความสิทธิมนุษยชน 

ครั้งใหญ่ ซ่ึงหลังจากนั้นก็ดำาเนินเรื่อยมาตลอดทั้งปี นักกิจกรรมรวมทั้ง 

นักสิทธิมนุษยชนและครอบครัวตกเป็นเป้าของการคุกคาม การข่มขู่  

การจับกุมโดยพลการ และการใชความรุนแรงอย่างเป็นระบบ 

พื้นท่ีสำาหรับภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพใน

การแสดงออกทั่วภูมิภาคเอเชียใตหดตัวลง ปากีสถานยังคงเป็นหน่ึงใน

ประเทศอันตรายมากที่สุดในโลกสำาหรับผูสื่อข่าวท่ีจะตกเป็นเป้าโจมตี 

รวมท้ังการถูกสังหารโดยกลุ่มติดอาวุธซึ่งยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับ

ผูทำางานดานสื่อ ในขณะที่รัฐบาลก็ไม่ไดใหความคุมครองมากเพียงพอ 

บังคลาเทศกลายเป็นสถานที่ที่อันตรายมากขึ้นสำาหรับผูที่แสดงความ

คิดเห็นของตน โดยมีแบบแผนการปราบปรามเสรีภาพในการแสดงออก 

รวมทั้งการสังหารบล็อกเกอร์และผูจัดพิมพ์หนังสือแนวฆราวาสนิยม

หลายคน องค์กรพัฒนาเอกชนยังคงตองเผชิญกฎหมายท่ีจำากัดเสรีภาพ 

ซึ่งหามวิพากษ์วิจารณ์ทางการของบังคลาเทศและปากีสถาน ส่วน

ทางการของอินเดียยังคงใชกฎหมายเงินทุนจากต่างชาติเพ่ือปราบปราม

องค์กรพัฒนาเอกชนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในอัฟกานิสถานตกเป็นเป้าโจมตี โดยผูกระทำา

ผิดไม่ตองรับโทษ พวกเขาตกเป็นเหยื่อความรุนแรงท้ังจากกลุ่มของ

รัฐและท่ีไม่ใช่ของรัฐ มีการกล่าวหาว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ของรัฐเกี่ยวของกับ

การโยนระเบิด การวางระเบิด และการสังหารนักปกป้องสิทธิมนุษย

ชน นอกจากนี้ รัฐสภาไดแกไขเพิ่มเติมกฎหมายสื่อมวลชน ซึ่งเป็นการ

จำากัดเสรีภาพในการแสดงออกมากขึ้น อีกทั้ง ภายหลังจากกลุ่มฏอลีบัน 

ยึดครองเมืองคุนดูซ์เมื่อเดือนกันยายน มีรายงานการสังหารหมู่ การ

ข่มขืนกระทำาชำาเรา และการตามล่าผูทำางานดานสื่อและนักปกป้องสิทธิ

มนุษยชนหญิงที่มีชื่ออยู่ในบัญชีที่กลุ่มตองการสังหาร

ในประเทศอ่ืนๆ รัฐบาลแสดงความไม่อดกลั้นต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์

จากสาธารณะ รวมทั้งรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งบังคับใชกฎหมายความลับทาง

ราชการเมื่อเดือนธันวาคม 2557 อันจะนำาไปสู่การจำากัดสิทธิอย่าง 

กวางขวางต่อการเขาถึงขอมูลของทางการ ขณะท่ีรัฐบาลเกาหลีใต้

เพิ่มการใชพระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติในการเอาผิดกลุ่มอื่นๆ  

มากขึ้น รวมทั้งนักการเมือง ซึ่งมีแนวโนมที่น่าจะนำาไปสู่การควบคุม

เสรีภาพในการแสดงออก ส่วนทางการอินโดนีเซียไดใชกฎหมาย

อินเทอร์เน็ตเพื่อเอาผิดทางอาญากับการใชเสรีภาพในการแสดงออก 

รูปแบบต่างๆ อันส่งผลใหบุคคลถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดและตอง 

จำาคุกเพียงเพราะแชร์ความเห็นทางอินเทอร์เน็ต 

การจำากัดสิทธิในการเคลื่อนไหวและแสดงความเห็นต่างอย่างสงบ

ในเมียนมามีความเขมขนมากขึ้น โดยมีการตั้งขอหากับนักโทษทาง 

ความคิดจำานวนมากที่ถูกควบคุมตัวและประชาชนอีกหลายรอยคนที่

ใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ ท้ังนี้รวมถึง

ผูประทวงที่เป็นนักศึกษา นักกิจกรรมทางการเมือง ผูทำางานดานสื่อ 

และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะผูท่ีเคลื่อนไหวดานที่ดินและ

แรงงาน
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หน่วยงานสื่อหลายแห่งถูกจำากัดเสรีภาพในมาเลเซีย และมีการข่มขู่

และคุกคามนักกิจกรรม อีกทั้ง ศาลกลางมีคำาวินิจฉัยยืนยันว่าพระราช- 

บัญญัติยุยงปลุกปั่นที่จำากัดสิทธินั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญ มีการใช

กฎหมายนี้เพื่อจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการต่อนักปกป้องสิทธิ

มนุษยชนและบุคคลอื่นจำานวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คำาวินิจฉัย

ของศาลดังกล่าวบั่นทอนเสรีภาพในการแสดงออกมากขึ้น

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย

มีรายงานขอมูลการทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายในหลายประเทศ

ในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงฟิจิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล 

เกาหลีเหนือ ฟิลิปปินส ไทย ติมอร-เลสเต และเวียดนาม อีกทั้ง 

ผูกระทำาผิดมักลอยนวลพนผิด

การทรมานและการปฏิบัติที่ โหดร้ายระหว่างการควบคุมตัวและการ 

สอบปากคำายังคงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในจีน

รัฐบาลอัฟกานิสถานไดดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อ

ขจัดการทรมาน หน่วยงานข่าวกรองไดออกคำาสั่งหามใชการทรมาน 

อย่างไรก็ดี การทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายโดยเจาหนาท่ีความ

มั่นคงยังคงเกิดขึ้นอย่างกวางขวางในระบบราชทัณฑ์

ในอินเดียยังคงมีรายงานการทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายระหว่าง

การควบคุมตัว รวมท้ังการเสียชีวิตจากการทรมาน ส่วนการดำาเนินการ

ในแง่บวก ศาลสูงสุดมีคำาสั่งใหรัฐติดตั้งกลองวงจรปิดในเรือนจำาทุกแห่ง 

เพื่อป้องกันการทรมานและการละเมิดอย่างอ่ืน ในขณะท่ีรัฐบาล

ประกาศจะแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อกำาหนดฐานความ

ผิดของการทรมานอย่างชัดเจน 

ในศรีลังกามีรายงานขอมูลการทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายต่อ 

ผูถูกควบคุมตัว ซึ่งรวมถึงการใชความรุนแรงทางเพศ อีกทั้งมีการ 

เสียชีวิตที่น่าสงสัยระหว่างการควบคุมตัว และในคดีก่อนหนานี้ยังพบ

การลอยนวลพนผิดเกิดขึ้นอีกดวย อย่างไรก็ดี รัฐบาลใหม่ใหคำามั่นกับ

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าจะกำาหนดเป็นคำาสั่งหาม

อย่างชัดเจนว่าไม่ใหหน่วยงานความมั่นคงใชการทรมานและการปฏิบัติ

ที่โหดรายและใหมีการสอบสวนและลงโทษผูมีส่วนรับผิดชอบ

การขัดแย้งกันด้วยอาวุธ

ยังคงมีการสูรบดวยอาวุธในบางพื้นที่ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเกิดขึ้น  

ในอัฟกานิสถาน การท่ีกลุ่มฎอลีบันและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ รวมทั้ง 

กองกำาลังที่สนับสนุนรัฐบาลทำารายและสังหารพลเรือนจนไดรับบาดเจ็บ

หรือเสียชีวิตแสดงถึงความความไม่มั่นคง ปฏิบัติการก่อความไม่สงบ

และอาชญากรรมที่ยังคงมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ แทบจะไม่มีการแสดงความ

รับผิดชอบต่อการสังหารอย่างผิดกฎหมายโดยกองกำาลังกลุ่มสนับสนุน 

รัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ ดังกล่าวเลย
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ในเดือนตุลาคม ทหารสหรัฐฯ ทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลของกลุ่มหมอ 

ไรพรมแดน (Médecins sans Frontières) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน

ในเมืองคุนดูซ์ อันเป็นเหตุใหเจาหนาที่และผูป่วย 22 คนเสียชีวิต ทั้งนี้  

มีเสียงเรียกรองใหมีการสอบสวนเรื่องดังกล่าวโดยปราศจากการ

แทรกแซง กลุ่มฏอลีบันมีเป้าหมายโจมตีพลเรือนอย่างไม่เลือกหนา 

พรอมทั้งยึดครองอาณาบริเวณเกือบทั้งหมดของเมืองคุนดูซ์เป็นระยะ

เวลาสั้นๆ

มีการกล่าวหาทหารของกองทัพเมียนมาว่าละเมิดสิทธิ ดวยการข่มขืน

กระทำาชำาเราและความรุนแรงทางเพศอื่นๆ โดยเฉพาะในรัฐคะฉิ่นและ

รัฐฉานทางตอนเหนือของเมียนมา ซ่ึงยังมีการสูรบกันดวยอาวุธมา

เป็นปีที่หาแลว ทั้งกลุ่มของรัฐและที่ไม่ใช่กลุ่มของรัฐต่างถูกกล่าวหา

ว่าละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและปฏิบัติมิชอบดาน 

สิทธิมนุษยชน โดยยังมีการลอยนวลพนผิดเรื่อยมา

ในอินเดีย กลุ่มติดอาวุธยังคงปฏิบัติมิชอบต่อพลเรือน ในรัฐจัมมูและ

แคชเมียร์ รวมถึงตอนกลางของอินเดีย อย่างไรก็ดี ในเดือนสิงหาคม

รัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธท่ีมีอิทธิพล ไดแก่กลุ่ม National Socialist 

Council of Nagaland (Isak-Muivah faction) ไดบรรลุกรอบความตกลง

ดานสันติภาพครั้งประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

การขัดแยงกันดวยอาวุธยังคงเกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใตของไทย 

ซึ่งรวมถึงปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา

การลอยนวลพ้นผิด

ความลมเหลวในการประกันความยุติธรรมและความรับผิดต่อการ

ละเมิดและการปฏิบัติมิชอบดานสิทธิมนุษยชนในอดีตและปัจจุบัน ซ่ึง

ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่องและยากจะแกไข เป็นปัญหาสำาคัญของประเทศ

ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ในอินเดีย เจาหนาที่ยังคงลอยนวลพนผิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยในรัฐจัมมูและแคชเมียร์และบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในอินเดีย มีกฎหมายงดเวนการฟ้องรองดำาเนินคดีกับทหารในแทบทุก

กรณี

การลอยนวลพนผิดจากการละเมิดกลุ่มผูประทวงระหว่างการควบคุมตัว

ยังคงเกิดขึ้นต่อไปในกัมพูชา แมจะถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากการใชกำาลัง

โดยไม่จำาเป็นหรือเกินกว่าเหตุแบบที่เกิดขึ้นในปีก่อนๆ คดีก็ยังไม่ไดรับ

การคลี่คลาย ทั้งนี้ รวมถึงกรณีของนายเขม สาพัท (Khem Saphath) 

อายุ 16 ปี ซึ่งมีผูพบเห็นครั้งสุดทายเมื่อเดือนมกราคม 2547 โดย 

คาดว่าเขาน่าจะเป็นเหย่ือของการบังคับใหสูญหาย มีรายงานว่าเขาเป็น

หนึ่งในอย่างนอยหาคนที่ถูกยิงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผูประทวง

ของรัฐบาล ศาลเขมรแดงรับฟังคำาใหการเป็นครั้งแรกในคดีฟ้องนาย 

นวน เจีย (Nuon Chea) อดีตผูบัญชาการอันดับสองของเขมรแดง และ

นายเขียว สัมพัน (Khieu Samphan) ประมุขของประเทศในช่วงเขมรแดง

ปกครอง ดวยขอหาอาชญากรรมลางเผ่าพันธุ์มนุษย์
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อินโดนีเซียครบวาระ 50 ปี ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งใหญ่ 

เมื่อปี 2508 ภายหลังการทำารัฐประหารที่ลมเหลว ทหารไดไล่ล่าสมาชิก

พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียและผูที่ทางการคาดว่าจะเป็นผูสนับสนุน

อุดมการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ที่ผ่านมาอินโดนีเซียยังคงลมเหลว

ในการทำาใหความจริงประจักษ์ ลมเหลวในการประกันความยุติธรรม

และการเยียวยากรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันโหดรายและการเสีย

ชีวิตของประชาชนราว 500,000 ถึงหนึ่งลานคน นอกจากนี้ ปี 2558 

ยังเป็นการครบรอบ 10 ปีของสงครามความขัดแยงที่ดำาเนินมาหลาย

ทศวรรษระหว่างกองกำาลังรัฐบาลอินโดนีเซียกับกลุ่มปลดแอกอาเจะห์  

(Free Aceh Movement-Gerakan Aceh Merdeka) ซึ่งเป็นเหตุให 

มีผูเสียชีวิตระหว่าง 10,000 ถึง 30,000 คน แมมีหลักฐานว่าการละเมิด

ของทหารฝ่ายรัฐบาลอาจถึงข้ันเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และ

ทั้งสองฝ่ายอาจก่ออาชญากรรมสงคราม แต่ที่ผ่านมาแทบไม่มีความ

พยายามประกันใหเกิดความยุติธรรมใดๆ 

อย่างไรก็ดี มีความคืบหนาอยู่บางในเรื่องของการเอาผิดในศรีลังกา  

ผลการสอบสวนขององค์การสหประชาชาติพบว่า หากมีการพิสูจน์ผ่าน 

กระบวนการศาลตามกฎหมาย ขอกล่าวหาที่ว่ามีการปฏิบัติมิชอบ

ในช่วงไม่กี่ปีก่อนการสูรบดวยอาวุธในประเทศจะยุติลง ซึ่งรวมถึง

การบังคับบุคคลใหสูญหายและการใชกำาลังทหารโจมตีเป้าหมายท่ี

เป็นพลเรือน อาจรุนแรงถึงขั้นเป็นอาชญากรรมสงครามและ/หรือ

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ นอกจากนี้ สหประชาชาติมีขอเสนอแนะ

ใหปฏิรูปเพื่อแกปัญหาการละเมิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการจัดตั้ง

ศาลแบบผสมเพ่ือแกปัญหาอาชญากรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

ซึ่งรัฐบาลแสดงท่าทีสนับสนุนขอเสนอนี้

ผู้พลัดถิ่น

ผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิงยังคงตองเผชิญความยากลำาบากอย่าง

สาหัสต่อไปในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและพื้นที่อื่น ผูลักลอบนำาคน 

เขาเมืองและผูคามนุษย์ในอ่าวเบงกอล ปฏิบัติมิชอบอย่างรายแรงต่อ 

ผูลี้ภัยและผูอพยพเขาเมืองหลายพันคนระหว่างอยู่ในเรือ บางคนถูก 

ยิงท้ิงบนเรือ ถูกโยนลงทะเลและปล่อยใหจมน้ำา หรือเสียชีวิตจากการ

ขาดอาหาร น้ำาและการเจ็บป่วย พวกเขาถูกทุบตี ซึ่งบางครั้งเป็นเวลา

หลายชั่วโมง เพราะไม่นั่งอยู่กับที่ รองขออาหาร หรือขอไปเขาหองน้ำา

วิกฤตที่เกิดขึ้นในอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันเม่ือเดือนพฤษภาคม 

สืบเนื่องจากการท่ีทางการไทยปราบปรามการคามนุษย์ อันเป็นผลให

ผูคามนุษย์และผูลักลอบนำาคนเขาเมืองทอดท้ิงผูล้ีภัยและผูแสวงหา

ท่ีพักพิงไวกลางทะเล วิกฤตครั้งนั้นส่งผลใหมีผูเสียชีวิตโดยไม่อาจทราบ

จำานวนได และยังเป็นเหตุใหผูลี้ภัยและผูยายถ่ินหลายพันคนถูกทอดทิ้ง

ไวกลางทะเลเป็นเวลาหลายสัปดาห์ และตองขาดแคลนอาหาร น้ำา และ

ไม่ไดรับการรักษาพยาบาล 

ในเบื้องตน รัฐบาลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ผลักดันเรือที่แออัด

ยัดเยียดเหล่านี้ออกไปจากชายฝ่ังของตน และขัดขวางไม่ใหคนท่ียาก

ลำาบากเหล่านี้ลงจากเรือ รัฐบาลในภูมิภาคยังออกปฏิบัติการคนหาและ

กูภัยอย่างเชื่องชา แต่ภายหลังไดรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติ 

อินโดนีเซียและมาเลเซียอนุญาตใหคนเหล่านี้ขึ้นฝั่ง และจัดสรรใหที่อยู่ 

ชั่วคราว อย่างไรก็ดี ยังมีคนอีกหลายรอยคนหรืออาจจะหลายพันคน
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ที่หายสาบสูญไป โดยบางส่วนอาจเสียชีวิตไปแลว หรือไม่ก็ถูกขาย

เป็นแรงงานทาส จนถึงสิ้นปียังคงมีคำาถามสำาคัญที่ไม่มีคำาตอบสำาหรับ

ทางออกระยะยาวของผูรอดชีวิตเหล่านี้ แมว่าอินโดนีเซียจะทุ่มเท

ทรัพยากรในการจัดท่ีอยู่อาศัยใหผูล้ีภัยและผูแสวงหาท่ีพักพิงหลายพัน

คน และพยายามตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของพวกเขา แต่ก็

ไม่มีการอธิบายอย่างชัดเจนว่าบุคคลเหล่าน้ีจะสามารถอาศัยอยู่ต่อไป

ภายหลังเดือนพฤษภาคม 2559 ไดหรือไม่ 

ผลจากการไรเสถียรภาพและการสูรบกันดวยอาวุธอย่างต่อเนื่องใน

อัฟกานิสถาน ประชากรเกือบสามลานคนกลายเป็นผูลี้ภัย ส่วนใหญ่

อาศัยอยู่ในอิหร่านและปากีสถาน และชาวอัฟกันเกือบหนึ่งลานคน

กลายเป็นผูพลัดถิ่นในประเทศ ซึ่งมักจะตองเผชิญความยากลำาบาก

ระหว่างอยู่ในที่พักพิงชั่วคราว 

ออสเตรเลียไดนำามาตรการแข็งกราวมาใชกับผูลี้ภัยและผูแสวงหาท่ีพัก

พิง โดยมีทั้งการผลักดันเรือออกจากชายฝั่ง การส่งกลับ และการใช

อำานาจควบคุมตัวโดยไม่มีกำาหนด รวมทั้งการควบคุมตัวท่ีศูนย์ดำาเนิน

การซึ่งตั้งอยู่ในปาปัวนิวกินีและนาอูรู ผลการศึกษาของศูนย์ที่นาอูรู

อย่างเป็นอิสระพบว่ามีขอกล่าวหาว่ามีการข่มขืนกระทำาชำาเราและการ

ทำารายทางเพศอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลรับพิจารณาขอเสนอแนะในผลการศึกษา

ทุกประการ และเมื่อเดือนตุลาคมไดประกาศว่า ผูแสวงหาที่พักพิงจะ

ไม่ถูกควบคุมตัวที่ศูนย์ดังกล่าวอีกต่อไป แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 

รวบรวมหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเจาหนาท่ีตระเวนชายแดนทางน้ำาของ

ออสเตรเลียมีส่วนเกี่ยวของกับการกระทำาผิดทางอาญา รวมทั้งมี 

หลักฐานว่าเจาหนาท่ีไดจ่ายเงินค่าจางใหลูกเรือส่งตัวผูลี้ ภัยและ 

ผูยายถิ่นซึ่งถูกตรวจพบระหว่างอยู่ในทะเลกลับไปยังอินโดนีเซีย

ในหลายประเทศ แรงงานขามชาติตองเผชิญการปฏิบัติมิชอบและการ

เลือกปฏิบัติ เกาหลีเหนือไดส่งประชาชนอย่างนอย 50,000 คนไป

ทำางานในประเทศต่างๆ เช่น ลิเบีย มองโกเลีย ไนจีเรีย กาตาร์ และ

รัสเซีย ซึ่งมักมีความปลอดภัยนอยและตองทำางานต่อเนื่องกันหลาย

ชั่วโมง โดยไดรับค่าจางผ่านรัฐบาลเกาหลีเหนือ ซ่ึงมีการหักเปอร์เซ็นต์

ออกไปจำานวนมาก 

การขาดความอดทนอดกลั้นด้านศาสนาและชาติพันธ์ุที่
เพิ่มขึ้น

หน่วยงานบางประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการไม่อดทนอดกลั้น การกีดกัน  

และการเลือกปฏิบัติทางศาสนาและชาติพันธ์ุหรือไม่สามารถแกปัญหา 

ดังกล่าวได มีรายงานการปฏิบัติมิชอบเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งรวมถึงลาว เมียนมา ปากีสถาน ศรีลังกา 

และเวียดนาม

ทางการอินโดนีเซียไม่สามารถยืนยันไดว่าจะใหความคุมครองแก่ 

ชนกลุ่มนอยทางศาสนาทุกกลุ่ม เพื่อใหพวกเขาสามารถปฏิบัติตาม

ความศรัทธาของตนไดโดยไม่ตองหวาดกลัว ไม่ถูกข่มขู่และทำาราย  

ชุมชนมุสลิมชีอะฮ์ถูกขับไล่ออกจากที่พักพิงช่ัวคราวในเกาะชวา 

ตะวันออกเมื่อปี 2556 และจนกระทั่งในปี 2558 ก็ยังคงไม่ไดรับ 
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การช่วยเหลือ พวกเขาถูกบังคับใหละทิ้งถิ่นฐานเมื่อปี 2555 ภายหลัง

ม็อบต่อตานชีอะฮ์เขารุกโจมตี ทางการในพ้ืนท่ีขัดขวางไม่ใหพวกเขา 

เดินทางกลับ หากไม่เปลี่ยนรีตมาเป็นมุสลิมนิกายสุหนี่ ขณะที่ในพื้นที่

อื่นๆ ทางการทองถิ่นของอาเจะห์ไดร้ือทำาลายโบสถ์คริสเตียน โดยมี

การใชความรุนแรงของฝูงชนเพ่ือขับไล่ใหประชาชนประมาณ 4,000 คน

อพยพออกจากจังหวัดสุมาตราเหนือ 

จีนยังคงปิดกั้นเสรีภาพดานศาสนาอย่างเป็นระบบ รัฐบาลเพิ่มความ

เขมขนในการรณรงค์ใหทำาลายโบสถ์และปลดไมกางเขนของชาวคริสต์

ในมณฑลเจอเจียง และคุกคามผูปฏิบัติตามนิกายฝ่าหลุนกง ซึ่งรวมถึง

การควบคุมตัวโดยพลการ การพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม การคุมขังและ

การทรมาน และการปฏิบัติที่โหดรายอ่ืนๆ รัฐบาลยังคงควบคุมวัดพุทธ 

ทิเบตอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลทองถิ่นในภูมิภาคเขตปกครองตนเอง 

ซินเจียง-อุยกูร์ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ไดออกระเบียบใหม่

เพ่ือควบคุมการปฏิบัติทางศาสนาอย่างเขมงวดมากขึ้น และหามการ

ปฏิบัติทางศาสนาใดๆ ที่ไม่ไดรับอนุญาต 

ทางการอินเดียยังคงไม่สามารถป้องกันเหตุรุนแรงทางศาสนาในหลาย

ครั้ง และบางครั้งสรางความตึงเครียดโดยการแสดงความเห็นใหเกิด

การแบ่งข้ัว อีกท้ังยังเกิดกรณีฝูงชนทำารายชายมุสลิมท่ีพวกเขาสงสัย

ว่าลักขโมยเงิน ลักลอบคาของเถ่ือนหรือฆ่าวัว ขณะท่ีศิลปิน นักเขียน 

และนักวิทยาศาสตร์หลายคนออกมาประทวงสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็น

บรรยากาศของความไม่อดกลั้นต่อกันที่ดูจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

การเลือกปฏิบัติ

การเลือกปฏิบัติยังคงเป็นขอกังวลในหลายประเทศ โดยทางการมัก 

ไม่สามารถดำาเนินการเพื่อคุมครองประชาชนไดอย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกปฏิบัติและความรุนแรงที่มีพื้นฐานมาจากการแบ่งวรรณะอย่าง

กวางขวางยังคงเกิดในอินเดีย และวรรณะที่มีอิทธิพลยังคงใชความ

รุนแรงทางเพศต่อผูหญิงและเด็กผูหญิงที่เป็นดาลิตและอาทิเวสี อย่างไร

ก็ดี มีความคืบหนาอยู่บางเม่ือสภาผูแทนราษฎรมีมติใหแกไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติจัดลำาดับวรรณะและจัดลำาดับเผ่าพันธุ์ (เพื่อป้องกัน

ความทารุณโหดราย) ซึ่งกำาหนดฐานความผิดใหม่ และกำาหนดใหมีการ

จัดตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาคดีเหล่านั้น ทั้งยังกำาหนดใหผูเสียหายและ

พยานไดรับการคุมครองอีกดวย

ในเนปาลการเลือกปฏิบัติทั้งที่มีเหตุมาจากเพศสภาพ วรรณะ ชนช้ัน 

ชาติพันธุ์ และศาสนา เกิดข้ึนอย่างกวางขวาง ในขณะท่ีในออสเตรเลีย

มีการคุมขังประชากรชาวพื้นเมืองในสัดส่วนที่สูงกว่าประชากรกลุ่มอื่น

ผูมีความหลากหลายทางเพศทั้งเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล คนขามเพศ 

และอินเตอร์เซ็กซ์ (LGBTI) เผชิญกับการเลือกปฏิบัติอย่างกวางขวาง 

และในหลายประเทศยังมีการเอาผิดทางอาญากับพฤติกรรมรักเพศ

เดียวกัน อย่างไรก็ดี เขตหนึ่งในกรุงโตเกียวไดกลายเป็นเทศบาลแห่ง

แรกของญี่ปุ่น ซ่ึงผ่านเทศบัญญัติใหออกใบทะเบียนสมรสแก่คู่สมรส
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เพศเดียวกัน ส่วนสภาสูงของอินเดียไดผ่านร่างพระราชบัญญัติเพื่อ

คุมครองสิทธิของคนขามเพศ 

สิทธิของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

ผูหญิงทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มักตกเป็นเหยื่อความรุนแรง การ

ปฏิบัติมิชอบ และความอยุติธรรม รวมทั้งการเลือกปฏิบัติและการ

ละเมิดดวยเหตุผลทางเพศสภาพ และการปฏิบัติมิชอบต่อสิทธิทางเพศ

และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

ในเนปาลการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลทางเพศสภาพทำาใหเกิดผลกระทบ 

ดานลบต่อผูหญิงที่มาจากกลุ่มชายขอบหลายประการ ทั้งนี้รวมถึง

การจำากัดศักยภาพของผูหญิงและเด็กผูหญิงในการควบคุมเพศวิถีของ

ตน และทางเลือกเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ อย่างเช่น การขัดขืนไม่ยอม

แต่งงานในวัยเด็ก หรือการประกันใหมีการดูแลสุขภาพทั้งช่วงฝากครรภ์

และหลังคลอด นอกจากนี้ ตราบาปและการเลือกปฏิบัติของตำารวจและ

หน่วยงานในอินเดียส่งผลใหผูหญิงไม่กลาแจงความเม่ือไดรับความ

รุนแรงทางเพศ และในเกือบทุกรัฐ ตำารวจไม่มีขั้นตอนการดำาเนินงาน

เพื่อแกปัญหาความรุนแรงที่มีมาตรฐานเพียงพอ

ความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงดวยเหตุดานเพศสภาพอื่นๆ ยังคง

เกิดขึ้นอย่างกวางขวางในปาปัวนิวกินี ซึ่งมีรายงานการใชความรุนแรง 

และการสังหารผูหญิงและเด็กที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดมาอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยรัฐบาลแทบไม่ไดดำาเนินการป้องกันเหตุดังกล่าวเลย 

โทษประหารชีวิต

แมมีความคืบหนาอยู่บางในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อลดการใชโทษ

ประหารชีวิตในหลายปีที่ผ่านมา แต่หลายประเทศยังคงใชโทษดังกล่าว 

รวมทั้งเป็นการใชในลักษณะขัดต่อกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน 

ระหว่างประเทศ บางประเทศไดรื้อฟื้นการประหารชีวิตขึ้นมาใชใหม่ 

อีกครั้ง

ปากีสถานไดสรางประวัติศาสตร์ที่น่าอับอาย เนื่องจากมีการประหาร

ชีวิตบุคคลกว่า 300 คน นับตั้งแต่ยกเลิกขอตกลงเพื่อพักการประหาร

ชีวิตพลเรือนลงเม่ือเดือนธันวาคม 2557 ภายหลังเหตุโจมตีของ 

ผูก่อการราย

ในเดือนสิงหาคม คณะกรรมการกฎหมายอินเดียมีขอเสนอใหยกเลิก

โทษประหารชีวิตสำาหรับความผิดทางอาญาทุกประการ เวนแต่ความผิด

ดานการก่อการราย และ “การทำาสงครามต่อตานรัฐ” 

กฎหมายอาญาของจีนที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับใชแลว 

โดยปรับลดจำานวนของความผิดทางอาญาที่ตองไดรับโทษประหาร

ชีวิต แมว่าสื่อมวลชนของรัฐจะอางว่าเป็นการกระทำาที่สอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาลที่จะประหารชีวิตนอยลงก็ตาม แต่การแกไขเพ่ิมเติม

กฎหมายครั้งนี้ไม่ทำาใหกฎหมายมีเนื้อหาสอดคลองกับกฎหมายและ

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใชโทษประหารชีวิต 

อีกทั้งสถิติขอมูลการใชโทษประหารชีวิตยังคงเป็นความลับทางราชการ
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ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำาหรับ 

ความผิดทางอาญาทุกประการ ผ่านการรับรองของรัฐสภามองโกเลีย  

และจะเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 

ประเทศเมียนมา

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ประมุขของประเทศและประมุขฝ่ายบริหาร: นายเต็งเส่ง 
(TheinSein)

ทางการเมียนมายังปล่อยใหเกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติและไม่ยอมรับ

ในความแตกต่างทางศาสนามีการยุยงปลุกปั่นใหเกิดการเลือกปฏิบัติ

และความรุนแรงต่อชาวมุสลิม ตลอดจนปล่อยใหกลุ่มพุทธชาตินิยม

หัวรุนแรงมีอำานาจเพ่ิมขึ้นและมีอิทธิพลก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเดือน

พฤศจิกายน สถานการณ์ของชาวโรฮิงญาถูกคุกคามอย่างเลวรายและ

รายแรงขึ้นเร่ือยๆขณะเดียวกัน รัฐบาลเพิ่มการปราบปรามเสรีภาพใน

การแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมอย่างสงบ นอกจากนี้ ยังมี 

รายงานการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศในพื้นที่ท่ีมีการต่อสูดวยอาวุธอย่างต่อเนื่อง ส่วนกองกำาลังดาน

ความมั่นคงท่ีตองสงสัยว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ยังคงลอยนวล

พนผิดต่อไป
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ข้อมูลพื้นฐาน

วันที่ 8 พฤศจิกายน เมียนมาจัดการเลือกตั้งท่ัวไปตามท่ีกำาหนดไว 

พรรคฝ่ายคานคือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (Nation-

al League for Democracy-NLD) เป็นฝ่ายไดรับชัยชนะและครองท่ีนั่ง 

ส่วนใหญ่ในรัฐสภา โดยคาดว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ช่วงปลายเดือน

มีนาคม 2559 ทั้งนี้ แมว่าการเลือกตั้งดังกล่าวจะไดรับเสียงชื่นชมอย่าง

กวางขวางว่าน่าเชื่อถือและโปร่งใส แต่การลิดรอนสิทธิการเลือกตั้งของ

ชนกลุ่มนอยและการจำากัดเสรีภาพในการแสดงออกกลับยังคงเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่อง

ในเดือนมิถุนายน ทหารขัดขวางความพยายามแกไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2551 ซ่ึงกลุ่มผูเสนอตองการตัดมาตราท่ีใหอำานาจทหารสามารถใชสิทธิ

วีโตคัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญและมาตราที่หามไม่ใหอองซานซูจี ผูนำา

พรรคฝ่ายคานไดรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีโดยรัฐสภา 

ในเดือนกรกฎาคม เมียนมาใหสัตยาบันรับรองอนุสัญญาอาวุธเคมี 

(Chemical Weapons Convention) และลงนามในกติการะหว่างประเทศ

ว่าดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Cove-

nant on Economic, Social and Cultural Rights)

การเลือกปฏิบัติ

ปัญหาการเลือกปฏิบัติและไม่ยอมรับในความแตกต่างของศาสนาใน 

เมียนมามีมากขึ้นอย่างน่าตกใจ โดยเฉพาะกระแสต่อตานชาวมุสลิม 

ขณะที่กลุ่มชาวพุทธชาตินิยมหัวรุนแรงมีอิทธิพลเพิ่มขึ้น ส่วนทางการ 

ไม่สามารถแกไขปัญหาการยุยงปลุกปั่นใหเกิดการเลือกปฏิบัติและการ 

ใชความรุนแรงอันเนื่องมาจากความเกลียดชังดานสัญชาติ เช้ือชาติ 

และศาสนาได

ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม รัฐสภาผ่านร่างกฎหมาย 

ส่ีฉบับเพ่ือ “คุมครองเชื้อชาติและศาสนา” ซ่ึงมาจากการริเริ่มของ 

กลุ่มชาวพุทธชาตินิยมหัวรุนแรง มีขอกฎหมายท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

รวมอยู่ ซ่ึงรวมถึงการอนุญาตใหมีการเลือกปฏิบัติจากเหตุดานศาสนา

และเพศสภาพดวย ส่งผลใหหลายฝ่ายกังวลว่ากฎหมายเหล่านี้จะ

ยิ่งทำาใหการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อชนกลุ่มนอยในเมียนมา 

รายแรงยิ่งขึ้น1 ทั้งนี้ กฎหมายทั้งสี่ฉบับประกอบไปดวยพระราชบัญญัติ

ว่าดวยการเปลี่ยนศาสนา (Religious Conversion Law) พระราชบัญญัติ

ว่าดวยการสมรสแบบพิเศษของหญิงชาวพุทธ (Buddhist Women’s 

Special Marriage Law) พระราชบัญญัติว่าดวยระบบดูแลสุขภาพ 

เกี่ยวกับการควบคุมประชากร (Population Control Healthcare Law) 

และพระราชบัญญัติว่าดวยการมีผัวเดียวเมียเดียว (Monogamy Law) 

ผูที่แสดงความเห็นต่อตานการเลือกปฏิบัติและไม่ยอมรับความ 

แตกต่างของศาสนามีจำานวนเพิ่มขึ้น แต่มักถูกตอบโตจากทั้งกลุ่มคน 

ท้ังท่ีเป็นภาครัฐและท่ีไม่ใช่ภาครัฐ เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน ทินลินอู (Htin 

Lin Oow) ถูกศาลตัดสินจำาคุกสองปีและตองใชแรงงานหนักเนื่องจาก 

ขอหา “หมิ่นศาสนา” หลังเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์การใชศาสนาพุทธ

เพื่อส่งเสริมการเลือกปฏิบัติและอคติในสังคมเม่ือเดือนตุลาคม 2557 
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ขณะท่ีนักเคล่ือนไหวเพื่อสิทธิสตรีและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งออก

มาวิพากษ์วิจารณ์กฎหมาย “คุมครองเชื้อชาติและศาสนา” ตองถูก

คุกคามและข่มขู่ ซึ่งรวมถึงการข่มขู่ว่าจะใชความรุนแรงทางเพศดวย

ชาวโรฮิงญา

สถานการณ์ของชาวโรฮิงญายังคงเลวราย ส่วนใหญ่เป็นการถูกลิดรอน

สิทธิที่จะไดรับสัญชาติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2525 ของ 

เมียนมา และยังคงเผชิญกับการจำากัดสิทธิขั้นรุนแรงทั้งในแง่เสรีภาพ 

ในการเดินทาง สิทธิการเขาถึงบริการดานสุขภาพที่จำาเป็นต่อชีวิต สิทธิ

ที่จะไดรับการศึกษาและโอกาสการจางงานอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้  

ยังมีรายงานอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับการจับกุมชาวโรฮิงญาโดยพลการ 

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายขณะที่พวกเขาถูกควบคุมตัว ตลอด

จนการเสียชีวิตขณะถูกเจาหนาที่ดานความมั่นคงควบคุมตัว ขณะท่ี 

ผูสังเกตการณ์ระหว่างประเทศยังคงประสบความยากลำาบากอย่างยิ่ง 

ในการเดินทางเขาไปสังเกตการณ์ในรัฐยะไข่ 

ในเดือนกุมภาพันธ์ ประธานาธิบดีเมียนมาประกาศยกเลิกระบบบัตร

ลงทะเบียนชั่วคราว (Temporary Registration Cards-TRCs) หรือที่

มักเรียกกันว่า “บัตรขาว” ส่งผลใหชาวโรฮิงญาจำานวนมากไม่มีเอกสาร

ประจำาตัวใดๆ ติดตัวการยกเลิกดังกล่าวยังส่งผลใหชาวโรฮิงญา ตลอด

จนผูที่เคยถือบัตรขาวอื่นๆ ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนดวย

สถานการณ์การกีดกันชาวโรฮิงญารุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อชาวโรฮิงญา 

ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งหลายคนถูกวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ นอกจากนี้ยัง

มีการตัดสิทธิผูสมัครชาวมุสลิมกลุ่มอ่ืนๆ อีกจำานวนมากดวยเหตุผลที่

เกี่ยวของกับการเลือกปฏิบัติ

สถานการณ์ที่เลวรายลงของชาวโรฮิงญา ส่งผลใหพวกเขาหลบหนีออก

จากเมียนมามากขึ้น โดยขอมูลของ UNHCR หน่วยงานดานผูลี้ภัยของ

องค์การสหประชาชาติระบุว่าชาวโรฮิงญาและคนสัญชาติบังกลาเทศ

ประมาณ 33,000 คนไดเดินทางออกจากอ่าวเบงกอลทางเรือตลอดปี

ที่ผ่านมา ส่วนในเดือนพฤษภาคม การปราบปรามขบวนการคามนุษย์

ในไทยส่งผลใหคนจำานวนมาก ซึ่งหลายคนเป็นชาวโรฮิงญาที่หนีมาจาก

เมียนมา ถูกทอดท้ิงอยู่กลางทะเลในเรือที่แออัดของขบวนการคามนุษย์

และผูลักลอบนำาคนเขาเมือง หลายคนถูกซอมและถูกจับตัวเพื่อเรียก 

ค่าไถ่2

นักโทษทางความคิด

ทางการเมียนมายังคงจับกุมและคุมขังผูท่ีออกมาใชสิทธิของตนอย่าง

สงบ ตั้งแต่นักศึกษา นักเคลื่อนไหวทางการเมือง สื่อและนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะนักกิจกรรมท่ีเคลื่อนไหวดานท่ีดินและแรงงาน3 

จนถึงส้ินปี 2558 มีนักโทษทางความคิดอย่างนอย 114 คนถูกคุมขัง 

ส่วนอีกหลายรอยคนที่ไดรับการประกันตัวยังคงตองเจอกับอุปสรรคทาง

กฎหมายเพียงเพราะใชสิทธิของตนอย่างสงบ

ในเดือนมีนาคม ตำารวจใชกำาลังสลายการชุมนุมอย่างสงบของนักศึกษา

ซึ่งรวมตัวประทวงพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ที่เมืองและปะดาน 
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(Letpadan) เขตพะโค ผูนำานักศึกษาและผูสนับสนุนกว่า 100 คนถูกต้ัง

ขอหาทางอาญาจากเขาร่วมการชุมนุมซึ่งรวมถึงเพียวเพียวอ่อง (Phyoe 

Phyoe Aung) ผูนำานักศึกษาซึ่งอาจถูกจำาคุกเกาปีหากศาลตัดสินว่าเธอมี

ความผิดจากการชุมนุมอย่างสงบดังกล่าวหลังจากนั้น ทางการเมียนมา

ยังดำาเนินการสอดแนมขอมูลส่วนตัว ตลอดจนการคุกคามนักศึกษาและ 

ผูสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งนับเป็นความพยายามอย่างชัดเจนที่จะ

ข่มขู่และลงโทษผูมีส่วนเกี่ยวของกับการชุมนุมของนักศึกษา4

ในเดือนตุลาคม หนึ่งเดือนก่อนการเลือกตั้งท่ัวไป ทางการเมียนมา

ควบคุมตัวผูใชโซเชียลมีเดียหลายคนที่โพสต์ขอความลอเลียนทหาร 

ในจำานวนนี้ไดแก่แพกทริก คุม จา ลี (Patrick Kum Jaa Lee) นัก

เคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพชาวคะฉิ่น ซึ่งศาลปฏิเสธการขอประกันตัว

ติดต่อกันหลายคร้ังแมว่าสุขภาพร่างกายของเขาจะไม่แข็งแรงระหว่าง

ถูกควบคุมตัวก็ตามนักโทษทางความคิดเหล่านี้ถูกตั้งขอหาตามพระราช

บัญญัติการโทร-คมนาคม พ.ศ. 2556 ถือเป็นสัญญาณที่น่าตกใจว่าการ

ปราบปรามไดขยายตัวเขาไปในพื้นที่ดิจิตัลแลว

การอภัยโทษในวันที่ 30 กรกฎาคม ส่งผลใหมีนักโทษทางความคิด  

11 คนไดรับการปล่อยตัว จากจำานวนนักโทษที่ไดรับการปล่อยตัว 

ทั้งหมด 6,966 คน ส่วนนายแพทย์ตุนอ่อง (TunAung) นักโทษทาง

ความคิดอีกคนไดรับการปล่อยตัวตั้งแต่เดือนมกราคมหลังไดรับ

อภัยโทษจากประธานาธิบดี 

ในวันที่ 5 มกราคม ประธานาธิบดีเต็งเส่งต้ังคณะกรรมการกิจการ

นักโทษทางความคิด ซึ่งเคยถูกต้ังมาแลวเมื่อปี 2556 เพื่อพิจารณาคดี 

ของนักโทษทางความคิดที่เหลืออยู่ทั้งหมด ตามรายงานข่าวจากสื่อ 

ของรัฐ คณะกรรมการชุดใหม่นี้จะ “ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับนักโทษทาง 

ความคิดในระดับรากหญาโดยทันที” อย่างไรก็ตาม จนถึงสิ้นปี 2558 

ยังไม่มีขอมูลเกี่ยวกับอำานาจหนาที่ ทรัพยากรหรือกิจกรรมของคณะ

กรรมการชุดนี้แต่อย่างใด และไม่เป็นที่แน่ชัดว่าคณะกรรมการชุด 

ดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติงานจริงไดหรือไม่5

เสรีภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุม
อย่างสงบ

มีการใชกฎหมายที่มีเนื้อหากวางและคลุมเครือเพ่ือปิดปากผูเห็นต่าง

จากรัฐบาล และจำากัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม

และการชุมนุมอย่างสงบซ่ึงรวมถึงพระราชบัญญัติว่าดวยการชุมนุมและ

การเดินขบวนอย่างสงบ (Peaceful Assembly and Peaceful Proces-

sion Law) ขอบทในประมวลกฎหมายอาญาที่เอาผิดกับ “การชุมนุม

อย่างไม่ชอบดวยกฎหมาย” “การหมิ่นศาสนา” และ “การยุยงปลุกปั่น” 

และพระราชบัญญัติการสมาคมอย่างไม่ชอบดวยกฎหมาย (Unlawful 

Associations Act) ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ท้ังนี้ ยังไม่มีความพยายาม 

ที่จะทบทวนหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่จำากัดสิทธิเหล่านี้แต่อย่างใด

ทางการเมียนมาข่มขู่และเฝ้าติดตามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและ 

ผูออกมาเคลื่อนไหวอย่างสงบ โดยใชรูปแบบการคุกคามและการ

สอดแนมท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเจาหนาที่ไปติดตามตัว  

การส่งเจาหนาท่ีไปถ่ายภาพระหว่างเขาร่วมกิจกรรมและการประชุม 
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การคนที่สำานักงานและบาน การคุกคามและข่มขู่ครอบครัว เพื่อน 

ร่วมงานหรือเพื่อนคนอื่นๆ ของพวกเขา

ขณะท่ีส่ือยังคงตกเป็นเป้าการคุกคาม การจับกุม การดำาเนินคดีและ

การคุมขัง เพียงเพราะการทำาหนาที่ของตนเองอย่างสงบ ส่งผลใหมีการ

เซ็นเซอร์ตัวเองเกิดขึ้น6

การขัดแย้งกันด้วยอาวุธในประเทศ

ในวันที่ 15 ตุลาคม รัฐบาลเมียนมาและกลุ่มชาติพันธ์ุติดอาวุธลงนาม

ในขอตกลงหยุดยิงระดับชาติ (Nationwide Ceasefire Agreement)  

โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติการต่อสูดวยอาวุธซึ่งดำาเนินมานานหลาย

ทศวรรษ ระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างไร

ก็ตาม การที่ทางการเมียนมาไม่เปิดโอกาสใหกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธ 

บางกลุ่มเขาร่วมในขอตกลงครั้งนี้ หมายความว่าอีกเจ็ดกลุ่มที่ไม่ได

ลงนามในความตกลง รวมทั้งกลุ่มท่ียังเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ีท่ีขัดแยงกับ 

กองทัพ เลือกที่จะไม่เขาร่วมโครงการนี้ 

การสูรบเขมขนข้ึนในรัฐคะฉิ่นและรัฐฉาน มีรายงานอย่างต่อเนื่อง 

เกี่ยวกับการฆาตกรรม การบังคับบุคคลใหสูญหาย การข่มขืนและ

อาชญากรรมอื่นๆ ที่เป็นความรุนแรงทางเพศและการบังคับใชแรงงาน7 

โดยรัฐบาลเมียนมายังคงปฏิเสธไม่ใหผูทำางานดานมนุษยธรรมเขาถึง

ชุมชนพลัดถิ่นไดอย่างเต็มที่

ในเดือนกุมภาพันธ์ ประชาชนหลายพันคนกลายเป็นผูพลัดถิ่นและมี

รายงานเกี่ยวกับการฆาตกรรมหลายกรณี หลังเกิดการสูรบครั้งใหม่

ระหว่างกองทัพเมียนมากับกลุ่มติดอาวุธกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตย

แห่งชาติเมียนมา (Myanmar National Democratic Alliance Army) ใน

โกกังซึ่งเป็นพื้นที่ปกครองตนเอง ประธานาธิบดีเมียนมาประกาศใชกฎ

อัยการศึกในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ก่อนจะยกเลิกใน

วันที่ 17 พฤศจิกายน ส่วนในเดือนตุลาคม การบุกโจมตีคร้ังใหม่ทาง

ตอนกลางของรัฐฉานส่งผลใหมีผูพลัดถิ่นราว 6,000 คน อย่างนอย  

4,000 คนในนั้นยังคงพลัดถิ่นไปจนถึงสิ้นปี 2558

ในเดือนกันยายน รัฐบาลเมียนมาลงนามในพิธีสารเลือกรับของ

อนุสัญญาว่าดวยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (UN Convention on the 

Rights of the Child) ว่าดวยเด็กในสถานการณ์การต่อสูดวยอาวุธ โดย

มีรายงานว่ากองทัพเมียนมาไดปลดประจำาการเด็กและวัยรุ่น 146 นาย 

จากกองกำาลังของตน ขณะเดียวกัน ก็ยังมีรายงานอย่างต่อเนื่อง 

เกี่ยวกับการคัดเลือกเด็กมาเป็นทหาร ทั้งโดยหน่วยงานภาครัฐและไม่ใช่ 

ภาครัฐ

ความรับผิดชอบของบรรษัท 

กฎหมายเมียนมาที่มีอยู่ไม่สามารถป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ไดอย่างเพียงพอ ไม่มีกฎหมายหามการบังคับ 

ไล่รื้อ ไม่มีกฎหมายคุมครองสิ่งแวดลอมที่กวางขวางพอ ตลอดจน 

ไม่มีกฎหมายที่ช่วยคุมครองประชาชนจากผลกระทบเชิงลบดานสิทธิ
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มนุษยชนอย่างมลพิษทางน้ำา อากาศ และดิน อันเป็นผลมาจาก 

อุตสาหกรรมเหมืองแร่และการผลิต

ประชาชนหลายพันคนเสี่ยงจะถูกบังคับไล่รื้อบานเรือนและที่ทำากิน

ของตัวเอง เพ่ือเปิดทางใหกับโครงการเหมืองทองแดงเละปาด่อง  

(Letpadaung)ทางตอนกลางของประเทศ โดยโครงการเละปาด่องเป็น

ส่วนหนึ่งของโครงการเหมืองโมนีวาท่ีมีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่การบังคับไล่รื้อ การปราบปรามผูประทวงอย่าง

รุนแรงโดยเจาหนาท่ีรัฐตลอดจนผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ส่งผลเสีย 

ต่อสุขภาพของคนในพ้ืนที่และการเขาถึงน้ำาสะอาด โดยจนถึงสิ้นปี 

2558 บริษัทที่เกี่ยวของไม่เคยตองรับผิดชอบต่อการการละเมิดสิทธิ 

มนุษยชนดังกล่าวเลย8

ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในประเทศ

จากขอมูลของสำานักงานเพื่อการประสานงานดานมนุษยธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (UN Office for the Coordination of Humanitarian  

Affairs-OCHA)เมียนมามีผูพลัดถิ่นในประเทศ 230,000 คน ส่วนใหญ่ 

ประกอบไปดวยผูพลัดถ่ินมากกว่า 100,000 คนจากการสูรบในรัฐคะฉ่ิน

และทางตอนเหนือของรัฐฉาน และอีก 130,000 คนท่ีส่วนใหญ่เป็นชาว 

โรฮิงญาในรัฐยะไข่ หลังจากที่พวกเขาตองกลายเป็นผูพลัดถิ่นเนื่องจาก

ความรุนแรงปะทุขึ้นเมื่อปี 2555 นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม ประชาชน 

1.7 ลานคนตองกลายเป็นผูพลัดถิ่นชั่วคราวหลังเกิดเหตุน้ำาท่วมครั้งใหญ่ 

หลายพื้นที่ทั่วประเทศ 

ผูล้ีภัยและประชาชนกลุ่มอื่นๆ จากเมียนมาประมาณ 110,000 คนอาศัย

อยู่ในท่ีพักพิงช่ัวคราวเกาแห่งบริเวณพรมแดนไทย-เมียนมาโดยไม่มี 

อนาคตที่แน่นอน หลายคนแสดงความกังวลหากจะตองเดินทางกลับ 

เมียนมา เนื่องมาจากเพิ่มกำาลังทหารในพื้นที่การลอยนวลพนผิดกับ 

ระเบิดท่ียังมีอยู่ในพื้นท่ี ขอจำากัดดานโอกาสทางการศึกษาและการหางาน  

ทั้งหมดส่งผลใหไม่มีผูใดประสงค์จะเดินทางกลับเมียนมาโดยสมัครใจ

การลอยนวลพ้นผิด

เจาหนาที่ดานความมั่นคงยังคงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยแทบไม่ตอง 

รับผิดใดๆ การสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจาหนาที่ดาน 

ความมั่นคงเป็นสิ่งที่มักไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและถึงแมจะมีการสอบสวนก็

มักขาดความโปร่งใสและความเป็นอิสระ ส่งผลใหผูกระทำาผิดมักไม่ตอง 

รับโทษ ในขณะที่ผูเสียหายและครอบครัวยังไม่มีสิทธิท่ีจะไดรับความ

ยุติธรรม ความจริง และการเยียวยา9

ในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเมียนมา  

(Myanmar National Human Rights Commission—MNHRC) แถลงว่า

ไดรับแจงว่า ศาลทหารไดยกฟ้องคดีต่อเจาหนาที่ทหารซึ่งถูกกล่าวหาว่า

เกี่ยวของกับการเสียชีวิตของอองจอนาย (Aung Kyaw Naing) หรืออีก 

ชื่อหนึ่งว่าปาจี (Par Gyi)อองจอนาย ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุม

ตัวโดยทหารเมื่อเดือนตุลาคม 2557 มีการใชศาลทหารเขามาไต่สวน

กรณีนี้ แมว่าก่อนหนานั้น ตำารวจจะเป็นฝ่ายสอบสวนและกำาลังมีการ 

ไต่สวนโดยศาลอยู่ก็ตาม ครอบครัวของอองจอนายไม่ทราบว่าศาล
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ทหารถูกนำามาใชพิจารณาคดีนี้ จนกระทั่งไดรับขอมูลจาก MNHRC 

และจนถึงส้ินปี 2558 ยังไม่มีบุคคลใดถูกลงโทษอันเนื่องมาจากการ 

สังหารครั้งนั้นแต่อย่างใด

เจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งรวมถึงกองกำาลังดานความมั่นคง ยังคงไม่ถูก 

ฟ้องรองดำาเนินคดีจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจากพวกเขาไดรับ 

ความคุมครองทางกฎหมายโดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2551 ในเดือน

ธันวาคม ยังมีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อกำาหนดใหอดีต

ประธานาธิบดีไดรับความคุมครองทางกฎหมายที่จะไม่ถูกดำาเนินคดี

จนตลอดชีวิตจาก “การกระทำา” ในขณะดำารงตำาแหน่ง ซึ่งอาจรวมถึง

การละเมิดสิทธิมนุษยชน อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรม

สงคราม อย่างไรก็ตาม จนถึงสิ้นปี2558 ยังไม่มีการรับรองร่างกฎหมาย 

ดังกล่าวแต่อย่างใด 

โทษประหารชีวิต

ไม่มีการประหารชีวิตเกิดขึ้นในเมียนมาแต่ตลอดทั้งปีศาลตัดสินคดีดวย

โทษประหารอย่างนอย 17 ครั้ง 

การตรวจสอบจากนานาชาติ

ในกระบวนการทบทวนการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตาม

กลไกยูพีอาร์ (UN Universal Periodic Review-UPR) ขององค์การ

สหประชาชาติ10 เมื่อเดือนพฤศจิกายน เมียนมาไดปฏิเสธขอเสนอแนะ 

หลักเกี่ยวกับการทบทวนกฎหมายบางฉบับที่จำากัดสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมอย่างสงบ ตลอดจนปฏิเสธ 

ไม่ยอมรับว่ามีการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบต่อชาวโรฮิงญา

ผูตรวจการพิเศษสหประชาชาติสำาหรับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน

เมียนมาไดเดินทางเขาเมียนมาสองคร้ังในปี 2558 แต่ถูกขัดขวาง 

ไม่ใหปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตอำานาจที่มี ในเดือนสิงหาคม เธอไดรับ 

อนุญาตใหเดินทางเขาเมียนมาเพียงหาวัน ตองประสบความยากลำาบาก 

ในการเขาพบคู่เจรจาจากฝ่ายรัฐบาลและไม่ไดรับอนุญาตใหเดินทาง 

ไปยังรัฐยะไข่ นอกจากน้ี ผูตรวจการพิเศษสหประชาชาติยังรายงานว่า 

มีการสอดแนมและการคุกคามสมาชิกจากภาคประชาสังคมที่มาพบเธอ

ดวย ทั้งนี้ จนถึงสิ้นปี 2558 การเจรจาเพื่อจัดตั้งสำานักงานขาหลวงใหญ่

เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Office of the High Com-

missioner for Human Rights–OHCHR) ในเมียนมายังไม่สำาเร็จและ

แมว่าเจาหนาที่ OHCHR จะสามารถปฏิบัติงานในเมียนมาได แต่ก็ยัง 

ไม่สามารถเขาถึงบางพื้นที่ของประเทศไดอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ส่ง 

ผลกระทบใหเกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของพวกเขา

1 Amnesty International and the International Commission of Jurists (ICJ), 

Parliament must reject discriminatory ‘race and religion’ laws (แอมเนสต้ี 

อินเตอร์เนชั่นแนลและคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล รัฐสภาตองไม่รับรอง

กฎหมายเลือกปฏิบัติดานเชื้อชาติและศาสนา) (ASA 16/1107/2015)
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2 Deadly journeys: The refugee and trafficking crisis in Southeast Asia (การ

เดินทางสายมรณะ ผูลี้ภัยและวิกฤตการคามนุษย์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต) 

(ASA 21/2574/2015)

3 ‘Going back to the old ways’: A new generation of Prisoners of con-

science in Myanmar (ยอนกลับไปในวิถีเก่า: นักโทษดานความคิดรุ่นใหม่ใน 

เมียนมา) (ASA 165/2457/2015)

4 Myanmar: End clampdown on student protesters and supporters  

(เมียนมา: ยุติการปราบปรามผูประทวงที่เป็นนักศึกษาและผูสนับสนุน) (ASA 

16/1511/2015)

5 Amnesty International and Human Rights Watch, Open letter on the  

establishment of the Prisoners of Conscience Affairs Committee  

(แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลและฮิวแมนไรต์ว็อชต์ จดหมายเปิดผนึกว่าดวย 

การแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักโทษดานความคิด) (ASA 16/0007/2015)

6 Caught between state censorship and self-censorship: prosecution and 

intimidation of media workers in Myanmar (ระหว่างการเซ็นเซอร์ของรัฐและ

การเซ็นเซอร์ตัวเอง: การดำาเนินคดีและการข่มขู่ผูทำางานดานสื่อในเมียนมา) 

(ASA 16/1743/2015)

7 Investigate alleged rape and killing of two Kachin women (สอบสวน 

ขอกล่าวหาว่ามีการข่มขืนกระทำาชำาเราและสังหารหญิงชาวคะฉิ่นสองคน) (ASA 

16/0006/2015)

8 Open for business? Corporate crime and abuses at Myanmar copper 

mine (เปิดใหกับภาคธุรกิจ? อาชญากรรมและการปฏิบัติมิชอบของบรรษัทใน

กิจการเหมืองทองแดงของเมียนมา) (ASA 16/0003/2015)

9 Myanmar: Four years on, Impunity is the Kachin conflict’s hallmark  

(เมียนมา: สี่ปีผ่านไป การลอยนวลพนผิดในความขัดแยงที่รุนแรงของรัฐคะฉิ่น) 

(ASA 16/1832/2015)

10 Stalled reforms: Impunity, discrimination and ongoing human rights 

abuses: Amnesty International submission to the Universal Periodic 

Review(การปฏิรูปที่ชะงักงัน: การลอยนวลพนผิด การเลือกปฏิบัติและการ

ปฏิบัติมิชอบดานสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง รายงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์- 

เนชั่นแนลท่ีเสนอตามกระบวนการทบทวนสิทธิมนุษยชนตามวาระ) (ASA 

16/2276/2015)
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ประเทศไทย

ราชอาณาจักรไทย

ประมุขของประเทศ: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประมุขฝ่ายบริหาร: พลเอกประยุทธ ์จันทรโ์อชา

รัฐบาลทหารของไทยไดขยายอำานาจเพื่อจำากัดสิทธิและปราบปราม 

ผูเห็นต่างอย่างกวางขวางโดยอางความมั่นคงของชาติ แผนการถ่ายโอน

อำานาจทางการเมืองถูกเลื่อนออกไป ขณะที่การปราบปรามรุนแรงขึ้น 

ส่งผลใหประชาชนถูกคุกคาม ข่มขู่ คุมขัง และถูกควบคุมตัวโดยพลการ

เพียงเพราะใชสิทธิของตนอย่างสงบมีจำานวนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  

การจับกุมและดำาเนินคดีภายใตกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพยัง

เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมีจำานวนเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีการต่อสูดวยอาวุธ 

ในประเทศยังดำาเนินต่อไป

ข้อมูลพื้นฐาน

ในเดือนมกราคม ทางการไทยไดสั่งฟ้องคดีต่ออดีตนายกรัฐมนตรี 

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และแจงขอกล่าวหาว่าปฏิบัติหนาท่ีมิชอบในโครงการ

รับจำานำาขาว 

ในเดือนมีนาคม รัฐสภายุโรปประกาศจะคว่ำาบาตรการนำาเขาสัตว์น้ำา

จากประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรป หากรัฐบาลไทยยังไม่มีมาตรการ

แกไขปัญหาการคามนุษย์และการบังคับใชแรงงานของแรงงานขามชาติ

ในอุตสาหกรรมประมงอย่างเพียงพอ ถัดมาในเดือนมิถุนายน ไทยยังคง

อยู่ในอันดับ Tier 3 ต่อไปตามรายงานประจำาปีว่าดวยการคามนุษย์ของ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เนื่องจากดำาเนินการแกปัญหาการคา

มนุษย์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นวงกวาง ทั้งในรูปแบบการบังคับ

ใชแรงงานและการแสวงประโยชน์จากบริการทางเพศนั้น ยังไม่เพียงพอ 

ส่วนในเดือนตุลาคม รัฐสภายุโรปมีมติแบบไม่ผูกมัด แสดงความกังวล

ต่อการปราบปรามสิทธิอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย

แมมีเสียงเรียกรองจากนานาชาติใหยุติการจำากัดเสรีภาพที่รัฐบาล

ทหารเคยประกาศหลังการรัฐประหารปี 2557 ว่าจะเป็นเพียงมาตรการ

ช่ัวคราว แต่รัฐบาลทหารยังคงใชอำานาจอย่างกวางขวางและไม่เอาผิด

ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านั้น โดยใชอำานาจตามมาตรา 44 

ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว นอกจากนี้ ยังขยายบทบาทของทหาร

ในระบบบริหารงานยุติธรรมดวย ขณะเดียวกัน มีการยกเลิกการใช 

กฎอัยการศึกเกือบทั่วประเทศเมื่อวันที่ 1 เมษายน โดยทางการได
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ประกาศใชคำาสั่งหลายฉบับ ซึ่งรวมถึงคำาสั่งหัวหนาคณะรักษาความ- 

สงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 3/2558 ซึ่งยังคงไวซึ่งอำานาจสำาหรับการจำากัด

เสรีภาพอย่างกวางขวางเช่นเดียวกับกฎอัยการศึก รวมถึงการจำากัด 

ช่องทางเยียวยาสำาหรับบุคคลท่ีถูกละเมิดสิทธิดวย นอกจากนี้ รัฐบาล

ทหารยังชะลอการดำาเนินการแผนงานที่จะนำาไปสู่การเลือกตั้ง หลังจาก 

ท่ีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในเดือน

กันยายน 

การบังคับใชประกาศคำาสั่งของ คสช. ฉบับต่างๆ อย่างต่อเนื่องส่งผล

ใหเกิดการละเมิดสิทธิในประเทศ ซึ่งรวมถึงคำาสั่งเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไมที่ส่งผลใหประชาชนตองถูกบังคับใหโยกยายออกจาก

พื้นที่และพืชผลถูกทำาลาย

ในเดือนสิงหาคม เกิดเหตุระเบิดบริเวณศาลท่านทาวมหาพรหมเอราวัณ 

(ศาลพระพรหม) ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายการโจมตี เป็นผู 

มาเคารพสักการะศาลและนักท่องเท่ียว มีผูเสียชีวิต 20 คน ไดรับ 

บาดเจ็บอีก 125 คน

การขัดแย้งกันด้วยอาวุธในประเทศ

ความรุนแรงท่ีมีการใชอาวุธยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วน 

ของสงขลา พลเรือนเป็นหนึ่งในเป้าการโจมตี โดยเช่ือว่าการโจมตีน่าจะ

เป็นปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธ

ในเดือนมกราคม ศาลยกฟ้องทหารพรานสองนายที่ถูกตั้งขอหากรณี

สังหารเด็กชายสามคนที่อำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ 2557 ส่งผลใหผูละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงมีชัยชนะและ

ไม่ตองรับโทษทางกฎหมาย

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย

มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเพ่ือเอาผิดการทรมานและการบังคับ

บุคคลใหสูญหายเขาสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ แต่จนถึงสิ้นปี 2558  

ยังไม่มีความคืบหนาใดๆ 

ยังคงมีรายงานขอมูลการทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายของเจาหนาที่

ตำารวจและทหารอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี1 โดยบุคคลที่ถูกทหารควบคุม 

ตัวแบบไม่ใหติดต่อกับโลกภายนอก ในสถานที่ควบคุมตัวที่ไม่เป็น

ทางการ และไม่มีหลักประกันคุมครอง ถือเป็นกลุ่มที่มีความเส่ียงอย่าง

ยิ่งที่จะถูกทรมานโดยเจาหนาที่รัฐ ในเดือนกันยายน มีการเปิดสถาน

ควบคุมตัวชั่วคราวของทหารสำาหรับใชควบคุมตัวพลเรือนโดยเฉพาะ 

ต่อมาในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนมีผูถูกควบคุมตัวเสียชีวิตท่ีสถาน 

ควบคุมตัวชั่วคราวนี้สองคน

ผูเรียกรองท่ีขอใหรัฐเยียวยาเพราะถูกทรมานโดยเจาหนาที่รัฐ ยังคง

เผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ต่อไป ในเดือนมีนาคม เจาหนาที่เรือนจำา

พิเศษกรุงเทพฯ ปฏิเสธไม่ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเขา

ตรวจสอบอาการบาดเจ็บของนายสรรเสริญ ศรีอุ่นเรือน นักเคลื่อนไหว
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ทางการเมือง โดยเขาเล่าว่าถูกทรมานระหว่างที่ทหารควบคุมตัวแบบ 

ไม่ใหติดต่อกับโลกภายนอก ซึ่งรวมถึงการทุบตีและมีการช็อตดวยไฟฟ้า 

มากกว่า 40 ครั้ง

ในการเสียชีวิตจากการถูกทรมานโดยจาหนาที่รัฐระหว่างถูกควบคุม

ตัวหลายกรณี มีความพยายามนำาผูกระทำาความผิดมาลงโทษอยู่บาง 

อย่างไรก็ตาม ผูกระทำาความผิดในกรณีที่กล่าวมาและการทรมานโดย

เจาหนาที่รัฐกรณีอื่นๆ กลับไม่ตองรับโทษทางกฎหมาย

การปราบปรามผู้เห็นต่างจากรัฐ 

ผูแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ทางการอย่างสงบมีความเสี่ยงท่ีจะ

ถูกควบคุมตัวโดยพลการ2 และถูกจำาคุก ตลอดท้ังปี 2558 มีประชาชน

ถูกจับกุม ตั้งขอหา และฟ้องรองดำาเนินคดีหลายคน โดยมีสาเหตุ 

มาจากกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป ทั้งการเล่นละคร การโพสต์ความ 

เห็นบนเฟซบุ๊ก และการเขียนขอความบนฝาผนัง3

สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมของประชาชนถูกละเมิด 

โดยพลเรือนตองเขารับการพิจารณาคดีในศาลทหารและถูกตั้งขอหา

เกี่ยวกับ “ความมั่นคงแห่งชาติ” “ความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์” และ

การละเมิดคำาสั่งต่างๆ ของ คสช. ผูถูกควบคุมตัวไม่มีสิทธิอุทธรณ์ 

คำาตัดสินของศาลอันเนื่องมาจากเป็นการกระทำาที่เกิดขึ้นระหว่าง 

การประกาศกฎอัยการศึก ขณะที่ศาลทหารกรุงเทพไดยกคำารองอย่าง

รวดเร็วในกรณีท่ีมีการขอใหทบทวนการประกาศเขตอำานาจศาลทหาร

เหนือพลเรือน และการเรียกรองใหวินิจฉัยว่าการใชศาลทหารขัดกับ

พันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทยหรือไม่

คำาสั่ง คสช. ที่ 3/2558 ใหอำานาจทหารในการควบคุมตัวบุคคลโดย

พลการ สั่งปิดสื่อ และเอาผิดต่อผูที่รวมตัวทางการเมืองเกินหาคน4 

ดานกฎหมายที่บังคับใหประชาชนตองแจงเจาหนาที่ล่วงหนาหากจะ

จัดการชุมนุมในท่ีสาธารณะ ตลอดจนเอาผิดทางอาญาต่อผูใชสิทธิใน

การประทวงอย่างสงบใกลสถานที่ราชการก่อนจะไดรับอนุญาตน้ันเริ่ม

มีผลบังคับใชเมื่อเดือนสิงหาคม ขณะที่ร่างกฎหมายซึ่งจะเพิ่มอำานาจ 

ใหกับคณะกรรมการที่ทำาหนาที่ควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

อันจะส่งผลใหกองทัพสามารถจำากัดเสรีภาพในการแสดงออกและใช

ดุลพินิจเพื่อการสอดแนมขอมูลบนอินเทอร์เน็ตไดอย่างกวางขวางยังคง 

ไม่ผ่านสภา ตลอดทั้งปี ทางการยังไดแสดงความเห็นข่มขู่สื่อมวลชน

อย่างเปิดเผยและเรียกรองใหสื่อเซ็นเซอร์ความเห็น “ที่เป็นเชิงลบ” 

อย่างจริงจัง นอกจากนี้ เจาหนาท่ีทหารยังทำาการสอดแนมขอมูลอย่าง

แข็งขันและคุกคามผูที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ซึ่งรวมถึง 

นักวิชาการและสื่อมวลชน นอกจากนี้ ทางการยังปิดกั้นการเขาถึง

เว็บไซต์บางเว็บไซต์ ตลอดจนออกคำาสั่งแบนสื่อและการวิพากษ์วิจารณ์

ในโลกออนไลน์ดวย5

ประชาชนหลายสิบคนถูกตั้งขอหาและฟ้องรองดำาเนินคดีตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 116 เนื่องมาจากการแสดงจุดยืนที่ต่างไปจาก

รัฐบาล ซึ่งรวมถึงการประทวงเรียกรองประชาธิปไตยเพื่อต่อตานต่อ

อำานาจทหารอย่างสงบ ทางการไดตั้งขอหาและควบคุมตัวสมาชิก  
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14 คนของขบวนการประชาธิปไตยใหม่6 รวมทั้งนักกิจกรรมหลายคน 

จากกลุ่มพลเมืองโตกลับ การประทวงอย่างสงบเกิดข้ึนหลายคร้ัง 

ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม และมิถุนายน ผูสนับสนุน

ทั้งสองกลุ่มก็ถูกตั้งขอหาดวยเช่นกัน ซึ่งรวมถึงนายบารมี ชัยรัตน์  

ผูประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนและกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์- 

เนชั่นแนล ประเทศไทย และครูที่เกษียณอายุการทำางานแลวอีกหน่ึงคน

เพียงเพราะมอบดอกไมใหกับนักกิจกรรมกลุ่มพลเมืองโตกลับระหว่าง

การประทวง

ทางการใหความสำาคัญอย่างมากกับการบังคับใชประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 112 หรือกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ และยังคง

กำาหนดใหการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เป็นความผิดดานความ

ม่ันคง7 ข้ันตอนปฏิบัติในคดีเหล่านี้มักกระทำาเป็นความลับ ใชการ

พิจารณาลับ และไม่ใหสิทธิในการประกันตัว การตัดสินจำาคุกโดยศาล

ทหารเกิดถี่ขึ้น และโทษจำาคุกมีระยะเวลานานขึ้นในปีท่ีผ่านมา ซึ่งรวม

ถึงโทษจำาคุกนานถึง 60 ปี ศาลทหารยังเพิ่มโทษจำาคุกในความผิดฐาน 

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพดวยการกำาหนดใหนับโทษจากความผิดอ่ืน 

ต่อเนื่องกันไปดวย

อดีตสมาชิกรัฐสภา ผูสื่อข่าว นักวิชาการ และนักกิจกรรมหลายสิบคน

ถูกทหารควบคุมตัว โดยอางอำานาจตามคำาสั่ง คสช. ที่ 3/2558 ซึ่งเปิด

ช่องใหควบคุมตัวบุคคลโดยไม่มีขอกล่าวหาหรือไม่ตองเขารับการไต่สวน

จากศาลในสถานที่ควบคุมตัวอย่างไม่เป็นทางการนานถึงหนึ่งสัปดาห์ได 

โดยปราศจากหลักประกันคุมครองสิทธิหรือการเขาถึงทนายความหรือ

ครอบครัว รัฐบาลสรางความชอบธรรมใหกับการควบคุมตัวในลักษณะนี้ 

เพ่ือใชเป็นเครื่องมือในการควบคุมเสรีภาพในการแสดงออก ตลอดจน

ป้องกันหรือลงโทษผูแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผย 

ประชาชนหลายรอยคนที่เคยถูกควบคุมตัวโดยพลการหลังรัฐประหาร 

ยังคงถูกจำากัดสิทธิจากเง่ือนไขการปล่อยตัว โดยทางการยังคงเฝ้า 

ติดตาม ข่มขู่ ตลอดจนควบคุมตัวซ้ำาเป็นระยะเวลาสั้นๆ อีกหลายครั้ง 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ มือปืนนิรนามยิงสังหารนายใช บุญทองเล็ก  

นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิที่ดินขององค์กรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต (สกต.) 

ที่อำาเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะที่สมาชิกคนอ่ืนของกลุ่มให

ขอมูลว่ายังคงถูกคุกคามและข่มขู่อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการ

เคลื่อนไหวสนับสนุนชุมชนที่มีขอพิพาทดานที่ดินกับบริษัทน้ำามันปาล์ม

ในเดือนตุลาคม มีการฟ้องคดีต่อทหารคนหนึ่ง กรณีการบุกเขาไป

ทำารายนักกิจกรรมกลุ่มคนรักษ์บานเกิดที่จังหวัดเลยเมื่อเดือน

พฤษภาคม 2557 ทางกลุ่มยังคงรายงานว่าถูกทหารคุกคามและข่มขู่

อย่างต่อเน่ือง โดยนายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ สมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม

ยังตองขึ้นศาลในคดีหมิ่นประมาทดวย อันเป็นผลมาจากการโพสต์ 

ขอความออนไลน์ซึ่งมีเนื้อหาเรียกรองใหมีการตรวจสอบการทำา 

เหมืองแร่ของบริษัท ทุ่งคำา จำากัด 
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คดีของนักข่าวสองคนจากสำานักข่าวออนไลน์ภูเก็ตหวานไดรับการ 

ยกฟ้อง หลังท้ังสองถูกฟ้องหมิ่นประมาทจากการเผยแพร่บทความ 

จากสำานักข่าวรอยเตอร์ซึ่งเปิดโปงการว่าขาราชการไทยมีส่วนเกี่ยวของ

กับขบวนการการคามนุษย์ ขณะเดียวกัน ศาลฎีกามีคำาสั่งไม่รับฟ้อง

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและผูอำานวยการของมูลนิธิ หลังจากเจาหนาที่

กองทัพบกไดแจงขอหาเพื่อดำาเนินคดีกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมที่

พยายามรณรงค์สรางความตระหนักรูแก่สาธารณะในประเด็นการ

ทรมานโดยเจาหนาที่รัฐ นอกจากนี้ ศาลยังไดยกฟ้องคดีหมิ่นประมาท

ต่อนายอานดี้ ฮอลล์ (Andy Hall) สัญชาติอังกฤษ นักวิจัยสัญชาติ

อังกฤษที่เขียนรายงานวิจัยเปิดโปงกาการละเมิดสิทธิแรงงานของบริษัท

คาส่งสับปะรดไทย อย่างไรก็ตาม เขายังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาคด ี

ทางแพ่ง และอาจถูกสั่งปรับเป็นเงินหนึ่งลานดอลลาร์สหรัฐฯ

สิทธิของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมือง

ในเดือนพฤษภาคม นายกรัฐมนตรีสั่งใหปราบปรามการคามนุษย์

และการลักลอบนำาคนเขาเมืองภายในเวลา 10 วัน หลังจากนั้น มีการ 

คนพบหลุมฝังศพแบบตื้นบริเวณพรมแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งเชื่อว่าเป็น

ค่ายกักกันที่ขบวนการคามนุษย์สรางเอาไว ดานพนักงานสอบสวน

ระดับสูงในคดีคามนุษย์ตองลี้ภัยทางการเมืองไปยังออสเตรเลีย โดย

ระบุว่าเขาถูกปองรายเอาชีวิตและถูกแทรกแซงจากทางการในระหว่าง

การสอบสวน การประกาศปราบปรามการคามนุษย์โดยรัฐบาลส่งผลให

เกิดวิกฤตดานสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมขึ้น เนื่องจากการประกาศ

ดังกล่าว เป็นเหตุใหขบวนคามนุษย์ทอดทิ้งเรือหลายลำากลางทะเล  

โดยเรือเหล่านั้นมีคนโดยสารมาดวยจำานวนมาก โดยทางการไทยได 

ขัดขวางไม่ใหเรือโดยสารของชาวมุสลิมโรฮิงญา ซ่ึงเป็นชาวมุสลิมจาก 

เมียนมาและบังกลาเทศ ข้ึนฝั่งในประเทศไทย ตลอดจนเกิดความความ 

ล่าชาในปฏิบัติการคนหาและช่วยเหลือเรือที่ตองการความช่วยเหลือ

อย่างเร่งด่วน

เนื่องจากไม่มีการคุมครองทางกฎหมายสำาหรับสิทธิการแสวงหาที่พักพิง  

ผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิงจึงยังคงเส่ียงที่จะถูกคุกคาม ควบคุมตัว  

และส่งกลับ ในเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน ทางการไดส่งกลับบุคคล 

ที่มีเชื้อสายกลุ่มชนเตอร์กิชจำานวน 109 คนกลับไปยังจีนแมจะทำาให 

พวกเขาสุ่มเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิที่นั่น8 ทั้งน้ี รวมถึงบุคคลสองคน

ที่ไดรับสถานภาพผูลี้ภัยจากสำานักงานขาหลวงใหญ่เพื่อผูลี้ภัยแห่ง 

สหประชาชาติ (UNHCR) แลวดวย9 ทางการไทยจับกุมและควบคุมตัว 

ผูแสวงหาที่พักพิงหลายคนตลอดทั้งปี รวมทั้งผูแสวงหาที่พักพิงที่มาจาก

ปากีสถานและโซมาเลีย

โทษประหารชีวิต

ศาลยังคงใชโทษประหารชีวิตตลอดปี 2558 แต่ไม่มีรายงานการประหาร

ชีวิต มีการผ่านกฎหมายเพื่อขยายประเภทของความผิดที่สามารถ 

ใชโทษประหารชีวิตได ขณะที่คำาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเมื่อ

เดือนกรกฎาคมอาจส่งผลใหผูถูกตัดสินโทษประหารชีวิตตองถูกใส่ 

โซ่ตรวนอย่างถาวร 



รายงานประจำ ปี 2558-2559 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลรายงานประจำ ปี 2558-2559 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 8180

1 Thailand: Martial law detainees at risk of torture (ประเทศไทย: ผูถูกควบคุม

ตัวตามกฎอัยการศึกเสี่ยงจะถูกซอมทรมาน)(ASA 39/1266/2015)

2 Thailand: Post-coup violations continue: is a “temporary situation”  

becoming chronic? (ประเทศไทย: การละเมิดสิทธิภาพหลังรัฐประหารยังเกิด

ขึ้นต่อไป: “สถานการณ์ช่ัวคราว” กำาลังกลายเป็นสถานการณ์ที่ยืดเย้ือหรือไม่?) 

(ASA 39/1042/2015)

3 Thailand: Military’s shutdown of event highlights free speech crackdown 

(ประเทศไทย: การสั่งยุติกิจกรรมโดยทหารเนนใหเห็นการปราบปรามเสรีภาพ 

ในการพูด) (News story, 4 มิถุนายน)

4 Thailand: Post-coup violations concerns abide one year on and a “tem-

porary situation” is becoming permanent (ประเทศไทย: ยังคงมีความกังวลแม

ผ่านไปหนึ่งปีหลังรัฐประหารและ “สถานการณ์ชั่วคราว” กลายเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้น

ถาวร) (ASA 39/1811/2015)

5 Thailand: Inter-Parliamentary Union must urge Thailand to stop persecu-

tion of dissenting former parliamentarians (ประเทศไทย: สหภาพรัฐสภาสากล

ตองกระตุนใหไทยยุติการคุกคามอดีตสมาชิกรัฐสภาท่ีเห็นต่างจากรัฐบาล) (ASA 

39/2666/2015)

6 Thailand: Studentscharged for peacefulprotest(ประเทศไทย: นักศึกษาถูก 

ตั้งขอหาจากการประทวงอย่างสงบ) (ASA 39/1977/2015)

7 Thailand: Lese-majesty convictions assault on freedom (ประเทศไทย: 

การลงโทษตามกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นการคุกคามต่อเสรีภาพ) 

(News story, 23 กุมภาพันธ์)

8 Thailand must not send Uighurs to Chinese torture (ประเทศไทยตองไม่ส่ง

ชาวอุยเกอกลับไปจีนเพื่อใหถูกทรมาน) (News story, 9 กรกฎาคม)

9 Thailand/China: Shameful collusion between China and Thailand in  

targeting freedom of expression and ignoring refugee rights must end 

(ประเทศไทย/จีน: ความร่วมมือที่น่าอับอายระหว่างจีนกับไทยเพื่อปราบปราม 

เสรีภาพในการแสดงออกและเพิกเฉยต่อสิทธิของผูลี้ภัยตองยุติลง) (ASA 

39/2914/2015)



รายงานประจำ ปี 2558-2559 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล82

รายงานประจำาปี 2558-2559
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก

รายงานแอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล ประจำาปี 2558-2559 

รวบรวมสถานการณ์ดานสิทธิมนุษยชนตลอดปี 2558 โดยใหภาพรวม 

ของหาภูมิภาคและขอมูลของแต่ละประเทศทั้งหมด 160 ประเทศ 

และดินแดน 

ในหลายภูมิภาคมีการโยกยายถ่ินฐานครั้งใหญ่ของผูลี้ภัยจำานวนมาก 

ท่ามกลางความขัดแยงและการกดขี่ที่เกิดขึ้น ยังมีประเด็นเร่ืองการ

ทรมานและความลมเหลวในการส่งเสริมสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัย

เจริญพันธุ์ รวมถึงการสอดแนมประชาชนโดยรัฐ และการลอยนวล 

พนผิดยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำาใหประชาชนไม่สามารถเขาถึงสิทธิ 

ของพวกเขาได 

รายงานฉบับนี้ไดมีการสรรเสริญบุคคลที่ลุกข้ึนต่อสูเพ่ือปกป้องสิทธิ

มนุษยชนทั่วโลก ซ่ึงส่วนใหญ่ตองเผชิญกับความยากลำาบาก และตอง 

ตกอยู่ในอันตราย และยังรวบรวมสถานการณ์ดานสิทธิมนุษยชน 

ทั่วโลกที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลใหความสำาคัญ ซึ่งมีขอมูลที่ 

เป็นประโยชน์สำาหรับผูที่มีหนาท่ีออกกฎหมายและนโยบายของรัฐ  

นักกิจกรรม หรือผูที่มีความสนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน


