
 
 

 

ภาพรวม 
ของภูมิภาค 

ที ่ผ ่านมาเป็นปีแห่งการปราบปราม แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นปีแห่งการโต้กลับเช่นกัน รัฐบาลจีน
มุ่งจํากัดเสรีภาพที่ได้ให้สัญญาไว้กับประชาชนฮ่องกง
ภายใต้เงื่อนไขการส่งมอบดินแดนในปี 2540 ประชาชน
ฮ่องกงปกป้องเสรีภาพเหล่าน้ีฝ่าอุปสรรคขวากหนาม
อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวบนท้องถนน เดือนแล้วเดือนเล่า
ที่เหล่าผู้ชุมนุมต้องเผชิญกับวิธีโต้ตอบที่เป็นการละเมิด
สิทธิโดยตํารวจ ท้ังการระดมยิงแก๊สนํ ้าตานับคร้ังไม่
ถ ้ ว น  ก า ร จ ั บ กุ ม โ ด ย พ ล ก า ร แ ล ะ ไ ม ่ ช อ บ ด ้ ว ย
กฎหมาย การทําร้ายร่างกาย การละเมิดสิทธิระหว่าง
การคุมขัง แต่คนนับล้านบนท้องถนนได้แสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ ท่ียืนหยัดเรียกร้องความรับผิด
จากรัฐบาล และยืนยันสิทธิในการแสดงออกและการ
ชุมนุมโดยสงบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปลวไฟอันเจิดจ้าของการชุมนุมโดยสงบได้จุด
ประกายท่ัวอินเดีย ประชาชนหลายล้านคนออกมาชุมนุม
บนท้องถนนเพื่อต่อต้านกฎหมายใหม่ กฎหมายที่แบ่งแยก
และเหยียดหยามชาวมุสลิมในการให้สัญชาติอินเดีย สอง
รัฐที ่ ใหญ่ที ่ส ุดและมีอ ํานาจมากที ่ส ุดในเอเชียกําลัง
พยายามยัดเยียดวิสัยทัศน์ที่มืดมัวและยึดเอาแต่พลเมือง
ขนาดใหญ่ของตนเองให้ทั ้งทวีป พร้อมท้ังมองชนกลุ่ม
น้อยเป็นภัยคุกคาม "ความมั ่นคงแห่งชาติ" เราเห็น
พฤติกรรมน้ีในเขตปกครองตนเองซินเจียงในจีน ซึ่งเป็น
เพียงเขตปกครองแต่ในนาม แต่ความจริงท่ีน่าหวาดกลัว
ของ “ค่ายการศึกษา” ปรากฏชัดเจนว่ามีการปราบปราม
ชาวเติร์กมุสลิมอย่างร้ายแรง นอกจากนี ้ เรายังเห็น
พฤติกรรมนี้ในรัฐแคชเมียร์ กระทั่งตอนนี้นับเป็นรัฐเพียง
แห่งเดียวในอินเดียที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม เรา
เห็นสิทธิในการปกครองตนเองของรัฐน้ีถูกเพิกถอน ท้ังยัง
ถูกล้อมโจมตีโดยรัฐบาลท่ีดําเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน  

ยังมีเงาของประชานิยมเป็นเสียงข้างมากใน 
ศรีลังกา ที่ซึ่งกระแสความรุนแรงต่อต้านชาวมุสลิมปะทุ
ข้ึนหลังจากเกิดเหตุระเบิดเม่ือวันอาทิตย์อีสเตอร์ในโบสถ์
คริสต์สามแห่งและโรงแรมสามแห่ง เหตุการณ์ดังกล่าว
พรากชีวิตผู้คนมากกว่า 250 คน โดยส่วนใหญ่เป็นชาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Women takes to the streets in Lahore during Aurat March on March 8, 2019. 
© Ema Anis for Amnesty International



 
 

 

คริสเตียน ในเดือนพฤศจิกายน นายโกตาบายา ราชปักษา
ได้รับเลือกต้ังเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของศรีลังกา 
พร้อมทั้งเข้ารับตําแหน่งในช่วงท่ีมีแต่ผู้นําเพศชายที่แข็ง
กร้าว ความหวังว่าบาดแผลของความขัดแย้งภายในท่ี
ยาวนานหลายสิบปีจะได้ร ับการเยียวยาริบหร่ีลงไป
อีก  ขณะท่ีในฟิล ิปป ินส  ์  "สงครามยาเสพติด" ของ
ประธานาธิบดีโรดรีโก ดูแตร์เตยังคงดําเนินต่อไปโดยแทบ
ไม่มีเสียงประท้วงจากนานาชาติเลย  

ทั ่วทั ้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลขยาย
ขอบเขตอํานาจการปราบปรามแข็งข้อกว่าเดิม ท้ังปิดปาก
คู่ต่อสู้ทางการเมือง ปิดกั้นเสียงของสื่อมวลชน พร้อมท้ัง
ลดพ้ืนท่ีพลเมืองสาธารณะ ถึงจุดท่ีในหลายประเทศ แม้แต่
การมีส่วนร่วมในการชุมนุมอย่างสงบก็นําไปสู่การจับกุม
ควบคุมตัว ในเอเชียใต้ หลายรัฐบาลคิดค้นวิธีการใหม่เพ่ือ
ดําเนินการปราบปรามตามรูปแบบเดิม โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การผ่านร่างกฎหมายเข้มงวดที่ลงโทษผู้แสดงความเห็น
ต่างจากรัฐบาลในโลกออนไลน์  

เ พ่ือให้การปราบปรามเหล ่า น้ีม ีความชอบ
ธรรม รัฐบาลทั ่วทั ้งเอเชียสร้างภาพลักษณ์ของผู ้ ท่ี
วิพากษ์วิจารณ์ตนเองว่าเป็นตัวเบี้ยของ "รัฐบาลหรือกลุ่ม
ต่างชาติ" อย่างเป็นระบบ ผู้วิจารณ์เหล่านี้อย่างดีที่สุดก็
ถูกตีตราว่า "ไร้เดียงสา" อย่างเลวร้ายที่สุดก็กลายเป็น
คน "ชังชาติ" พร้อมกันนี้รัฐบาลยังเผยแพร่ข้อความใส่
ร ้ายป้ายสีเหล่าน ี ้ ในวงกว้างผ่านปฏิบัต ิการในโลก
ออนไลน์ รัฐบาลในเอเชียยังช่วยให้บริษัทเอกชนไม่ต้องรับ
ผิดด้วยข้ออ้างว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ รัฐบาลเหล่าน้ีเงียบเฉยไม่ทําอะไรกับภาคเอกชน
ท่ีส่งผลกระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

แม้ว่าการฝ่าฟันต่ออุปสรรคเหล่าน้ีจะลําบากแค่
ไหน เยาวชนทั่วทั้งทวีปยอมเสี่ยงและท้าทายกฎเกณฑ์และ
ระเบียบท่ียังกดข่ี ในปากีสถาน ขบวนการปัชตุน ตา
ฮัฟฟัซ ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่ไม่ใช้ความรุนแรง ยังคง
ร่วมกับคนกว่าหมื่นคนชุมนุมต่อต้านการบังคับบุคคลให้
ส ูญหายและการว ิสาม ัญฆาตกรรม  แม ้หล ังจากท่ี
ผู้สนับสนุนขบวนการถูกต้ังข้อหาและควบคุมตัว พร้อมท้ัง
ที่รัฐบาลสั่งห้ามประท้วง คนหลายพันคนยังพากันนัดหยุด
งานเพื่อประท้วงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตามท้องถนนในหลายประเทศ รวมถึงอัฟกานิสถาน ที่ซ่ึง
ผู้เดินขบวนสันติภาพเผชิญกับความเสี่ยงร้ายแรงเพ่ือ

เรียกร้องให้มีการยุติความขัดแย้งที ่เกิดข้ึนในประเทศ
ตั้งแต่ก่อนพวกเขาเกิด ในเวียดนามผู้ชุมนุมต่างประท้วง
ต่อนโยบายของจีน ขณะที่นักกิจกรรมในลาวชุมนุมเพ่ือ
ต่อต้านโครงการสร้างเขื่อนที่ไม่มีประสิทธิภาพและละเมิด
สิทธิ  

ในปีที ่ผ่านมา การประท้วงและความพยายาม
ต ่างๆ  ของภาคประชาส ังคมก ็ประสบความส ําเ ร็จ
เช่นเดียวกัน ที ่ศรีลังกา ทนายความและนักกิจกรรมภาค
ประชาสังคมประสบความสําเร็จในการหยุดย้ังความ
พยายามผ่านร่างกฎหมายโทษประหารชีวิตอีกคร้ัง ใน
ไต้หวัน นักกิจกรรมต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของกลุ่มผู้มี
ความหลากหลายทางเพศ รัฐบาลไต้หวันได้ผ่านร่าง
กฎหมายอนุญาตให้ผู้มีเพศสภาพเดียวกันแต่งงานกันได้
ในเดือนมีนาคม รัฐบาลปากีสถานประกาศมาตรการใหม่
เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษ
ทางอากาศ ชาวฮ่องกงกดดันให้จีนถอนร่างกฎหมายการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เสนอก่อนหน้าน้ัน ศาลฎีกาในมัลดีฟส ์
ได้แต่งตั้งผู้หญิงสองคนเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นคร้ัง
แรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ ท่ามกลางแรงกดดัน
จากกลุ่มศาสนิกชนท่ีเคร่งครัด  

วงล้อแห่งความยุติธรรมสําหรับชาวโรฮิงญาเอง
ก็เร่ิมเปลี่ยนทิศทาง ศาลอาญาระหว่างประเทศอนุมัติการ
สอบสวนเต็มรูปแบบต่ออาชญากรรมโดยทหารเมียนมาท่ี
เกิดข้ึนในปี 2560 หลังจากท่ีรัฐบาลแกมเบียตัดสินใจย่ืน
ฟ้องเมียนมาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในข้อหาการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีความหวังว่าศาลอาญา
ระหว ่างประเทศจะทบทวนคําพิพากษาไม ่สอบสวน
อาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติท่ี
กระทําโดยทุกฝ่ายในอัฟกานิสถาน หลังจากยอมพ่ายแพ้
ต่อแรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดี
ทรัมป์  

ปี ใหม ่น ี ้ก ็คงเป ็นอีกปี ท่ีทดสอบเรา  แต่นัก
กิจกรรมและเยาวชนท่ัวท้ังเอเชียได้แสดงให้เห็นครั้งแล้ว
ครั ้งเล่าว่า ในที ่ที ่ไม่มีความหวัง แต่เราสามารถสร้าง
ความหวังข้ึนด้วยมือของเราได้  
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ไทย 

ราชอาณาจักรไทย  
ประมขุแหง่รัฐ: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู   
ประมุขฝ่ายบริหาร: พลเอกประยุทธ ์จันทร์โอชา   
 

นักกิจกรรม นักวิชาการ นักการเมืองฝ่ายค้าน 
และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกจับกุม ควบคุมตัว และ
ดําเนินคดีเนื ่องจากแสดงความเห็นอย่างสงบเกี ่ยวกับ
รัฐบาลและสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลยังคงใช้อํานาจ
จํากัดการใช้สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและโดยพลการ 
รวมถึงออกกฎหมายความมั ่นคงทางไซเบอร์ฉบับใหม่ 
ส่วนผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยยังคงเสี่ยงต่อการจับกุม ควบคุม
ตัว ส่งกลับ และบังคับส่งตัวไปยังประเทศอ่ืน    

 

ข้อมูลพื้นฐาน   
ในเดือนมีนาคม ประเทศไทยจัดการเลือกต้ังท่ัวไป

เป็นคร้ังแรก นับแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยึดอํานาจจากการทํารัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 
ในเดือนพฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง-
กรณบดินทรเทพยวรางกูรเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็น
ทางการในพิธีพระบรมราชาภิเษก ส่วนหัวหน้า คสช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้รับเลือกต้ังเป็นนายก- 
รัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน    

ในเดือนกรกฎาคม คณะรัฐมนตรีชุดใหม่สาบาน
ตนเข้ารับตําแหน่ง ส่วนคสช.หมดอํานาจและยุบตัวลง 
ทางการยกเลิกประกาศและคําส่ังที่ประกาศใช้โดย คสช.
ประมาณ 70 ฉบับ ส่วนประกาศและคําสั่งอื่นๆ มีผลบังคับ
ใช้เป็นกฎหมายโดยปริยาย มีการออกคําสั่งให้โอนคดีต่อ
พลเรือนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลทหารมายังศาล
พลเรือน อย่างไรก็ตาม กองทัพยังคงมีอํานาจอย่าง
กว้างขวางในการควบคุมตัวบุคคลโดยพลการ   

 

การสูญหายของบุคคล การทรมาน และ
การสอบสวนกรณีการโจมตีทําร้ายฝ่าย
ตรงข้ามทางการเมือง   

ในเดือนกันยายน กรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยัน
ว่านายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลล่ี นักกิจกรรมด้าน 
สิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงได้เสียชีวิตแล้ว เขาหายตัวไป
ระหว่างถูกเจ้าหน้าที ่อ ุทยานควบคุมตัวไว ้ ท่ีอ ุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานในปี 2557 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ประกาศว่าพบเศษชิ้นส่วนกระดูกของเขาในอ่างเก็บนํ้าใน
พื้นที่คุ้มครองของเขตอุทยาน และได้มีการแจ้งข้อหาต่อ
อดีตหัวหน้าอุทยานเมื่อเดือนธันวาคม รวมทั้งข้อหาฆ่าคน
ตายโดยเจตนา ในเดือนกรกฎาคม คณะกรรมการมรดก

Members of Amnesty International hold up images of Sirawith “Ja New” Seritiwat, who was beaten by unknown assailants, during a protest in Bangkok 
against the attack on 3 July 2019. 
© Candida Ng / AFP (via Getty Images)



 
 

 

โลกภายใต้องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เลื ่อนการลงมติรับรอง
สถานะมรดกโลกของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดย
อ้างอิงถึงข้อกังวลท่ีมีต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีความคืบหน้าในการสอบสวน
กรณีการสูญหายของนักกิจกรรมทางการเมืองชาวไทย
หลายคน ซ่ึงเคยจัดรายการทางอินเตอร์เน็ตระหว่างการ 
ลี้ภัยที่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์และ
รัฐบาลทหาร ชายสองคนได้หายตัวไปที ่ประเทศลาว
ระหว่างปี 2559 และ 2560 ในสภาพการณ์ซึ่งทําให้เชื่อได้
ว่าพวกเขาอาจตกเป็นเหย่ือการลักพาตัว ส่วนชายอีกสาม
คนหายตัวไปในประเทศลาวช่วงปลายปี 2561 ต่อมามีผู้
พบศพชายสองในสามคนที่หายตัวไปครั้งหลัง ในสภาพ
ถูกถ่วงด้วยแท่งคอนกรีต จมอยู่ในแม่นํ้าโขงในฝั่งประเทศ
ไทยช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 เชื่อว่าคนร้ายไม่ทราบ
ฝ่ายได้ลักพาตัวพวกเขาไปพร้อมกับนายสุรชัย ด่าน
วัฒนานุสรณ์ ชายอีกคนท่ีหายตัวไป ซ่ึงปัจจุบันยังไม่มีใคร
ทราบว่าเขาอยู่ท่ีไหน  

นักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลไทยอีกสามคนหาย
ตัวไปช่วงต้นปี 2562 มีรายงานผู้พบเห็นนายชูชีพ ชีวะ
สุทธ์ิ นายสยาม ธีรวุฒิ และนายกฤษณะ ทัพไทยเป็นคร้ัง
สุดท้ายระหว่างถูกควบคุมตัวในเวียดนาม และเช่ือว่ามีการ
ส ่ ง ต ั ว พ ว ก เ ข า ใ ห ้ กั บ ท า ง ก า ร ไ ท ย เ ม ื ่ อ เ ด ื อ น
พฤษภาคม 25621 ญาติของนายสยาม ธีรว ุฒิกล่าว
ว่า เจ้าหน้าที ่รัฐบาลไทยพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้เธอ
รายงานข ้อม ูลการหายต ัวไปของเขาก ับองค ์การ
สหประชาชาติ   

บุคคลที่ถูกควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติการต่อต้าน
การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ร้องเรียนว่าถูก
ทรมานและปฏิบัติอย่างโหดร้าย รวมท้ังระหว่างถูกควบคุม
ตัวในค่ายอิงคยุทธบริหาร มีการสอบสวนกรณีการ
เสียชีวิตของชายคนหน่ึงในวันที่ 25 สิงหาคม โดยชายคน
ดังกล่าวมีอาการโคม่าตั ้งแต่วันที ่ 21 กรกฎาคม ไม่ก่ี
ชั ่วโมงหลังจากที ่เขาถูกควบคุมตัวและซักถามในค่าย
ทหารดังกล่าว   

เจ้าหน้าที่ทหารยังคงใช้อํานาจบังคับใช้กฎหมาย
อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการควบคุมตัวบุคคลในสถานท่ี
ควบคุมตัวอย่างไม่เป็นทางการโดยปราศจากการแจ้ง
ข้อหา ผู้ถูกควบคุมตัวหลายคนถูกปฏิเสธไม่ให้ติดต่อกับ

โลกภายนอก ชายคนหนึ่งที่แจ้งความดําเนินคดีกับตํารวจ
เจ ็ดนายในข ้อหาทรมานกล ับตกเป ็นจ ํ า เลย เ สีย
เอง เนื่องจากโดนหนึ่งในตํารวจเหล่าน้ันฟ้องกลับในข้อหา
แจ้งความเท็จ   

 

เสรีภาพในการแสดงออก การชุมนมุ
อย่างสงบ การสมาคม และสิทธิความเป็น
ส่วนตัว   

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ และพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ได ้ร ับความเห ็นชอบผ่านร ่างเป ็นกฎหมายในเด ือน
กุมภาพันธ์ 2562 ส่งผลให้รัฐบาลมีอํานาจเพิ่มขึ้นในการ
สอดส่องและเซ็นเซอร์ข้อมูลออนไลน ์กฎหมายนี้ให้อํานาจ
อย่างกว้างขวางกับรัฐบาลในการสอดส่องข้อมูล โดยไม่มี
หลักประกันคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ช่วง
ปลายปี กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมได้ต้ัง 
“ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” โดยมีอํานาจหน้าที ่คัดกรอง
ข้อมูลออนไลน์ท่ีเห็นว่าเป็น “ข่าวปลอม” และจัดการกับ 
ผู้เผยแพร่ข้อความเหล่าน้ันด้วยมาตรการท่ีไม่ได้ระบุอย่าง
ชัดเจน   

ทางการแจ้งข้อหาอาญาต่อนักการเมืองฝ่าย
ค้าน นักวิชาการ คนงาน และนักกิจกรรม โดยใช้อํานาจ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ค ว บ ค ุ ม ก า ร ก ร ะ ท ํ า ค ว า ม ผ ิ ด ท า ง
คอมพิวเตอร์ กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ และข้อหา 
ยุยงปลุกปั่น จําเลยในคดีเหล่าน้ีเคยเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การเดินขบวนประท้วงอย่างสงบ การอภิปราย
เกี่ยวกับการปฏิรูปทางการเมือง หรือการวิจารณ์สถาบัน
พระมหากษัตริย์หรือรัฐบาล รวมท้ังการแสดงความเห็น
ผ่านโซเชียลมีเดีย2 มีบ ุคคลอย่างน ้อย  21 คนท่ีถูก
ดําเนินคดีจากการสวมเสื้อยืดที่มีธงซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
ก ับขบวนการเคล ื ่อนไหวเพื ่อระบอบการเม ืองแบบ
สหพันธรัฐ สมาชิกพรรคอนาคตใหม่ซ่ึงเป็นพรรคฝ่าย
ค้านถูกดําเนินคดีหลายข้อหา ขณะที่หัวหน้าพรรคถูกเพิก
ถอนสิทธิการดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกรัฐสภา ซึ่งหลาย
ฝ่ายมองว่าเป็นการกระทําที ่มีแรงจูงใจทางการเมือง 
ทางการยังมองหาแนวทางท่ีจะยุบพรรคดังกล่าว หลังจาก
เคยยุบพรรคไทยรักษาชาติมาแล้วเม่ือเดือนมีนาคม    



 
 

 

ศาลยกฟ้องหลายคดีที่รัฐบาลทหารแจ้งความ
เพื่อเอาผิดกับนักข่าวและนักกิจกรรมทางการเมือง และ
วินิจฉัยในคดีหนึ่งว่า จําเลยใช้สิทธิที่ได้รับการคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญอย่างสงบ   

ในเดือนมิถุนายน ทางการปล่อยตัวนายสิรภพ 
กรณ์อรุษ หรือ รุ ่งศิลา ซึ ่งถูกควบคุมตัวเป็นเวลา 59 
เดือนระหว่างรอการพิจารณาตามข้อหาหม่ินพระบรม 
เดชานุภาพ นายสิรภพถูกปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากท่ี
คณะทํางานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการควบคุมตัวโดย
พลการมีความเห็นว่า เขาถูกควบคุมตัวโดยพลการ   

ทางการค ุกคามบ ุคคลซ ึ ่ งว ิจารณ์สถาบัน
พระมหากษัตริย์หรือหน่วยงานของกองทัพ ในหลายกรณี
ได้บังคับให้พวกเขาลบหรือถอนคําพูดหรือให้เซ็นเซอร์
ตัวเอง รัฐบาลยังกดดันบรรดาผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียให้
จํากัดการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวจากภายในประเทศไทย 
นักการเมืองและนักกิจกรรมทางการเมืองระบุว่า ตนตก
เป็นเหยื่อการติดตามตัวและการคุกคามโดยเจ้าหน้าท่ี
ทหาร รวมทั้งระหว่างที่มีการเลือกต้ังและก่อนพิธีพระบรม
ราชาภิเษก    

บ ุคคลไม ่ทราบฝ่ายได ้ท ําร ้ายร ่างกายนัก
เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยอย่างรุนแรง ในระหว่างท่ี
พวกเขาพยายามรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความไม่
ปรกติของการเลือกตั้ง และปัญหาเนื่องจากการตั้งรัฐบาล
ใหม่3 ผู ้ตกเป็นเหย่ือการทําร้ายระบุว่า ทางการไม่ได้
ดําเนินการสอบสวนเหตุการณ์เหล่าน้ีอย่างถ่ีถ้วน นัก
กิจกรรมทางการเมืองยังระบุว่าตนตกเป็นเหยื่อการข่มขู่
ทําร้ายร่างกายและการคุกคามอื่นโดยบุคคลไม่ทราบฝ่าย 
อันเน่ืองมาจากการรณรงค์สาธารณะของตน   

กระทรวงมหาดไทยยังคงมีคําสั่งห้ามไม่ให้แอม-
เนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยแต่งต้ังนายเนติวิทย์ 
โชติภัทรไพศาล นิสิตและนักกิจกรรมเป็นตัวแทนคณะ
กรรมการบริหารองค์กรในฐานะตัวแทนเยาวชน โดยระบุ
ว่า “เขามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อคุณสมบัติการ
เป็นกรรมการ”   

ในเดือนตุลาคม มีรายงานว่าตํารวจได้ยกเลิก
ค ํา ส่ังท ี ่ น่าก ังวลใจ   โดยค ําส ั ่ งดังกล ่าวก ําหนดให้
มหาวิทยาลัยรายงานข้อมูลการเป็นสมาชิกและการทํา
กิจกรรมของกลุ่มนักศึกษามุสลิมในมหาวิทยาลัย   

 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
บริษัทฟาร์มเลี้ยงไก่ฟ้องร้องคดีแพ่งและอาญา

ต่อกลุ ่มคนงานผู้ร ้องเร ียนปัญหาสภาพการทํางาน 
รวมทั้งฟ้องร้องคดีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้สื่อข่าว 
และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้ให้ความเห็น
ต่อคดีเหล่าน้ี และอีกคดีหน่ึงที่บริษัทเนเชอรัล ฟรุตฟ้อง
นายแอนด้ี ฮอลล์ นักกิจกรรมด้านสิทธิแรงงานในคดีหม่ิน
ประมาททางแพ่ง เนื่องจากการทํารายงานเผยแพร่การ
ละเมิดสิทธิแรงงานของคนงานในโรงงานของบริษัท ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืนคําส่ังตามศาลชั้นต้นให้นายแอนด้ี
จ่ายค่าเสียหาย 10 ล้านบาทแก่บริษัทดังกล่าว  

สืบเนื ่องจากข้อกังวลจากเครือข่ายรณรงค์
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม รัฐบาลประกาศ
ตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนจากผลกระทบ
จากนโยบายทวงคืนผืนป่าที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้
อาศัยในพื้นที ่ป่า ชาวบ้านที ่ไร้ที ่ดินและยากจนต่างถูก
ดําเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่า เนื่องจากทํากินในพื้นท่ี
ป่าและไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ทั้งยังถูกบังคับให้อพยพออกจาก
พื้นท่ี พวกเขาหลายคนระบุว่าก่อนหน้านี้ได้ถูกบังคับให้
โยกย้ายออกจากพื้นที่ที ่ทํากินมาหลายชั่วคน ระหว่าง
เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
คําสั ่งศาลชั้นต้นจําคุกเกษตรกรหญิง 14 คนเป็นเวลา
สูงสุดถึง 10 ปี ในคดีท่ีอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัด
ชัยภูมิ ฟ้องร้องข้อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป่า   

 

การลอยนวลพ้นผิด   
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 สมาชิก คสช. ได้รับ

การคุ้มครองไม่ให้ถูกดําเนินคดีเนื่องจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปกครองของ คสช.   

ในเดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่แจ้งต่อแม่ของหน่ึง
ในผู้เสียชีวิตหกคนที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารสังหารที่วัดปทุม
วนาราม ระหว่างการประท้วงปี 2553 ว่าจะไม่มีการสั่งฟ้อง
คดีต่อทหารรายใดเน่ืองจากขาดพยานหลักฐานท่ีชัดเจน  

 

ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย    
ผู้ลี ้ภัยและผู้ขอลี ้ภัยยังคงเสี ่ยงที ่จะถูกจับกุม 

ควบคุมตัวและส่งกลับ เนื ่องจากไม่มีสถานภาพตาม
กฎหมายไทย ขั้นตอนการพิจารณากําหนดสถานะบุคคล



 
 

 

เข้าเมืองที่ทางการประกาศในเดือนมกราคม 2560 ผ่าน
การรับรองในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา   

บุคคลหลายร้อยคนยังคงถูกควบคุมตัวท่ีสถาน
กักตัวคนต่างด้าว หลายคนถูกกักตัวมาเป็นเวลาหลายปี
แล้ว รวมทั้งผู้ลี้ภัยที่ถูกคุมขังเนื่องจากแจ้งเอกสารเท็จ
ระหว่างเข้าเมือง   

ในเดือนมกราคม มีข้อกล่าวหาว่าตํารวจไทย
เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวบล็อกเกอร์และผู้ขอลี้ภัยชาว
เวียดนามที่กรุงเทพฯ ซึ่งต่อมาบุคคลดังกล่าวได้ปรากฏ
ตัวอีกคร้ังภายใต้การควบคุมตัวในเวียดนาม ในเดือน
กันยายน ผู้ขอล้ีภัยชาวลาวหายตัวไปท่ีกรุงเทพฯ   

ฮาคีม อัล อาไรบี ผู้ลี้ภัยชาวบาห์เรนและผู้มีสิทธิ
พ ําน ักอาศ ัยในออสเตรเล ีย  ถูกปล ่อยต ัวในเด ือน
กุมภาพันธ์ หลังถูกทางการไทยควบคุมตัวไว้เกือบสาม
เดือนระหว่างรอส่งตัวไปบาห์เรน ท่ีซ่ึงเชื ่อได้ว่ามีความ
เส่ียงอย่างมากว่าเขาจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน4   

 

ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ   
ผู้ก่อความไม่สงบยังคงโจมตีพลเรือน รวมทั้งท่ี

บริเวณตลาดสดและวัด โดยใช้ทั ้งอาวุธและระเบิดแสวง
เครื่อง ยังคงมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและพระราช
กําหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในจังหวัด
ชายแดนใต้   

 

โทษประหารชีวิต  
ในเด ือนเมษายน  สภานิต ิบ ัญญัต ิแห ่งชาติ

เห็นชอบให้แก้ไขเพิ ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยกําหนดให้มีการใช้โทษ
ประหารชีวิตในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิหรือปฏิบัติมิชอบ
อันเป็นเหตุให้เหย่ือเสียชีวิต   

1 ประเทศไทย: ยืนยันความปลอดภัยและที่อยู่ของพลเมืองไทยสามคน (ข่าว 10 พฤษภาคม)
2 ประเทศไทย: ทางการควรยุติการประหัตประหารที่มีแรงจูงใจทางการเมืองต่อนักการเมืองและนักกิจกรรมฝ่ายค้าน (ข่าว 6 เมษายน)
3 ประเทศไทย: สอบสวนการทำร้ายที่รุนแรงต่อนักกิจกรรม และคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ (ASA 39/0634/2019, 2 กรกฎาคม)
4 ประเทศไทย: นักฟุตบอลชาวบาห์เรนที่ถูกควบคุมตัวต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปออสเตรเลีย (ข่าว 9 มกราคม)
  


