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รายงานประจําป 2554
แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล

สถานการณสิทธิมนุษยชนท่ัวโลก

แอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนล คือขบวนการเคล่ือนไหว
ของผูคนท่ัวโลก ซึ่งมีผูสนับสนุน สมาชิก และนักกิจกรรม
มากกวา 3 ลานคน รวมรณรงคเพ่ือใหเกิดการเคารพ
และการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับสากล โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือใหบุคคลทุกคนไดรับ
การเคารพและปกปองสิทธิมนุษยชนทั้งหมดตามที่
บัญญัติไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลอื่นๆ

แอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนล มีพันธกิจในการทําวิจัย
และปฏิบัติงานเพ่ือปองกันและยุติการละเมิด
สิทธิมนุษยชนข้ันรายแรงทุกรูปแบบ ไมวาจะเปน
สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางสังคม 
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนเสรีภาพในการ
แสดงออกและเสรีภาพในการสมาคม ไปจนกระท่ังถึง
ความสมบูรณในรางกายและจิตใจ สิทธิที่จะไดรับการ
คุมครองจากการเลือกปฏิบัติ ไปจนกระท่ังถึงสิทธิใน
ที่อยูอาศัย สิทธิทั้งหลายเหลาน้ีไมสามารถแบงแยก
จากกัน 

แอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนลไดรับทุนสนับสนุน
โดยสวนใหญจากสมาชิกและการรับบริจาคจาก
สาธารณชนท่ัวไป  ไมเสาะหาหรือรับทุนจากรัฐบาล
ใดๆ ในการทํางานตรวจสอบและรณรงคตอตานการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน แอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนลมี

ความเปนอิสระ ไมขึ้นกับรัฐบาล อุดมการณทางการ
เมือง ผลประโยชนทางการเศรษฐกิจหรือความเช่ือทาง
ศาสนาใดๆ  

แอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนลเปนขบวนการท่ีเปน
ประชาธิปไตย ผูแทนจากสํานักงานประจําประเทศทุก
แหงจะเขารวมการประชุมสภานานาชาติ ซึ่งจัดขึ้น
ทุกๆ 2 ป เพ่ือรวมตัดสินใจนโยบายสําคัญขององคกร 
สมาชิกของคณะกรรมาธิการบริหารสากลซ่ึงสภา
นานาชาติไดเลือกต้ังขึ้นมา เพ่ือดําเนินการตามนโยบาย
ที่สภานานาชาติลงมติรับรอง ประกอบดวย พิเอโตร 
อันโตนิโอลิ (Pietro Antonioli : อิตาลี) อุนเตีย โก 
(Euntae Go: เกาหลีใต) หลุยส เมนด้ี (Louis Mendy: 
เซเนกัล) คริสติน แพมพ (Christine Pamp: สวีเดน 
– รองประธาน) ปเตอร แพคก (Peter Pack: อังกฤษ – 
ประธาน) วานูสชิ ราชานายากัม วอลเตอร (Vanushi 
Rajanayagam Walters: นิวซีแลนด) กัวดาลูเป ริวาส 
(Guadalupe Rivas: เม็กซิโก) เบอรนารด ซินโทบิน 
(Bernard Sintobin: เบลเย่ียม เฟลมิช – เหรัญญิก
สากล) ทจาลลิง เจ. เอส. เทียมสตรา (Tjalling J.S. 
Tiemstra: เนเธอแลนด สมาชิกท่ีแตงตั้งโดยไดรับ
ความเห็นชอบ) และ จูลิโอ โทราเลส (Julio Torales: 
ปารากวัย) 

“รวมตัวกันเพ่ือตอตานความอยุติธรรม 
พวกเราทํางานรวมกันเพ่ือสิทธิมนุษยชน”
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ขอมูลดิบตามรายประเทศ 

ขอมูลตามรายประเทศท่ีปรากฏในรายงานฉบับนี้มีที่มาจากแหลงขอมูลดังตอไปนี้:

ตัวเลขท้ังหมดเก่ียวกับอายุขัยเฉล่ียและอัตราการรูหนังสือของผูใหญไดมาจากดัชนีพัฒนาการของ
มนุษย (Human Development Index) ของสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United 
Nations Development Programme - UNDP) หรือที่ http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_
EN_Complete_reprint.pdf

ตัวเลขลาสุดท่ีไดเปนอายุขัยเฉล่ียขณะเกิด (ป 2553) และอัตราการรูหนังสือของผูใหญ (คิดเปนรอยละ
ของประชากรท่ีมีอายุกวา 15 ปขึ้นไป ระหวางป 2548-2551) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมโปรดดูเว็บไซตของ 
UNDP หรือ www.uis.unesco.org

ประเทศท่ี UNDP จัดใหอยูในหมวด “พัฒนาการมนุษยขั้นสูง” เปนไปตามสมมติฐานวาประเทศน้ันมี
อัตราการรูหนังสือ 99% และเพ่ือประโยชนของการคํานวณดัชนีพัฒนาการของมนุษย ในกรณีเชนน้ี 
เราจะไมตีพิมพตัวเลขดังกลาว

ตัวเลขท้ังหมดของประชากรเปนตัวเลขสําหรับป 2553 และตัวเลขอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุตํ่ากวา
หาขวบเปนประมาณการระหวางป 2548-2553 ตัวเลขท้ังสองไดมาจากตัวชี้วัดดานประชากร สังคม
และเศรษฐกิจของกิจกรรมกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UN Fund for Population Activities’ 
Demographic, Social and Economic Indicators) หรือที่ www.unfpa.org/webdav/site/global/
shared/swp/2010/swop_2010_eng.pdf

ตัวเลขประชากรท่ีปรากฏมีจุดประสงคเพียงเพ่ือแสดงจาํนวนของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจาก
ปญหาตาง ๆ ที่เราไดอธิบายถึง แอมเนสตี้อินเตอรเนช่ันแนลตระหนักถึงขอจํากัดของตัวเลขเหลาน้ัน 
และไมตองการแสดงจุดยืนเก่ียวกับคําถามอยางเชน กรณีที่เปนพ้ืนท่ีที่มีความขัดแยง หรือการเลือก
ตัดออกหรือผนวกรวมประชากรบางกลุม

หัวขอของขอมูลในบางประเทศในรายงานอาจไมเชื่อมโยงกับหัวขอดานบนท้ังหมด เหตุที่เปนเชนน้ี
มีที่มาจากเหตุผลหลายประการ รวมทั้งความไมสมบูรณของขอมูลที่ไดจากหนวยงานองคการ
สหประชาชาติดังท่ีกลาวถึงขางตน

ตัวเลขท่ีแสดงเหลาน้ีเปนตัวเลขลาสุดท่ีไดขณะท่ีจัดพิมพรายงาน และนํามาใชเพ่ือสนับสนุนบริบท
ของรายงานเทาน้ัน สืบเน่ืองจากความแตกตางของวิธีการเก็บขอมูลและความทันสมัยของขอมูลดิบ
เหลาน้ี การนําขอมูลมาเปรียบเทียบระหวางประเทศควรทําดวยความระมัดระวัง
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ซาลิล เชตตี เลขาธิการ แอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล 
กลาวถึงสิทธิมนุษยชนในประเทศจีน 
ในงานสัมมนาท่ีจัดโดย แอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล 
นอรเวย ณ กรุงออสโล เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2553
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2554
áÍÁà¹Êμ Õé 
ÍÔ¹àμÍÃ�à¹ªÑè¹á¹Å
¤íÒ¹íÒนักเคล่ือนไหวใชเครื่องมือใหม

เพื่อทาทายการปราบปราม

ซาลิล เชตตี (Salil Shetty) เลขาธิการ

ป 2554 อาจเปนปที่นาจดจําวาเปนตนธารของนักเคล่ือนไหวและผูสื่อขาว
ที่ใชเทคโนโลยีใหมเพ่ือพูดความจริงตอผูมีอํานาจ และทําหนาท่ีสงเสริมการ
เคารพตอสิทธิมนุษยชน อีกท้ังยังเปนปที่รัฐบาลที่มุงปราบปรามประชาชน
ตองเผชิญหนากับความจริงท่ีวาเวลาของพวกเขาเหลือนอยลงทุกที
 
ขอมูลเปนท่ีมาของอํานาจ ดังน้ันสําหรับผูที่เคล่ือนไหวเพ่ือทาทายการ
ใชอํานาจอยางมิชอบของรัฐและสถาบันอื่น ๆ นับเปนชวงเวลาท่ีนาต่ืนเตน 
นับแตกอตั้งองคกรมาเม่ือครึ่งศตวรรษที่แลว แอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล
ไดเห็นและมีสวนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญในการตอสูเพ่ือ
ชวงชิงอํานาจระหวางผูที่มุงละเมิดสิทธิผูอื่นกับผูกลาหาญและมีความคิด
สรางสรรคที่พยายามเปดโปงการกระทําผิดของพวกเขา ในฐานะท่ีเปน
ขบวนการท่ีใสใจและมุงคุมครองบุคคลที่ถูกเอาเปรียบ เราจึงมุงมั่นสนับสนุน
นักเคล่ือนไหวท่ีเห็นวาโลกควรเปนพ้ืนท่ีที่ขาวสารเผยแพรอยางเสรี 
เปนท่ีๆ พวกเขาสามารถใชสิทธิของตนเพ่ือแสดงความเห็นตางไดอยางสงบ 
โดยปราศจากการควบคุมของรัฐ
 
เปนเวลา 50 ปมาแลวท่ีแอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนลไดสํารวจขอบเขต
ของเทคโนโลยีที่จะชวยใหเสียงของผูไรอํานาจและผูที่ถูกละเมิดดังมากข้ึน 
เราไดใชทั้งเทคโนโลยีตางๆ ทั้ง โทรเลข การถายเอกสาร โทรสาร ไปจนถึง
สัญญาณวิทยุ โทรทัศน ดาวเทียม โทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกสและ
อินเตอรเน็ต เพ่ือชวยนําการเคล่ือนไหวของมวลชนได เคร่ืองมือเหลาน้ีได
ชวยสนับสนุนการตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชน แมวาในฝงของรัฐบาลพยายาม
อยางย่ิงท่ีจะควบคุมกระแสขาวสารและปดก้ันการส่ือสารเหลาน้ี
 

Amnesty 2554 Final.indd   9Amnesty 2554 Final.indd   9 5/4/11   2:33 PM5/4/11   2:33 PM



10 Amnesty International Report 2011

ในปนี้ วิกิลีกส (Wikileaks) ซึ่งเปนเว็บไซตที่เผยแพรขอมูลที่ไดรับมาจาก
หลายแหลงขาว เร่ิมตีพิมพเอกสารหลายแสนช้ินท่ีนายแบรดลีย แมนนิ่ง 
(Bradley Manning) อายุ 22 ป นักวิเคราะหขาวกรองของกองทัพสหรัฐฯ 
เปนผูดาวนโหลดมา ในปจจุบัน เขาถูกควบคุมตัวเพ่ือรอการไตสวน 
และอาจตองโทษจําคุกกวา 50 ปหากถูกลงโทษในขอหาเปนสายลับ
และขอหาอื่น ๆ
 
วิกิลีกสทําใหเกิดพ้ืนท่ีที่เขาถึงไดงาย เพ่ือใหผูที่ตองการแจงขอมูลทั่วโลก
สามารถแสดงพลัง โดยการเผยแพรและตีพิมพเอกสารของทางการท่ีถูก
ปดลับหรืออางวาเปนขอมูลลับ ตั้งแตตนแอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล
ยอมรับวาวิกิลีกสมีบทบาทสงเสริมการรณรงคเพ่ือสิทธิมนุษยชน 
ในชวงท่ีวิกิลีกสตีพิมพขอมูลเก่ียวกับการละเมิดสิทธิในประเทศเคนยา
เมื่อป 2552 
 
แตมันทําใหนักขาวหนังสือพิมพแบบอนุรักษและนักวิเคราะหการเมือง
ตองสํารวจขอมูลดิบมากมายเหลาน้ี วิเคราะหและจําแนกสวนท่ีเปน
หลักฐานของอาชญากรรมและการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นจากเอกสารเหลาน้ัน 
เมื่อมีขอมูลเหลาน้ีอยูในมือ นักเคล่ือนไหวทางการเมืองก็ใชเคร่ืองมือสื่อสาร
ใหม ๆ ที่หาไดงายท้ังทางโทรศัพทมือถือและเครือขายสังคมออนไลน 
เพ่ือระดมประชาชนทั่วไปใหเขารวมในการเรียกรองความรับผิดได
 
ตัวอยางท่ีนาสนใจและนาเศราของอํานาจของปฏิบัติการระดับบุคคล
ที่กระจายเพ่ิมขึ้นผานการใชเคร่ืองมือใหมๆ เหลาน้ี ไดแกเร่ืองราวของ
นายมะหะหมัด บัวซีซี (Mohamed Bouazizi) โดยในเดือนธันวาคม 2553 
มะหะหมัด บัวซีซี ซึ่งเปนพอคาเรในเมืองซิดี บูซิด ประเทศตูนีเซียไดจุดไฟ
เผาตัวเองนอกอาคารเทศบาลเมือง เพ่ือประทวงตอการคุกคามและขมขูของ
เจาหนาท่ีตํารวจ ความยากลําบากทางเศรษฐกิจและแสดงถึงความรูสึก
ไรพลังท่ีเขาไดรับเชนเดียวกับเยาวชนคนอ่ืนๆ ในประเทศตูนีเซีย 
 
การกระทําท่ีเกิดจากความเศราโศกและความทาทายของเขา ไดกลายเปน
ขาวสารท่ีเผยแพรไปทั่วประเทศ ผานโทรศัพทมือถือและอินเตอรเน็ต ซึ่ง
ปลุกเราใหความเห็นตางทวีความเขมขนย่ิงข้ึน จนนําไปสูการคัดคานรัฐบาล
เผด็จการของประเทศอยางท่ีไมเคยเปนมากอน มะหะหมัด บัวซีซีเสียชีวิต
จากการเผาตัวเอง แตความโกรธของเขายังดํารงอยูตอไปดังจะเห็นไดจาก
อารมณความรูสึกของผูที่ออกมาประทวงท่ัวประเทศ นักเคล่ือนไหวใน
ตูนีเซีย ทั้งท่ีเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน สมาชิกพรรคฝายคาน และกลุม
เยาวชน รวมทั้งผูนําการเคล่ือนไหวผานเครือขายสังคมออนไลน ตางไดเขา
รวมการชุมนุมประทวงเพ่ือสนบัสนุนความโกรธแคนของนายมะหะหมัด 
บัวซีซี ทั้งคนหนุมสาวและผูสูงอายุตางใชเคร่ืองมือใหมๆ เหลาน้ีเพ่ือทาทาย
รัฐบาลที่มุงปราบปรามประชาชน
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รัฐบาลตูนีเซียตอบโตดวยการปดก้ันสื่ออยางเขมงวด และปดก้ันการใช
อินเตอรเน็ตของบุคคลทั่วไป แตขาวสารก็ยังแพรออกไปอยางรวดเร็ว
เน่ืองจากการใชประโยชนของเทคโนโลยีสมัยใหม ผูประทวงแสดงออกอยาง
ชัดเจนวา ความโกรธแคนของพวกเขาเปนผลมาจากการปราบปรามอยาง
โหดรายของรัฐบาลตอผูที่กลาหาญทาทายระบอบเผด็จการ รวมทั้งการ
สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากการคอรัปชั่นของรัฐบาล 
 
ในเดือนมกราคม ไมถึงหน่ึงเดือนหลังจากการด้ินรนครั้งสุดทายของ
นายมะหะหมัด บัวซีซี รัฐบาลของประธานาธิบดีเบนอาลี (Zine El ‘Abidine 
Ben ‘Ali) ก็ลมสลายลง ตัวเขาไดหนีออกจากประเทศไปล้ีภัยอยูที่
กรุงเจ็ดดาห ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประชาชนชาวตูนีเซียเฉลิมฉลองการ
ยุติลงของระบอบที่ไรการตรวจสอบท่ีดําเนินมากวา 20 ป เปนการถางทาง
นําไปสูการฟนฟูรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังท่ีสงเสริมการมีสวนรวม
และเคารพสิทธิของประชาชน
 
การลมสลายของรัฐบาลนายเบนอาลี สงผลกระเพ่ือมไปทั่วภูมิภาคและ
ทั่วโลก รัฐบาลที่พ่ึงพาการทรมานและการปราบปรามเพ่ือกดดันผูที่เห็นตาง 
รัฐบาลที่รํ่ารวยข้ึนจากการคอรัปชั่นและการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ
อดไมไดที่จะตองเหลียวไปมองดูขางหลัง สวนชนชั้นนําในประเทศและ
รัฐบาลตางประเทศท่ีสงเสริมการสถาปนาระบอบท่ีไมชอบธรรมเหลาน้ี 
โดยอางวาตองการใหเกิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ตางตระหนก
ตกใจไปตามๆ กัน 

ไมนานนักเหตุการณที่ตูนีเซียก็สงผลสะเทือนไปยังประเทศอ่ืนๆ ประชาชน
ทั้งในจอรแดน แอลจีเรีย เยเมน บาหเรน ลิเบีย และอียิปต...ตางออกมา
ชุมนุมประทวง

แมวาเคร่ืองมือในป 2553 เปนนวัตกรรมใหม แตความขับของใจยังเปน
เร่ืองเดิมๆ กลาวคือการมุงแสวงหาชีวิตท่ีดํารงอยูอยางมีศักด์ิศรี มีสิทธิ
อยางเต็มที่ทั้งดานความเปนพลเรือน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม นักเคล่ือนไหวท่ัวโลกซึ่งตองเผชิญกับการคุกคามและการคุมขัง การ
ทรมาน และความโหดรายมาเปนเวลานาน เพียงเพราะการแสดงความเห็น
และความเช่ือทางการเมืองหรืออัตลักษณของตน เร่ิมเล็งเห็นโลกท่ีเปนไปได 
โลกท่ีประชาชนมีเสรีภาพปราศจากความกลัว โลกท่ีประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมืองอยางจริงจัง เปนท่ีชัดเจนจากขอความท่ีโพสตขึ้นมาทาง
อินเตอรเน็ตวา การขาดโอกาสดานเศรษฐกิจเปนประสบการณรวมกันของ
ประชาชนจํานวนมากในภูมิภาคน้ี และเปนประสบการณรวมกันของผูที่
สนับสนุนและใหกําลังใจตอนักเคล่ือนไหวในตูนีเซีย 

ความขัดเคืองของประชาชนที่อยูใตระบอบที่มุงปราบปรามไมใชเร่ืองที่จะ
ถูกปกปดไดอีกตอไป อยางเชน กรณีของนายคาเล็ด ซาอิด (Khaled Said) 
ที่อียิปตซึ่งเสียชีวิตจากการทํารายรางกายโดยเจาหนาท่ีตํารวจสองนาย 
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ระหวางอยูในรานอินเตอรเน็ตท่ีกรุงอเล็กซานเดรียเม่ือเดือนมิถุนายน 2553 
การเสียชีวิตของเขาทําใหประชาชนโกรธแคน เมื่อมองยอนหลังไปเหตุการณ
นี้ก็เปนปจจัยกระตุนต้ังแตชวงแรกๆ และนําไปสูการชุมนุมประทวงคร้ังใหญ
ในป 2554 มีการต้ังขอหาตํารวจวาจับกุมและทรมานเขาอยางไมชอบ
ดวยกฎหมาย แตไมใชขอหาในฐานะเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการ
เสียชีวิตของเขา ที่อิหรานเจาหนาท่ีของรัฐควบคุมการเขาถึงขอมูลจาก
แหลงขาวภายนอกประเทศ รวมทั้งทางอินเตอรเน็ต เน่ืองจากกระแสความ
ไมพอใจที่เกิดขึ้นภายหลังการเลือกต้ังในป 2552 ที่มีการประทวงคัดคาน 
และความไมพอใจน้ียังดํารงอยูรวมทั้งบาดแผลที่เกิดจากการปราบปราม
ผูชุมนุมประทวงอยางโหดราย
 
ที่ประเทศจีน รัฐบาลพยายามปกปดเร่ืองราวของชายหนุมที่ขับรถขณะเมา
จนเปนเหตุใหผูหญิงเสียชีวิตหน่ึงคนและมีผูไดรับบาดเจ็บอีกหน่ึงคน 
เมื่อตํารวจจะเขามาจับกุม เขาก็ตะโกนอางความสัมพันธของเขาท่ีมีกับ
เจาหนาท่ีตํารวจระดับสูง เสียงตะโกนของเขาท่ีวา “พอผมคือหลี่กัง” 
สะทอนถึงปญหาการขาดความรับผิดในประเทศน้ี มีผูนําเร่ืองนี้ไปเผยแพร
ทางอินเตอรเน็ตซํ้าแลวซํ้าอีกท่ัวประเทศจีน แมทางการจะพยายามควบคุม
จํากัดอยางเต็มที่
 
สําหรับนักการเมืองท่ีอางวาสิทธิทางพลเรือนและการเมืองสําคัญเหนือ
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หรือการอางในทางตรงขาม 
เปนท่ีชัดเจนวานักเคล่ือนไหวไดแสดงความคับของใจอันเน่ืองมาจากการ
ขาดโอกาสทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ซึ่งแสดงใหเห็นวาขอขัดแยงของ
สิทธิทั้งสองประการไมไดมีอยูจริง และการพูดเชนน้ันเปนการละเลย
ตอชะตากรรมของประชาชนนับลานหรือหลายพันลานท่ัวโลกท่ีไมมี
สิทธิทั้งสองประการเลย
 
แอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนลเร่ิมตนจากการเปนหนวยงานท่ีอุทิศเพ่ือ
สิทธิของนักโทษดานมโนธรรมสํานึก เราตระหนักมาเปนเวลานานแลว
ถึงความสําคัญท่ีจะตองใหความสําคัญกับการละเมิดท่ีเกิดขึ้น อันเปน
แรงกระตุนใหนักเคล่ือนไหวเขียนจดหมายประทวงและเขารวมในการชุมนุม 
เพ่ือหาทางยุติการควบคุมตัวและการละเมิดสิทธิตอนักเคล่ือนไหว เครือขาย
สังคมออนไลนอาจเปนเร่ืองใหม แตเปนเครื่องมือที่สําคัญและทรงพลัง และ
สนับสนุนความสามัคคีและการชวยเหลือซึ่งกันและกันในบรรดานักวิจารณ
ที่ไดรับผลกระทบ และอยูภายใตระบอบการปกครองท่ีละเมิดสิทธิทั่วโลก

การรั่วไหลของขอมูลและการเปดโปง 
ในเดือนกรกฎาคม วิกิลีกสและหนังสือพิมพยักษใหญหลายฉบับ เร่ิมตีพิมพ
เอกสารเกือบ 100,000 ชิ้นท่ีเก่ียวของกับสงครามในอัฟกานิสถาน และ
จุดชนวนใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณตอเน้ือหา ความชอบดวยกฎหมาย และ
ผลกระทบจาการร่ัวไหลของขอมูลเหลาน้ี เอกสารเหลาน้ีใหขอมูลที่มีคุณคา
เพ่ืออธิบายถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีการเก็บขอมูลโดยนักเคล่ือนไหว
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เพ่ือสิทธิมนุษยชนและผูสื่อขาว รวมทั้งการละเมิดท่ีรัฐบาลอัฟกานิสถาน 
และนาโตตางปฏิเสธ แตหนวยงานสิทธิมนุษยชนก็ตองตกใจเมื่อกลุม
ฏอลิบันประกาศวา พวกเขาจะอานขอมูลจากเอกสารในวิกิลีกส และจะ
ลงโทษชาวอัฟกานิสถานท่ีเคยรวมมือกับรัฐบาลอัฟกานิสถาน หรือรวมมือ
กับผูสนับสนุนจากตางประเทศ เชนเดียวกับเครื่องมืออื่นๆ เทคโนโลยีใหม
ก็มีทั้งคุณและโทษ วิกิลีกสจึงดําเนินการเพ่ือประกันวาการเผยแพรเอกสาร
ในอนาคตจะเปนไปตามหลักการ “ไมกอใหเกิดอันตราย” ซึ่งมีการยึดมั่นมา
เปนเวลานาน และเปนพ้ืนฐานการทํางานของแอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนล
ในชวงกวา 50 ปที่ผานมา
 
รัฐบาลประเทศตางๆ ที่ถูกกลาวหาวาเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิ ไดใช
ลูกไมเกาๆ โดยอางวาเอกสารท่ีบรรยายถึงการละเมิดและความลมเหลวของ
รัฐบาลที่รั่วไหลออกมาน้ัน เปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของชาติ จึงถือ
ไดวาผิดกฎหมาย โดยภาพรวมรัฐตางๆ ไดเพิกเฉยตอการเปดโปงหลักฐาน
ที่สนับสนุนอาชญากรรมตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ และยังเผยให
เห็นวาพวกเขาไมไดใสใจสอบสวนตอคดีอาชญากรรมเหลาน้ี และไมได
หาทางฟองรองดําเนินคดีตอผูที่มีสวนรับผิดชอบเลย
 
ในเดือนตุลาคม วิกิลีกสไดเผยแพรเอกสารเกือบ 400,000 ชิ้นท่ีเก่ียวของกับ
สงครามในอิรัก แอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนลและหนวยงานสิทธิมนุษยชน
อื่นๆ ก็ไดชี้ใหเห็นอีกคร้ังวา แมรัฐบาลที่ถูกกลาวหาจะพยายามอางถึง
ความม่ันคงของประเทศ แตพวกเขาก็ละเลยความรับผิดชอบที่จะตอง
สอบสวนและฟองรองดําเนินคดีตอผูที่รับผิดชอบตออาชญากรรมสงคราม
และอาชญากรรมอ่ืนๆ ตามกฎหมายระหวางประเทศ เอกสารเหลาน้ี
ยังเปนการยืนยันวารัฐบาลเหลาน้ีเพิกเฉยตอรายงานท้ังของแอมเนสตี้
อินเตอรเนช่ันแนลและหนวยงานดานสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่ระบุวามีการละเมิด
 
แตการร่ัวไหลของขอมูลกอนหนาน้ี ก็ยังเทียบไมไดกับการร่ัวไหลในชวง
สุดทายของป 2553 ที่วิกิลีกสและหนังสือพิมพยักษใหญหาฉบับไดเร่ิมตีพิมพ
เผยแพรเอกสารท่ีเปนขอมูลลับจํานวน 220 ฉบับจากท้ังหมด 251,287 แต
ยังไมรวมถึงโทรเลขทางการทูตท่ีเปนความลับสุดยอดท่ีสงมาจากสถานทูต
สหรัฐฯ 274 แหงท่ัวโลก ตั้งแตชวงวันท่ี 28 ธันวาคม 2509 จนถึง 
28 กุมภาพันธ 2553 ตามการวิเคราะหของผูสื่อขาวอาวุโสและผูจัดทํา
เว็บบล็อกท่ีแมจะใหมแตก็มีความกระตือรือรน พบวาขอมูลใหมเหลาน้ีมีสวน
กระตุนการเคล่ือนไหวของขบวนการท่ีมีอยูและทําใหมีผูมาเขารวมมากข้ึน

แรงสั่นสะเทือนท่ัวโลก 
กรณีของวิกิลีกสทําใหเกิดมุมมองที่แตกตางกัน ผูวิจารณบางสวนมองวา
เปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นในสภาวะของ “สุญญากาศทางศีลธรรม” สวนคนอ่ืนๆ มองวา
เปนกระบวนการท่ีเทียบไดกับการเผยแพรเอกสารของกระทรวงกลาโหมใน
อดีต (Pentagon Papers) แตสิ่งท่ีชัดเจนคือผลกระทบของการร่ัวของขอมูล
เหลาน้ี
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แมวา “การปฏิวัติดอกมะลิ” ในตูนีเซียอาจไมเกิดขึ้นหากปราศจากการตอสู
เปนเวลานานของผูพิทักษสิทธิมนุษยชนที่กลาหาญในชวงกวาสองทศวรรษ
ที่ผานมา แตแรงสนับสนุนท่ีเขมขนจากนักเคล่ือนไหวภายนอกประเทศ 
ก็เปนผลมาจากการท่ีประชาชนไดเขามาอานเอกสารของวิกิลีกสที่เก่ียวของ
กับประเทศตูนีเซีย ซึ่งทําใหพวกเขาเขาใจสาเหตุของความโกรธเคืองของ
ชาวตูนีเซีย โดยเฉพาะอยางย่ิงเอกสารบางสวนเปนหลักฐานอยางชัดเจนวา
หลายประเทศท่ัวโลกตระหนักดีถึงการปราบปรามทางการเมืองที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งการขาดโอกาสดานเศรษฐกิจ แตในชวงท่ีผานมาประเทศเหลาน้ัน
สวนใหญก็ไมไดปฏิบัติการใดๆ เพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลง โทรเลขท่ีรั่วไหล
ฉบับหนึ่งแสดงใหเห็นวาทูตชาวแคนาดา เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และ
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ตางทราบดีวาหนวยความม่ันคงของตูนีเซีย
ไดทรมานผูถูกควบคุมตัว และสัญญาท่ีรัฐบาลตูนีเซียใหกับตัวแทนการทูต
วาจะไมทรมานผูถูกควบคุมตัวท่ีถูกสงกลับมายังประเทศตูนีเซีย แมจะเปน
ขอมูลที่มี “คุณคา” แตก็เชื่อถือไมไดเลย และในขณะเดียวกันทาง
คณะกรรมการกาชาดสากล (ICRC) ก็ไมสามารถเขาถึงสถานท่ีควบคุมตัว
ที่อยูภายใตอาํนาจของกระทรวงมหาดไทยเลย 
 
ในโทรเลขท่ีรั่วไหลอีกฉบับหนึ่ง เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาบรรยายถึง
สภาพเศรษฐกิจในตูนีเซียท่ีขาดว่ินอันเน่ืองมาจากการคอรัปชั่นอยางแพรหลาย 
ตั้งแตการรีดไถของตํารวจไปจนถึงการกอบโกยของ “ครอบครัว” ซึ่งหมายถึง
สมาชิกในครอบครัวของนายเบนอาลี และผูใกลชิดอื่นๆ ที่ใชอํานาจของตน
เพ่ือสะสมความมั่งคั่ง
 
ทําใหเราตองกลับมาพูดเร่ืองของนายมะหะหมัด บัวซีซีและชาวตูนีเซียอีก
จํานวนมาก ซึ่งดูเหมือนจะสูญเสียความหวังในทามกลางการทรมาน การ
เอาเปรียบทางเศรษฐกิจ การคอรัปชั่นของรัฐบาล ความทารุณของตํารวจ 
และการปราบปรามฝายคานทางการเมืองอยางไมหยุดหยอน รวมทั้งการ
ปราบปรามเสียงท่ีเห็นตางอื่นๆ ในตอนน้ันเขาไมมีชองทางทางการเมืองอื่น
ใดเพ่ือเรียกรองโอกาสทางเศรษฐกิจ และเม่ือเขาพยายามสรางโอกาสใหกับ
ตนเองดวยการเข็นรถไปขายผลไมและผักตามทองถนน ตํารวจก็เขามายึด
สินคาของเขา และเม่ือเขาไปรองเรียนตอการปฏิบัติอยางมิชอบของตํารวจ 
หนวยงานทางการเมืองตางก็ปฏิเสธท่ีจะรับฟงหรือดําเนินการสืบสวนตาม
ขอรองเรียนของเขา
 
ขอรองเรียนของมะหะหมัด บัวซีซีก็ไมใชเร่ืองใหมเสียทีเดียว แตการเผา
ตัวเองของเขาเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกับที่วิกิลีกสตีพิมพเอกสารแสดงให
เห็นวา รัฐบาลประเทศตะวันตกซ่ึงเปนพันธมิตรกับรัฐบาลนายเบนอาลีนั้น 
ตระหนักดีถึงปญหาเหลาน้ี แตก็ไมตองการกดดันใหรัฐบาลตูนีเซียเคารพ
สิทธิมนุษยชน เหตุการณทั้งสองเมื่อผนวกกันจึงเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการ
สนับสนุนอยางกวางขวางตอผูประทวงในตูนีเซีย โดยเฉพาะแรงสนับสนุน
จากประชาชนในประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งหลายคนตองเผชิญอุปสรรคเดียวกัน
ทําใหไมสามารถเขาถึงสิทธิทางพลเรือน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 
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และสังคมของตน

การตอบโตท่ีนาสนใจ 
ทามกลางเหตุการณที่เกิดขึ้นในตูนีเซียและอียิปต ทาทีของรัฐบาลในโลก
ตะวันตกนับวานาสนใจ รัฐบาลสหรัฐฯ ไดตัดความสัมพันธที่มีมาอยาง
ยาวนานกับประธานาธิบดีเบนอาลีของตูนีเซีย สวนรัฐมนตรีตางประเทศ
ของฝรั่งเศสในเบ้ืองตนเสนอจะชวยเหลือรัฐบาลนายเบนอาลีเพ่ือจัดการกับ
กลุมผูประทวง ซึ่งนําไปสูความขุนเคืองตอการแสดงจุดยืนเชนน้ันในฝรั่งเศส 
หลังจากท่ีนายเบนอาลีหลบหนีออกไปจากตูนีเซียแลว รัฐบาลฝรั่งเศสจึง
แสดงจุดยืนสนับสนุนกลุมผูประทวงในท่ีสุด ในทามกลางการประทวงแบบ
เดียวกันท่ีอียิปต รัฐบาลสหรัฐฯ และประเทศในยุโรปหลายแหง ดูเหมือน
จะตกใจจนทําอะไรไมถูก และในเบ้ืองตนก็ไมไดแสดงทาทีสนับสนุนขอ
เรียกรองของกลุมผูประทวงเพ่ือใหประธานาธิบดีมูบารัคออกจากตําแหนง
 
ในชวงท่ีผานมา รัฐบาลสหรัฐฯ ไดลงทุนอยางมากเพ่ือสรางเสถียรภาพใหกับ
รัฐบาลนายมูบารัค แมจะมีหลักฐานมากมายท่ีชี้ใหเห็นถึงความทารุณ
โหดรายของเขาในชวง 30 ปที่ผานมา ซึ่งในความเปนจรงิแลวรัฐบาล
ประเทศตางๆ ทั่วโลกท่ีอางวาสงเสริมคุณคาของสิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตย ตางก็เคยใหการสนับสนุนอยางชัดเจนตอผูนําทางการเมือง 
ไมวาจะเปนนายมะหะหมัดฮอสนี มูบารัคแหงอียิปต และนายเบนอาลี 
แหงตูนีเซีย ทั้งๆ ที่รูอยูแกใจวาบุคคลเหลาน้ีเปนคนท่ีฉอฉล กดข่ี และเพิกเฉย
ตอสิทธิของพลเมืองตนเอง อันท่ีจริงเหตุการณสงตัวนักโทษเพ่ือไปทรมาน
ในประเทศอ่ืนของสหรัฐฯ (renditions) ซึ่งเกิดขึ้นในยุครัฐบาลนายคลินตัน 
ก็เปนการสงตัวนักโทษไปทรมานท่ีอียิปตนั่นเอง และประเทศน้ีก็มีชื่อเสียง
เก่ียวกับการทรมานอยางเปนระบบ หลักฐานท่ีแสดงถึงความหนาไหว
หลังหลอกซ่ึงมีขอมูลสนับสนุนจากโทรเลขทางการทูตมากมายท่ีเผยแพร
โดยวิกิลีกส เปดโปงพฤติกรรมของรัฐบาลเหลาน้ี และทําใหเกิดขอสงสัย
ตอเจตจํานงของพวกเขาท่ีมีตอสิทธิมนุษยชน สุดทาย ความกลาหาญของ
ผูประทวงอยางสงบท่ีเอาชีวิตเขาแลกในกรุงไคโรและเมืองอื่นๆ ก็กลายเปน
แรงกดดันท่ีประธานาธิบดีมูบารัคและพันธมิตรยากจะตานทานได
 
ในทามกลางกระแสการร่ัวไหลของโทรเลขทางการทูต รัฐบาลประเทศตางๆ 
พยายามหาหนทางท่ีจะเอาผิดทางอาญากับวิกิลีกส (และนายแบรดลีย 
แมนน่ิง) การตอบโตเชนน้ีทําใหเกิดปญหาหลายประการ รัฐบาลสหรัฐฯ ที่
มุงมั่นเอาผิดกับวิกิลีกสอยางเต็มที่ กลับแสดงทัศนะท่ีตางไปในกรณีที่เปน
การเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับประเทศอ่ืนๆ ที่ไมใชประเทศตน ในเดือน
มกราคม 2553 รัฐมนตรีตางประเทศของสหรัฐฯ แสดงสุนทรพจนที่มุงสงเสริม
ใหรัฐบาลทั่วโลกรับประกันวา พลเมืองของตนจะตองเขาถึงอินเตอรเน็ต 
และเปรียบเทียบการเซ็นเซอรทางอินเตอรเน็ตวาเปนเหมือนกําแพงเบอรลิน 
“ในอดีตการเผยแพรขอมูลไมไดทําอยางเสรีเชนน้ี” ฮิลลารี่ คลินตัน (Hillary 
Clinton) กลาว “แมในประเทศเผด็จการ เครือขายขอมูลชวยใหประชาชน
คนพบความจริงใหมๆ และทําใหรัฐบาลตองรับผิดชอบมากขึ้น” 
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เธอยังพูดตอไปอีกวาในระหวางการเดินทางไปเยือนประเทศจีนของ
นายบารัค โอบามาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 นายโอบามาไดกลาว 
“ปกปองสิทธิของประชาชนที่จะเขาถึงขอมูลอยางเสรี และกลาวดวยวา
ย่ิงการเผยแพรขอมูลเปนไปอยางเสรีมากเพียงใด สังคมก็จะย่ิงเขมแข็งมาก
ขึ้น นายโอบามาช้ีแจงใหเห็นวาการเขาถึงขอมูลจะชวยใหประชาชนกดดัน
ใหรัฐบาลตองรับผิดชอบ นําไปสูความคิดใหมๆ และสงเสริมความริเร่ิม
สรางสรรค”
 
แตรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ไมใชรัฐบาลเดยีวท่ีตองการใหอินเตอรเน็ตดําเนินไป
ตามระบบที่ตองการ หรือมีความพยายามใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรเพ่ือ
ละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว ขอมูลทางอินเตอรเน็ตเผยใหเห็นความตองการ
ของรัฐบาลที่จะควบคุมการเขาถึงขอมูล โดยมีความพยายามเซ็นเซอรผูใช
อินเตอรเน็ตเมื่อผูมีอํานาจมองวาเน้ือหาเหลาน้ันเปนภัยคุกคาม แมวา
พวกเขาจะมีศักยภาพในการเจาะระบบและติดตามขอมูลอยูแลว 
 
แตดูเหมือนรัฐบาลประเทศตางๆ ไมไดอยูในสภาพท่ีจะสามารถทําได แม
จะตองการใหเปนเชนน้ันก็ตาม ที่ประเทศจีน“กําแพงไฟรวอลลที่ย่ิงใหญ” 
(Great Firewall) มีบทบาทสําคัญท่ีมุงทําลายการพูดคุยอยางเสรีทาง
อินเตอรเน็ต คนท่ีละเมิดกฎเกณฑตางก็ถูกคุกคามหรือคุมขัง ยกตัวอยาง
เชน ในเดือนกรกฎาคม 2553 นายไฮรัต นิยัซ (Hairat Niyaz) บรรณาธิการ
เว็บไซตและผูสื่อขาวชาวอุยเกอ ไดถูกศาลส่ังจําคุกเปนเวลา 15 ปฐาน 
“คุกคามความม่ันคงของประเทศ” โดยพยานหลักฐานท่ีใชในศาล คือ
บทสัมภาษณที่เขาใหกับสื่อจากตางชาติ รวมทั้งบทความแปลที่เผยแพร
ทางอินเตอรเน็ตซึ่งเก่ียวกับขอเรียกรองขององคกรชาวอุยเกอในตางประเทศ 
ที่กระตุนใหมีการประทวงตอการปฏิบัติของรัฐบาล ในกรณีที่คนงานชาวจีน
ฮั่นไดบุกเขาไปทํารายคนงานชาวอุยเกอ เปนเหตุใหชาวอุยเกออยางนอย
สองคนเสียชีวิตในเมืองเฉากวน มณฑลกวางตุง ภาคใตของจีน รวมทั้งตัว
อยางอื่นๆ อีก แตแมจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทางการจีนก็ไมสามารถ
ปราบปราม หรือบางครั้งก็เพล่ียงพล้ําใหกับผูใชอินเตอรเน็ต เหมือนมาพยศ
ที่ยังปราบไมได ตามคําพูดของเยานี ชันเชส (Yoani Sanchez) บล็อกเกอร
ชาวคิวบา
 
หลิวเส่ียวโปเปนนักวิชาการและเปนผูรวมเขียนธรรมนูญ 08 ที่แสดงความ
เห็นตางทางการเมือง เขาไดรับอิทธิพลจากการเคล่ือนไหวของปญญาชน
ในยุโรปตะวันออก ในชวงท่ีตอสูกับระบอบเผด็จการคอมมิวนิสตในระหวาง
ทศวรรษ 1970 และ 1980 พวกเขาก็ไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีใหมๆ 
เชนกัน ทั้งเคร่ืองถายเอกสารและโทรสาร ซึ่งชวยใหเผยแพรแนวคิดและ
การทาทาย และท่ีสุดก็นําไปสูการโคนลมรัฐบาลที่ละเมิดสิทธิประชาชน
 
หลิวเส่ียวโปเปนบุคคลที่ชาวจีนท่ัวไปคงไมคอยรูจัก แมภายหลังท่ีศาลตัดสิน
ลงโทษจําคุกเขาเปนเวลา 11 ปเมื่อวันคริสมาสตในป 2552 แตเมื่อเขาได
รับการประกาศใหรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ เมื่อเดือนตุลาคม 2553 
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นักเคล่ือนไหวทางอินเตอรเน็ตท่ัวโลกก็พยายามโหนกระแสเพ่ือใหคนรูจัก
บทบาทของเขามากข้ึน
 
สวนรัฐบาลจีนเองก็พยายามปดก้ันการพูดคุยเหลาน้ี พวกเขาตองตกใจกับ
กระแสสนับสนุนอยางแพรหลายท่ีมีตอผูชายท่ีพวกเขาประกาศอยางเปน
ทางการวาเปน “ผูทรยศ” ทางการจีนไดปดก้ันการคนหาคํา อยางเชน คําวา 
“เกาอ้ีวาง” ซึ่งเปนคําท่ีชาวจีนจํานวนมากเร่ิมใชเพ่ือเปนสัญลักษณแสดงถึง
การท่ีหลิวเส่ียวโปไดรับการประกาศเกียรติคุณในระหวางพิธีมอบรางวัลที่
กรุงออสโล
 
กอนจะเกิดเหตุการณวิกิลีกส ดูเหมือนรัฐบาลเชื่อวาตนเองยังเปนฝายได
เปรียบ แตเมื่อบริษัทตางๆ ที่เคยสนับสนุนวิกิลีกสไดถอนตัวออกไป 
ซึ่งไมเปนท่ีชัดเจนวาเปนผลมาจากการกดดันของรัฐบาลหรือไม บริษัท
และรัฐบาลที่มุงประณามวิกิลีกสก็ตกเปนเปาโจมตีของนักเจาะระบบท่ัวโลก
 
การทํางานมากข้ึนของนักเจาะระบบและการเผยแพรขอมูลอยางตอเน่ือง 
แมรัฐบาลจะพยายามใชอํานาจคุกคามและแสดงความโกรธเคือง แสดงให
เห็นวาวิกิลีกสไดเปลี่ยนกติกาของเกมในการควบคุมขอมูลขาวสารใหม ทั้ง
ยังแสดงใหเห็นถึงทัศนะ “การไมยอมจํานนเปนนักโทษ” ของบรรดานักเจาะ
ระบบที่คุกคามความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของบุคคล

แสวงหาจุดสมดุล เสียงเตือน 
ดังท่ีเราเคยเห็นมากอนแลว หากเราไมสามารถหาจุดสมดุลระหวางความ
ตองการเผยแพรขอมูลขาวสารกับสิทธิของบุคคล ก็อาจกอใหเกิดปญหาข้ึน
มาได ในเดือนสิงหาคมผูหญิงสองคนไดแจงขอหาทางอาญาตอนายจูเลียน 
อัสซันจ (Julian Assange) ผูกอตั้งวิกิลีกส ตามกฎหมายวาดวยความผิด
ทางเพศของสวีเดน นักเจาะระบบไดตีพิมพเผยแพรชื่อและขอมูลสวนบุคคล
ของผูหญิงท้ังสองคนน้ี และสื่อมวลชนก็ประณามวาพวกเธอเปนเคร่ืองมือ
ใหกับรัฐบาลสหรัฐฯ และสวีเดน เหตุการณนี้แสดงใหเห็นวา แมในโลกใหม
ของอินเตอรเน็ต ผูหญิงก็ยังคงถูกปฏิบัติเหมือนคนท่ีตํ่ากวา หรือแยย่ิงกวา
นั้นอาจเรียกไดวาเปนความเสียหายตางตอบแทนท่ีเหมาะสม (collateral 
damage) สิ่งท่ีตองกลาวใหชัดเจนไดแก ผูหญิงท้ังสองคนมีสิทธิที่จะให
เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนตามขอกลาวหาของตนอยางเต็มที่ และหากมี
พยานหลักฐานเพียงพอก็ควรมีการฟองรองดําเนินคดีตอผูถูกกลาวหา 
ในขณะท่ีจูเลียน อัสซันจก็ควรไดรับการปฏิบัติตามหลักการสันนิษฐานวา
เปนผูบริสุทธ์ิ และไดรับการคุมครองตามกระบวนการดานกฎหมายท่ี
เหมาะสมและมีการไตสวนคดีอยางเปนธรรม
 
กฎหมายสิทธิมนุษยชนวางหลักการท่ีชัดเจนในเร่ืองนี้ รัฐบาลตองดําเนินการ
อยางโปรงใส และอาจจํากัดเสรีภาพในการแสดงความเห็น (และสิทธิที่จะ
ไดรับและสงตอขอมูล) ไดเฉพาะเพ่ือสงเสริมการเคารพตอสิทธิหรือชื่อเสียง
ของบุคคลอื่น และเพ่ือคุมครองความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบรอย 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2554
áÍÁà¹Êμ Õé 
ÍÔ¹àμÍÃ�à¹ªÑè¹á¹Å
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สุขภาพหรือศีลธรรมอันดีของสังคมเทาน้ัน ขออางของรัฐบาลที่วาความ
มั่นคงของประเทศเปนเหตุผลสากลท่ีสามารถใชเพ่ือจํากัดขอมูลขาวสาร 
เปนสิ่งท่ีไมชอบธรรม โดยเฉพาะในกรณีที่การควบคุมจํากัดเชนน้ันเปนการ
กระทําเพ่ือปกปดการละเมิดตอกฎหมายดานสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม 
แตอาการหนาไหวหลังหลอกและการหลอกลวงของรัฐบาลยอมไมใชเหตุผล
ที่ชอบธรรมที่สนับสนุนการเจาะระบบสํานักงานอัยการ และละเมิดความ
เปนสวนตัวของโจทกที่เปนผูหญิงในกรณีนี้ได

อนาคตของยุคดิจิตอลเพื่อสิทธิมนุษยชน
อนาคตของอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีการส่ือสารไมใชเร่ืองมหัศจรรยหรือ
คาดการณได เทคโนโลยีไมไดเคารพหรือทําลายสิทธิมนุษยชน แตยังจะเปน
เคร่ืองมือที่ถูกใชทั้งฝายท่ีตองการทาทายความอยุติธรรมทั่วโลก และ
ผูที่ตองการควบคุมการเขาถึงขอมูลและการปราบปรามเสียงท่ีเห็นตาง 
อยางเชน สถานีวิทยุ FM และโทรศัพทมือถือในแอฟริกามีสวนในการสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชนมากกวาเคร่ืองมือแบบดั้งเดิมอื่นๆ เชนเดียวกับ
การใชประโยชนจากรายงานของประชาชน (crowdsourcing) ในรูปแบบ
ใหมของเว็บไซต Ushahidi.com ในเคนยา ทําใหเห็นโอกาสใหมๆ ที่จะ
ปองกันความขัดแยง  
 
เทคโนโลยียอมสนองประโยชนของผูที่ควบคุมมันได ไมวาบุคคลผูนั้นจะมี
เปาหมายเพ่ือสงเสริมสิทธิหรือทําลายสิทธิ เราตองตระหนักวาอํานาจใน
โลกมีลักษณะไมสมมาตร กลาวคือความสามารถของรัฐบาลและสถาบัน
ตางๆ ที่จะใชเทคโนโลยีอยางมิชอบและในลักษณะเอารัดเอาเปรียบ จะยัง
คงมีเหนือกวานักเคล่ือนไหวในระดับรากหญา ผูรณรงคสิทธิมนุษยชนที่ถูก
คุกคาม ผูที่ตองการสงสัญญาณเตือนอยางกลาหาญ และบุคคลที่รูสึกถึง
ความยุติธรรมและตองการแสวงหาขอมูล หรือตองการบรรยายและเก็บ
ขอมูลความอยุติธรรมโดยใชเทคโนโลยีเหลาน้ัน
 
สําหรับการถกเถียงเก่ียวกับบทบาทของวิกิลีกสที่เผยแพรเอกสาร โดยแทบ
ไมไดคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลที่ถูกพาดพิงถึง และการถกเถียงกัน
เก่ียวกับคดีความผิดทางเพศท่ีมีตอนายจูเลียน อัสซันจ ทําใหเกิดปญหา
ยุงยากดานศีลธรรม แตก็ไมใชกรณีที่จะใชหลักศีลธรรมมาตัดสินไดงายๆ 
อยางเชน กรณีการเผยแพรเอกสารของกระทรวงกลาโหมในอดีต สําหรับ
ผูที่เห็นวาการกระทําของวิกิลีกสผิดศีลธรรม ก็ควรตระหนักวาเม่ือผูที่ควรพูด
ความจริงตอผูมีอํานาจทําหนาท่ีเชนน้ันไมได ผูที่ตองเผชิญกับการละเมิด
สิทธิจากผูมีอํานาจทุกเม่ือเชื่อวัน ยอมจะใหความสําคัญกับทบบาทของ
วิกิลีกส ซึ่งเปนความหวังสุดทายของพวกเขาเพ่ือจะใหเกิดความรับผิดคือ
การเปดโปงขอมูล ไมวากระบวนการเปดโปงนั้นจะมีความสับสน มีลักษณะ
คุกคาม และอาจสงผลกระทบในดานลบอยูบางก็ตาม
 
อยางไรก็ตาม ชวงเวลาเหลาน้ีเปนชวงเวลาท่ีมหัศจรรยสําหรับแอมเนสตี้ 
อินเตอรเนช่ันแนลและนักเคล่ือนไหวดานสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ซึ่งเห็นโอกาส
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จากเทคโนโลยีที่จะสามารถเปดโปงความจริง และสามารถพูดคุยกันโดย
ไมตองถูกปดก้ันจากรัฐได และยังเปนเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงพวกเราขาม
พรมแดน ลองจินตนาการถึงความเปนไปไดที่มนุษยจะอยูรวมกันในโลกท่ี
แบนราบอยางแทจริง กลาวคือการท่ีมนุษยทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลได
อยางจริงจัง ทําใหประชาชนสามารถเขารวมการตัดสินใจที่สงผลกระทบตอ
ชีวิตของพวกเขา และการท่ีไมปลอยใหความอยุติธรรมเกิดขึ้นอยางไมมีการ
ทาทาย
 
ในป 2554 แอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนลจะฉลองโอกาสครบรอบ 50 ป 
แตในยุคกอนหนาน้ัน มีผูวิจารณที่บอกวาหนวยงานของเราเปน “ผูบาคล่ัง
ที่ย่ิงใหญหนวยหน่ึงในยุคน้ัน” แตขบวนการของเราก็เร่ิมตนจากเสียงเรียกรอง
ใหมีปฏิบัติการเล็กๆ ของนายปเตอร เบนเนนสัน (Peter Benenson) 
ทนายความชาวอังกฤษ ที่เรียกรองใหสังคมระลึกถึง “นักโทษที่ถูกลืม” 
แรงบันดาลใจของเขาเกิดขึ้นเม่ือทราบวาเยาวชนชาวโปรตุเกสสองคนถูก
คุมขังเพียงเพราะชนแกวฉลองเสรีภาพ
 
โชคดีสําหรับนักโทษท่ีถูกลืมอีกหลายพันคนท่ี “คนบา” เชนน้ีไมเพียงจะ
เติบโตขึ้น แตยังคงมีบทบาทรวมกับกลุมพันธมิตรที่จะสงเสริมสิทธิการเขาถึง
ขอมูลและเสรีภาพในการแสดงความเห็น เราไดรวมมือรณรงคจนเปนเหตุให
มีการปลอยตัวนักโทษดานมโนธรรมสํานึกหลายพันคน รวมทั้งเอเลน 
เซอรลีฟ จอหนสัน (Ellen Sirleaf Johnson) และอีกหลายคนท่ีไดกลายเปน
ผูนําประเทศ เราไดรวมมือกันเรียกรองจนนําไปสูการปลอยตัวนางอองซาน
ซูจี เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 ซึ่งแสดงใหเห็นอีกคร้ังวาความพยายาม
อยางมุงมั่นจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เราไดรวมมือกันปกปอง
ชีวิตมากมาย โดยเฉพาะนักเคล่ือนไหวสองคนท่ีทาทายหนวยรักษาความ
ปลอดภัยของบริษัททําเหมืองท่ีพยายามกําจัดกลุมนักเคล่ือนไหวท่ีพรอม
จะเสียสละตนเองในการพูดความจริงกับผูมีอํานาจ
 
หาสิบปผานไป โลกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก แตเหตุปจจัยท่ีผลักดันให
บุคคลรวมตัวกันตอตานความ อยุติธรรมและคุมครองสิทธิของเพ่ือนมนุษย
โดยไมคํานึงวาเขาจะเปนใคร ยังคงไมเปลี่ยนแปลง
 
ในวาระครบรอบคร้ังน้ีจึงเปนชวงเวลาท่ีเราควรหวนรําลึกวา การทํางาน
รวมกันของบุคคลสามารถสงผลกระทบไดมากมายเพียงใด หากเพียง
สมาชิกแตละคนของแอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนลซึ่งมีอยูกวาสามลานคน 
พยายามชักชวนใหบุคคลอื่นอีกเพียงหน่ึงคนเขารวมการทํางานของเราเพ่ือ
ความยุติธรรม เราก็สามารถเพ่ิมผลกระทบเปนสองเทาได ดังท่ีเราเห็นใน
ตะวันออกกลาง ความรวมมือกันของบุคคลเพ่ือเรียกรองความเปนธรรม
ขั้นพ้ืนฐาน ยอมมีพลังท่ีนําไปสูการโคนลมรัฐบาลเผด็จการได
 
ยังมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีบุคคลที่เคารพตอสิทธิและเสรีภาพตองทํางาน
รวมกันท้ังภายในและระหวางประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลยังคงมุงคุกคามผูที่
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ทาทายการใชอํานาจอยางฉอฉลของตนตอไป ในขณะท่ีผูซึ่งกลาหาญ
และมุงมั่นเรียกรองสิทธิและเสรีภาพของตน รัฐบาล กลุมติดอาวุธ บรรษัท 
และหนวยงานระหวางประเทศ ตางก็พยายามหลีกเล่ียงการตรวจสอบ
และความรับผิด
 
เราไดรับแรงบันดาลใจจากการปลอยตัวดอวอองซานซูจี ความกลาหาญ
ของหลิวเส่ียวโป ความยืนหยัดของนักโทษดานมโนธรรมสํานึกหลายพันคน 
ความกลาหาญของผูพิทักษสิทธิมนุษยชนนับไมถวน และความเปนเอกภาพ
ของพวกเขาในทามกลางวิกฤตการณตางๆ เรายังไดรับแรงบันดาลใจ
จากสามัญชนชาวตูนีเซียหลายแสนคนท่ีรับทราบถึงเร่ืองราวอันนาเศราของ
มะหะหมัด บัวซีซี และรวมกันสงเสริมใหความเช่ือของเขาดํารงอยูตอไป 
และพากันออกมาประทวงตอตานอํานาจท่ีฉอฉลและนําไปสูการเสียชีวิต
ของเขา ที่แอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล เรามุงมั่นท่ีจะเพ่ิมพลังการตอสู
ของขบวนการสิทธิมนุษยชนระดับโลก และการตอสูที่ชวยใหบุคคลไมรูสึก
โดดเด่ียว ไมรูสึกทอถอย และไมรูสึกส้ินหวัง
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ผูนําฝายสนับสนุนประชาธิปไตยพมา ดอว อองซาน ซูจี 
ทักทายผูสนันสนุน หลังจากเธอไดรับการปลอยตัว
จากการถูกกักบริเวณภายในบาน ณ กรุงยางกุง 
ประเทศพมา เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2553 
ประมาณการวาภายในป 2553 จํานวนนักโทษการเมือง
ในพมามีมากถึง 2,200 คน และสวนใหญถือเปนนักโทษ
มโนธรรมสํานึก
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เอเชีย-แปซิฟก

“ผมเปนผูบริสุทธ์ิ ผมจะพิสูจนความบริสุทธ์ิของตนเอง ผมจะเดินหนา
และทํางานเพ่ือสิทธิมนุษยชนและสิทธิดานสุขภาพของชุมชนอทิเวสี 
ในรัฐฉัตติสครหตอไป ไมวาจะมีภัยคุกคามตอตนเองรวมท้ังตอผูพิทักษ
สิทธิมนุษยชนคนอื่นๆ อยางไรก็ตาม”  นพ.พินายัก เสน (Dr Binayak Sen) 
กลาวกับแอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2553 
 
ในภูมิภาคซ่ึงมีประชากรเกือบสองในสามของโลกและครอบคลุมหนึ่งในสาม
ของเสนรอบวงโลก ผูพิทักษสิทธิมนุษยชนเพียงไมก่ีคนเชน พินายัก เสน ก็ยัง
เปนขาวพาดหัวตอไป และสรางผลกระทบในระดับประเทศและผลกระทบ
ตอภูมิศาสตรการเมือง อันเน่ืองมาจากความกลาหาญท่ีจะพูดความจริงกับ
ผูมีอํานาจ ซึ่งเหตุการณในป 2553 เนนใหเห็นบทบาทท่ีสําคัญของประชาชน
ผูกลาหาญท่ีเรียกรองศักด์ิศรีและความเคารพในสิทธิมนุษยชนมากข้ึน 
และก็ชี้ใหเห็นถึงสิ่งท่ีผูพิทักษสิทธิมนุษยชนเหลาน้ีตองจายใหกับการทํางาน
ดังกลาว รวมทั้งมีความจําเปนท่ีประชาคมโลกควรสงกําลังใจใหพวกเขา
ตอไป
 
ในชวงหาสิบปที่ผานมา แอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนลไดอุทิศตนเพ่ือปกปอง
สิทธิของผูที่ถูกควบคุมตัวเพียงเพราะความเห็นท่ีแตกตางของตน รัฐบาล
ประเทศตางๆ ในเอเชีย-แปซิฟกยังคงมีแนวโนมตอบโตผูที่วิจารณดวย
การขมขูคุกคาม การจับกุมคุมขัง การปฏิบัติที่โหดราย และกระท่ังการ
สังหาร รัฐบาลมุงปราบปรามโดยไมแยกแยะระหวางผูที่เรียกรองเพ่ือสิทธิ
ทางพลเรือนและการเมืองของตน กับผูที่เรียกรองเพราะถูกละเมิดสิทธิดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
 
มีขาวดีในป 2553 โดยเม่ือกลางเดือนพฤศจิกายน ประชาชนทั่วโลกรวมกับ
ประชาชนชาวพมาไดเฉลิมฉลองโอกาสที่ดอวอองซานซูจีไดรับการปลอยตัว
เน่ืองจากคําสั่งกักบริเวณส้ินสุดลง หลังจากท่ีเธอตองใชเวลากวา 15 ปจาก 

ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§ÀÙÁÔÀÒ¤
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21 ปที่ผานมาอยูภายใตการควบคุมตัวในหลายรูปแบบ 
 
ในชวงหลายปที่ผานมา เปนเร่ืองนาเสียใจที่อองซานซูจีเปนผูรับรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพท่ียังมีชีวิตอยูเพียงคนเดียวท่ีตองถูกควบคุมตัว 
เมื่อเดือนธันวาคมเธอมีชะตากรรมในชวงส้ันๆ คลายกับหลิวเส่ียวโป 
นักประพันธและฝายคานท่ีตองรับโทษคุมขังในประเทศจีนในฐานะท่ีเปน
ผูรางธรรมนูญ 08 (Charter ’08) ซึ่งเปนคําแถลงเรียกรองความโปรงใส
และการมีสวนรวมจากรัฐบาลจีน  
 
รัฐบาลจีนไดตอบโตดวยการพยายามผลักดันใหรัฐบาลนอรเวยยกเลิกการ
ประกาศเกียรติคุณเชนน้ีใหแกหลิวเส่ียวโป แตก็ไมเปนผลสําเร็จ ในเวลา
ตอมารัฐบาลจีนจึงบังคับและชักชวนใหรัฐบาลอื่นๆ ไมสงตัวแทนเขารวมพิธี
มอบรางวัล สุดทายพิธีไดจัดขึ้นและมีผูเขารวมมากมาย ในขณะท่ี
นายหลิวยังคงตองทนทุกขทรมานในเรือนจํา สวนภรรยาของเขาคือ
นางหลิวเส้ียก็ถูกกักบริเวณในบาน สมาชิกในครอบครัวและนักกิจกรรม
คนอื่นๆ ก็ถูกหามไมใหเดินทางไปกรุงออสโลเพื่อเปนตัวแทนในการรับ
รางวัลหรือเขารวมในกิจกรรมครั้งน้ี เปนเหตุใหหลิวเส่ียวโปเปนผูรับรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพคนแรกท่ีไมสามารถเดินทางไปรับรางวัลไดดวยตนเอง
นับแตป 2479 ซึ่งรัฐบาลนาซีแหงเยอรมนีหามไมให Carl von Ossietzky 
เขารวมพิธีการคร้ังน้ัน ดังท่ีคณะกรรมการรางวัลโนเบลเลือกหลิวเส่ียวโปให
เปนผูรับรางวัลตลอดจนทาทีที่ไมพอใจของรัฐบาลจีน เนนใหเห็น
ความพยายามมากข้ึนท่ีจะปดปากฝายคานในชวงสามปที่ผานมา  
 
ปที่แลวสิ้นสุดลงพรอมคําตัดสินลงโทษของศาลประจํารัฐในอินเดียตอ
พินายัก เสน ทานจึงเปนนักโทษดานมโนธรรมสํานึก ซึ่งเปนแพทยและ
นักเคล่ือนไหวท่ีวิพากษวิจารณรัฐบาลอินเดียและกลุมติดอาวุธลัทธิเหมา
ที่เปนตนเหตุใหความรุนแรงลุกลามบานปลายในภาคกลางของอินเดีย 
การไตสวนคดีตอเขามีสาเหตุมาจากการเมือง และกระบวนการไตสวนก็มี
ขอบกพรองรายแรง โดยเฉพาะขอบกพรองดานพยานหลักฐาน ทําใหเกิด
เสียงประณามอยางกวางขวางจากนักสังเกตการณทั้งภายในและนอก
ประเทศ อยางไรก็ตามศาลประจํารัฐฉัตติสครหไดสั่งลงโทษจําคุกตลอดชีวิต
ตอพินายัก เสนในขอหากอการกบฏ ในลักษณะเดียวกับที่รัฐบาลจักรวรรดิ
อังกฤษใชกฎหมายฉบับนี้เพ่ือทําลายมหาตมคานธี 
 
อองซานซูจี หลิวเส่ียวโป และพินายัก เสน ตางเปนสัญลักษณการตอตาน
ความอยุติธรรมและความไรศักด์ิศรี และยังเปนผูที่ตองทนทุกขทรมานจาก
การถูกควบคุมตัว พวกเขาตางก็เปนบุคคลที่นานาชาติใหความใสใจและ
ไดรับประโยชนจากความใสใจเชนน้ัน แตทุกทานก็เปนผูเสียหายจากการ
ละเมิดของรัฐบาล สมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนฝงูตางตองประสบภัย
คุกคามและการขมขูประการตางๆ ในทํานองเดียวกัน พวกเขาท้ังหลาย
เหลาน้ันมีชะตากรรมไมตางไปจากนักเคล่ือนไหวและผูพิทักษสิทธิมนุษยชน
อีกหลายพันคน ซึ่งตกเปนเหย่ือของภัยคุกคามจากรัฐบาลในภูมิภาคเอเชีย-

อองซานซูจี หลิวเสี่ยวโป 
และพินายัก เสนตางเปน
สัญลักษณการตอตาน
ความอยุติธรรมและ
ความไรศักด์ิศรี ชะตากรรม
ของพวกเขาสะทอนถึง
ชะตากรรมของผูพิทักษ
สิทธิมนุษยชนอีกหลาย
พันคนท่ีตกเปนเหย่ือ
การคุกคามของรัฐบาล
ในภูมิภาคน้ี
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แปซิฟก เพียงแตพวกเขาอีกหลายพันคนน้ันไมไดรับความสนใจจากนักเขียน
พาดหัวขาว และผูกําหนดนโยบาย

เสรีภาพในการแสดงความเห็น
แมจะเปนการมองเหตุการณที่เกิดขึ้นในป 2553 อยางหยาบๆ จะพบวา
ผูสื่อขาวและนักเคล่ือนไหวหลายคนท่ัวภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกตางตอง
เส่ียงชีวิตและประสบความยากลําบากจากการทําหนาท่ีที่ทาทายรัฐบาล 
และผูมีอํานาจท้ังๆ ที่เปนการปฏิบัติตามภารกิจของตนเพ่ือคุมครองสิทธิ
และศักด์ิศรีของบุคคลทุกคน เปนเหตุใหบุคคลจํานวนมากท่ีใชสิทธิของตน
เพ่ือแสดงความเห็นอยางเสรี ตองถูกละเมิดท้ังสิทธิในฐานะพลเรือนและ
สิทธิในทางการเมือง ในทางตรงขามการละเมิดสิทธิทางพลเรือนและ
สิทธิทางการเมืองไดกลายเปนขาวพาดหัว แตกลับไมมีการรายงานถึงสาเหตุ
ที่ซับซอนกวาน้ัน ซึ่งเก่ียวของกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
อันเปนตนตอท่ีมาของการรองเรียนและการวิพากษวิจารณ
 
ไมวาการคัดคานตอรัฐบาลจะเกิดดวยเหตุผลใด รัฐบาลสวนใหญในภูมิภาค
นี้มีแนวโนมที่จะหามไมใหมีเสียงวิพากษวิจารณ และไมใสใจตอความ
แตกตางทางการเมือง ศาสนา ชาติพันธุ และวัฒนธรรม รัฐบาลประเทศ
ตางๆ ทั่วท้ังภูมิภาคยังคงยึดมั่นอยางเหนียวแนนตอหลักการ “ความมั่นคง
แหงชาติ” หรืออางวาตองคุมครองความสงบเรียบรอยและความเปนปกแผน
ของประเทศ และใชเปนเหตุผลเพ่ือปราบปรามฝายท่ีคัดคานตน 
 
รัฐบาลประเทศเกาหลีเหนือซึ่งตองเผชิญปญหาดานเศรษฐกิจที่รุนแรงและ
ปญหาทางการเมืองท่ีมีเพ่ิมขึ้นกับประเทศเพ่ือนบาน ยังคงควบคุมการ
สื่อสารใดๆ ในประเทศอยางเขมงวด วิทิต มันตราภรณ ผูรายงานพิเศษ
ดานเกาหลีเหนือแหงองคการสหประชาชาติซึ่งดํารงตําแหนงจนครบวาระ
กลาววา “ประเทศเกาหลีเหนือไมใหความเคารพใดๆ ตอสิทธิมนุษยชน
อันเปนท่ียอมรับในระดับสากลเลย ไมมีการอนุญาตใหมีการแสดง
ความเห็นอยางเสรีหรือการรวมตัวของภาคประชาสังคม ทั้งยังมีการลงโทษ
อยางรุนแรงตอผูที่รับขอมูลสนเทศจากแหลงขาวอ่ืนท่ีไมไดรับอนุญาตจาก
รัฐ อยางเชน การรับฟงวิทยุคลื่นสั้น”
 
มีไมก่ีรัฐบาลที่พยายามรักษาระดับการควบคุมการรับฟงความเห็นและ
การแสดงความเห็นของพลเมืองตนเอง แมแตในพมา รัฐบาลก็ยังพยายาม
ปฏิรูปภาพลักษณที่เสียหายของตน (ทั้งในและนอกประเทศ) ดวยการจัดให
มีการเลือกต้ังเมื่อเดือนพฤศจิกายน และไดสถาปนาผูปกครองที่เปนพลเรือน
ขึ้นแทนผูปกครองท่ีเปนทหาร (แมวาสมาชิกคณะปกครองชุดใหมจะเปน
คนเดียวกันกับคณะผูปกครองชุดเดิมอยูบาง) คนจํานวนมากมองวาการ
เลือกต้ังท่ีผานมาเต็มไปดวยปญหา เน่ืองจากผูมีสิทธิเลือกต้ังถูกปฏิเสธไม
ใหมีโอกาสวิพากษวิจารณอนาคตของประเทศตนเอง รวมทั้งยังมีการส่ังหาม
ไมใหผูสมัครรับเลือกต้ังท่ีวิพากษวิจารณรัฐบาลในการเขาสูสนามแขงขัน
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รัฐบาลพมาอาจพยายามบรรเทาแรงกดดันจากนานาชาติและเสียงวิจารณ
จากภูมิภาค ดวยการปลอยตัวอองซานซูจีเพียงหน่ึงสัปดาหหลังจัดใหมีการ
เลือกต้ัง แตการควบคุมตัวนักโทษอีกหลายพันคนตอไป เปนประจักษพยาน
ถึงความไมจริงใจของรัฐบาล นักโทษหลายคนอยูในสภาพการจองจํา
ที่เลวราย เปนท่ีทราบกันมาเปนเวลานานแลววา ทางการพมาไดคุมขัง
นักโทษการเมืองประมาณ 2,200 คน หลายคนเปนผูสนับสนุนอุดมการณ
ของท้ังอองซานซูจีและพรรคการเมืองของเธอ อันไดแก พรรคสันนิบาต
แหงชาติเพ่ือประชาธิปไตย จากการศึกษาของแอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล
ในป 2553 พบวารัฐบาลทหารพมาไดตรวจสอบและลงโทษฝายท่ีคัดคานตน
โดยเฉพาะสมาชิกกลุมชาติพันธุ ซึ่งเปนผูที่เสียเปรียบดานอํานาจ 
และรัฐบาลยังไดเวนคืนท่ีดินและบังคับใชแรงงานพวกเขา  
 
ในประเทศสวนใหญของภูมิภาคน้ี รัฐบาลตางพยายามควบคุมเสียงวิจารณ 
แมวารูปแบบการแสดงความเห็นท้ังแบบใหมและเกาไดแพรกระจายท่ัวไป 
ยกตัวอยางเชน ในเวียดนาม ศาลไดสั่งลงโทษนักเคล่ือนไหวสิบกวาคน 
โดยผานการไตสวนท่ีเต็มไปดวยขอบกพรอง เพียงเพราะพวกเขาแสดงเสียง
วิจารณตอนโยบายของรัฐบาลอยางสันติ หลายคนถูกลงโทษตามขอกลาวหา
ที่คลุมเครือและตามกฎหมายท่ีมีการนิยามความผิดอยางหลวมๆ 
โดยมักอางถึง “ความมั่นคงแหงชาติ”
 
รัฐบาลจีนยังคงรักษาแรงกดดันตอชุมชนกลุมชาติพันธุสวนนอยบางกลุม
ตอไป โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุทิเบต กลุมอุยเกอซึ่งสวนใหญเปนชาวมุสลิม
ที่อยูในแควนซินเจียงอันอุดมสมบูรณดวยทรัพยากร กวาหน่ึงปที่ผานไป
หลังเหตุการณจลาจลที่รุนแรงในซินเจียง รัฐบาลจีนยังคงเดินหนาปราบปราม
นักเคล่ือนไหวชาวอุยเกอ รวมทั้งผูที่วิพากษวิจารณพฤติการณของรัฐบาล
โดยอางวา เปนยุทธวิธีเพ่ือปราบปรามภัยคุกคามจาก “ลัทธิจวงจาบ” 
(splittism) และอางวาเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติโดยใชเหตุผล
ที่คลุมเครือและไมหนักแนน
 
เสียงวิจารณรัฐบาลจีนท่ีมาจากกลุมชาติพันธุใดๆ มักนําไปสูการปราบปราม
ที่รุนแรง รัฐบาลจีนไมสามารถปฏิบัติตามไดแมจะใชตัวชี้วัดท่ีตนเองเปน
ผูกําหนดข้ึนมาตามแผนปฏิบัติการดานสิทธิมนุษยชนระยะสองปที่สิ้นสุด
ลงเมื่อป 2553 ตรงขามกับการวิพากษวิจารณจากสาธารณะท่ีเพ่ิมขึ้นใน
มวลชนแบบเกา เชน หนังสือพิมพ และเครือขายสังคมทางอินเตอรเน็ต 
เสียงท่ีเรียกรองใหมีรัฐบาลที่เปนตัวแทนของประชาชนมากข้ึนยังคงถูก
ควบคุมจํากัดอยางเขมงวด รัฐบาลจีนแสดงใหเห็นอีกคร้ังถึงความไม
ยอมอดทนตอเสียงวิจารณจากสาธารณะ ไมวาจะเปนเสียงวิจารณจาก
สื่อมวลชนและภาคประชาสังคม ทั้งยังกลัวอยางย่ิงท่ีจะยอมใหพลเมือง
ของตนเองมีบทบาทมากข้ึนในการปกครอง
 
ประเทศไทยซ่ึงไดชื่อวามีโครงสรางท่ีสงเสริมความเปนอิสระของสื่อมากกวา
ประเทศเพ่ือนบานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ก็ตองเผชิญกับการควบคุม

รัฐบาลจีนแสดงใหเห็น
ถึงความไมยอมอดทนตอ
การวิพากษวิจารณของ
สาธารณะ และความ
หวาดกลัววาพลเมืองของ
ตนเองจะมีบทบาทมากขึ้น
ในการปกครองตนเอง
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ที่เพ่ิมขึ้นของรัฐตอการแสดงความเห็นอยางเสรี ในทามกลางการลุกฮือ
ทางการเมืองและความรุนแรงตามทองถนน ในชวงท่ีมีการประทวงท่ีรุนแรง
และมีคนเขารวมจํานวนมากท่ีกรุงเทพฯ รัฐบาลไดประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินและส่ังหามเขาเว็บไซตหลายพันแหง มีการส่ังปดเว็บไซตหลายพัน
แหงโดยอางวาเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติ หรือมีเน้ือหาดูหมิ่น
องคพระมหากษัตริยซึ่งเปนการละเมิดกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ
ซึ่งเปนกฎหมายท่ีรุนแรงของประเทศ 
 
อินเดียเคยมีความภาคภูมิใจเปนเวลายาวนานตอสื่อมวลชนที่เขมแข็ง 
และระบบกฎหมายท่ีทรงพลัง เปนรากฐานใหอินเดียไดชื่อวาเปนประเทศ
ประชาธิปไตยใหญสุดในโลก อยางไรก็ตาม รัฐบาลอินเดียกลับอางขอ
กลาวหาท่ีไรเหตุผลและไรขอมูลสนับสนุนเพ่ือเอาผิดกับพินายัก เสนและ
ประชาชนอีกหลายรอยคน ซึ่งถูกจองจําในแควนจัมมูและแคชเมียรที่เต็ม
ไปดวยปญหา รัฐบาลอางวาพวกเขาเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงแหงชาติ 
จากการประทวงท่ีรุนแรงขึ้นตอระบอบปกครองที่เขมงวดในแควนแหงน้ัน 
เปนเหตุใหรัฐบาลอินเดียควบคุมตัวผูตองสงสัยหลายสิบคน โดยใชคําสั่ง
ควบคุมตัวของฝายบริหารและไมไดคํานึงถึงกระบวนการทางกฎหมายท่ี
เหมาะสมเลย
 
พลเมืองของประเทศในเอเชียใตอื่นๆ ตางก็เผชิญกับการควบคุมเสรีภาพ
ในการแสดงความเห็นอยางเขมงวด ที่ศรีลังกา การควบคุมผูสื่อขาวและ
ภาคประชาสังคมยังดําเนินไปอยางตอเน่ือง ภายหลังประธานาธิบดี
มหินทรา ราชปกษา ชนะการเลือกต้ังครั้งใหมเมื่อเดือนมกราคม ผูสื่อขาว
และนักเคล่ือนไหวท่ีตอตานรัฐบาลรายงานวาตองเผชิญการขมขูคุกคาม 
พวกเขาอางถึงเหตุการณหลายคร้ังท่ีมีกองกําลังซึ่งเชื่อวาเปนของรัฐบาล
ไดทําการคุกคาม ควบคุมตัว หรือลักพาตัวผูสื่อขาว ในทํานองเดียวกัน 
ผูสื่อขาวในอัฟกานิสถานก็ตองเผชิญการคุกคามและการทํารายจากท้ังกลุม
ของรัฐและกลุมอื่นๆ มากข้ึน โดยเฉพาะในชวงท่ีมีการเลือกต้ังท่ีมีเสียง
วิพากษวิจารณมากมาย แตอยางนอยในพ้ืนท่ีของอัฟกานิสถานท่ีอยูใต
การควบคุมของรัฐบาลผูสื่อขาวยังคงทําหนาท่ีอยางกลาหาญแมจะตอง
เผชิญการคุกคามและการควบคุมตัวโดยพลการของทางการ แตโชครายท่ีใน
พ้ืนท่ีหลายแหงของประเทศกลุมฏอลิบันและกลุมตอตานรัฐบาลอื่นๆ 
ยังคงสั่งหามไมใหมีเสียงวิพากษวิจารณใดๆ
 
ในหลายกรณีที่รัฐบาลไมไดแทรกแซงเสรีภาพในการแสดงความเห็นโดยตรง 
พวกเขาก็แทบไมไดทําอะไรเพ่ือคุมครองผูสื่อขาวหรือพ้ืนท่ีสําหรับวาทกรรม
ของสาธารณะเชนกัน กวาหน่ึงปที่ผานไปหลังเหตุการณสังหารหมูผูสื่อขาว 
33 คนในฟลิปปนส คดีความท่ีมีตอผูถูกกลาวหายังดําเนินตอไป ในขณะท่ี
พยานรายงานวาตองเผชิญการขมขูคุกคามประการตางๆ ปากีสถานเปน
ประเทศท่ีคนทํางานดานส่ือ 19 คนถูกทํารายจนเสียชีวิตในป 2553 สวนใหญ
จะไมปรากฏผูทํารายท่ีชัดเจน และเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นแตกตางกัน โดยมี
การกลาวหาวาคนรายเปนท้ังกลุมฏอลิบันในปากีสถานไปจนถึงกลุมศาสนา
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หัวรุนแรง รวมทั้งหนวยขาวกรองของรัฐบาลที่ทํางานอยางลึกลับ รัฐบาล
แทบไมไดทําอะไรเพ่ือคุมครองผูสื่อขาว ไมมีการนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ 
แตถึงจะตองเผชิญการทํารายเชนน้ี ผูสื่อขาวในปากีสถานจํานวนมากยังคง
เส่ียงภัยท่ีจะรายงานถึงปญหามากมายท่ีเกิดขึ้นในประเทศน้ี
 
ปที่แลวเปนปที่ปากีสถานตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางรุนแรง 
อันเน่ืองมาจากอุทกภัยท่ีไมคาดหมายเม่ือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 
เปนเหตุใหพ้ืนท่ีเกือบหนึ่งในหาของประเทศถูกน้ําทวม สงผลกระทบตอ
ประชาชนกวา 20 ลานคน ภัยพิบัติครั้งน้ีทําใหความทุกขยากของชาว
ปากีสถานหลายลานคนรุนแรงข้ึน นอกเหนือไปจากปญหาความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นจากความขัดแยง การถูกบังคับโยกยายและปญหาความยากจน
ที่รุนแรง ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เจาหนาท่ีทหารมักละเมิด
กฎหมายของสงครามและกฎหมายดานสิทธิมนุษยชน มีการจับกุมพลเรือน
โดยพลการ และการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายตอผูที่ตองสงสัยวา
เก่ียวของกับกลุมกอความไมสงบ กลุมฏอลิบันและกลุมกอความไมสงบ
อ่ืนๆ ก็ยังคงลงโทษอยางโหดรายตอพลเรือน พวกเขาพุงเปาโจมตีไปที่
พลเรือนและทรัพยสินของพลเรือน รวมทั้งโรงเรียน และใชระเบิดพลีชีพ
เพ่ือโจมตีเมืองท่ีสําคัญ เปนเหตุใหพลเรือนเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บ
หลายรอยคน ที่เมือง Balochistan มีการคนพบซากศพท่ีเต็มไปดวยรูกระสุน
ของนักเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีที่หายตัวไป ญาติของผูเสียหายและนักเคล่ือนไหว
กลาวหาวาซากศพเหลาน้ีเปนผลมาจากปฏิบัติการ “สังหารและโยนท้ิง” 
ของกองกําลังฝายความม่ันคงของปากีสถาน ความทารุณเหลาน้ีย่ิงเพ่ิม
บรรยากาศแหงความหวาดกลัว และทําใหชาวเมืองตองเผชิญความทุกขยาก
จากการบริหารท่ีผิดพลาดและการถูกผลักใหอยูชายขอบมากย่ิงข้ึน 
แตเน่ืองจากการรายงานขาวจากพ้ืนท่ีขัดแยงเหลาน้ียังคงทําไดยากและ
มีขอมูลไมชัดเจน ขอมูลที่เรานําเสนอจึงเปนเพียงขอมูลผิวเผินเม่ือเทียบกับ
ความทุกขยากท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีแหงน้ีตองเผชิญ
 
ในทํานองเดียวกัน การควบคุมจํากัดสิทธิของรัฐบาลอินเดียและความ
ไรเสถียรภาพเปนอุปสรรคตอการรายงานขาว (และการรับรู) ถึงวิกฤตการณ
ที่ลุกลามบานปลายอันเน่ืองมาจากการกอความไมสงบของกลุมติดอาวุธ
ลัทธิเหมาในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย โดย
นายกรัฐมนตรีมันโมหัน สิงห กลาววา ปญหาท่ีนี่เปนความทาทายรายแรง
สุดตอความมั่นคงในประเทศของอินเดีย ปญหาความยากจน การเลือก
ปฏิบัติดานวรรณะและชาติพันธุ ลัทธิศาสนาและความละโมบของบรรษัท 
เปนพ้ืนฐานนําไปสูวิกฤตการณสูรบระหวางทหารของรัฐบาลและกลุมทหาร
บานกับกลุมหัวรุนแรงที่มีอยูมากมายหลายกลุม ในขณะท่ีประชาชน
เปนผูรับกรรม

การละเมิดของบรรษัท
พินายัก เสน เปนนักเคล่ือนไหวท่ีชี้ใหเห็นปญหาท่ีเกิดขึ้นในภาคกลางของ
อินเดียโดยเฉพาะในรัฐฉัตติสครห นักเคล่ือนไหวไดชี้ใหเห็นเปนเวลานาน
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แลววาปญหาความขัดแยงท่ัวภาคกลางของอินเดีย เปนผลมาจากนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งทําใหเกิดความยากจน การท่ีรัฐบาลไมยอมแกไขปญหา
เน่ืองจากความฉอฉลของบรรษัทการคา โดยเฉพาะภายหลังเหตุการณ
กาซรั่วท่ีโรงงานยูเน่ียนคารไบด ที่เมืองโภปาลเมื่อป 2527 และในเวลาตอมา
รัฐบาลยังมุงพัฒนาเศรษฐกิจโดยไมมีการปรึกษาหารือกับประชาชนในพ้ืนท่ี
อยางเพียงพอ 
 
ในแงดี รัฐบาลอินเดียไดสั่งชะลอการพัฒนาโครงการเหมืองอลูมิเนียมขนาด
ใหญของบริษัทเวทานตะรีซอรส (Vedanta Resources) ซึ่งมาจากประเทศ
อังกฤษและบริษัทเหมืองแรแหงรัฐโอริสสา (Orissa Mining Corporation) 
ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากคณะกรรมการท่ีภาครัฐแตงตั้งตรวจพบวา
ทางบริษัทดําเนินการโดยไมมีการขอความยินยอมท่ีเกิดจากความเขาใจและ
ผานกระบวนการท่ีเปนอิสระลวงหนาจากชุมชนพื้นเมืองชาวอทิเวสี 
ซึ่งใหความเคารพตอพ้ืนท่ีซึ่งมีโครงการจะทําเหมือง โดยถือเปนศาสนสถาน
อันศักด์ิสิทธ์ิ ถือเปนการตัดสินใจครั้งแรกในอินเดียในลักษณะเชนน้ี ทําให
เกิดความหวังวารัฐบาลอินเดียจะใหความใสใจมากขึ้นตอชาวอทิเวสี 
รวมท้ังประชาชนกลุมอื่นๆ ที่ตองเผชิญปญหาความยากจนในเชิงโครงสราง
และการถูกผลกัใหอยูชายขอบ
 
การตัดสินใจครั้งใหมเก่ียวกับโครงการเวทานตะคร้ังน้ีเปนผลมาจากการ
รณรงคเขมขนของชาวอทิเวสี ซึ่งรวมมือกับกลุมตางๆ จากนานาประเทศ
รวมท้ังแอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล และสามารถเอาชนะแรงกดดันจาก
ภาคเศรษฐกิจโลกและความสัมพันธระหวางรัฐได ที่กรุงลอนดอนมีการ
ประชุมผูถือหุนบริษัทเวทานตะเม่ือเดือนกรกฎาคม ป 2553 นักเคล่ือนไหว
ไดรณรงคโดยอางถึงกฎหมายระหวางประเทศ หลักเศรษฐศาสตร และ
การสนับสนุนของผูมีชื่อเสียง ทั้งยังทาสีบนรางกายใหเปนสีนํ้าเงินเลียนแบบ
หนังเร่ืองอวตารท่ีทํารายไดสูง เพราะมีเน้ือเรื่องคลายคลึงกับการตอสู
ของชาวพ้ืนเมืองในรัฐโอริสสากับบริษัทท่ีพยายามจะเขามาพัฒนาพ้ืนท่ี

การเขาถึงบริการดานสุขภาพและอัตราการเสียชีวิตของแม
ในพ้ืนท่ีอื่นๆ การรณรงคเพ่ือคุมครองศักด์ิศรีและปกปองสิทธิของคนยากจน
และคนชายขอบยังไดผลไมนาพอใจนัก ที่อินโดนีเซียกลุมในทองถ่ิน
พยายามตอสูกับปญหาอัตราการเสียชีวิตของแมที่คอนขางสูง และเม่ือ
เร็วๆ นี้มีการรณรงคเพ่ือปฏิรูปกฎหมายท่ีเลือกปฏิบัติ และแกไขทัศนคติ
ทางสังคมที่เชื่อวาเปนสาเหตุของสถิติดังกลาว แมวาผูหญิงชาวอินโดนีเซีย
หลายพันคนตองเสียชีวิตโดยไมจําเปนเน่ืองจากการต้ังครรภและคลอดบุตร 
แตก็เปนเร่ืองยากท่ีจะแสวงหาความสนับสนุนจากสาธารณะ รวมทั้ง
ความใสใจของรัฐบาลที่จะหาทางแกปญหา 
 
อยางไรก็ตาม รัฐบาลอินโดนีเซียไดแสดงเจตจํานงท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยเฉพาะผูหญิงและเด็กผูหญิง เปนท่ีประจักษวาการตอสู
เพ่ือสิทธิของพลเมืองทําไดยากข้ึน ในกรณีที่รัฐบาลของประเทศน้ันไมใสใจ
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ตอพันธกรณีของตน 
 
ที่เกาหลีเหนือ ประชาชนหลายลานคนขาดแคลนอาหารและไมสามารถ
เขาถึงการดูแลทางแพทยและสุขภาพ การบริหารงานท่ีผิดพลาดของรัฐบาล 
ประกอบกับภัยแลงตามธรรมชาติสงผลใหเกิดการขาดแคลนอาหารและ
เปนเหตุใหประชาชนในหลายกรณีตองนําพืชที่ไมสามารถกินไดมาบริโภค 
และตองหาทางด้ินรนเอาชีวิตรอดแมจะไมมีบริการสุขภาพข้ันมูลฐาน 
แมจะประสบปญหาเหลาน้ี รัฐบาลเกาหลีเหนือก็ยังคงกีดกันไมยอมรับ
ความชวยเหลือจากนานาชาติ  
 
อัฟกานิสถานยังคงประสบปญหาอัตราการเสียชีวิตของแมที่เลวรายสุดใน
โลก กลาวคือ ผูหญิงหน่ึงในแปดคนเสียชีวิตจากอาการแทรกซอนเน่ืองจาก
การต้ังครรภ การแตงงานต้ังแตวัยเยาวโดยเฉพาะเม่ืออายุตํ่ากวา 15 ปและ
การไมสามารถเขาถึงบริการทางการแพทยเมื่อเกิดภาวะแทรกซอนอยาง
รุนแรง เปนสาเหตุสองประการท่ีทําใหการแกปญหาไมสามารถทําไดดีนัก 
 
สภาพการณที่คอนขางเลวรายอยางสุดโตง อยางเชน กรณีเกาหลีเหนือและ
อัฟกานิสถานเกิดขึ้นกับเพียงบางประเทศเทาน้ัน แตการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สากลอยางจงใจก็เกิดขึ้นไดแมในประเทศท่ีรํ่ารวยกวามาก อยางเชน
มาเลเซีย รัฐบาลไดละเมิดขอหามสากลวาดวยการทรมาน โดยยังคงอนุญาต
ใหมีการเฆ่ียนตีประชาชนหลายพันคนท่ีถูกควบคุมตัวในขอหาละเมิด
กฎหมายเขาเมืองและผูที่กระทําความผิดลหุโทษอื่นๆ ตามสถิติของรัฐบาล
เอง ในชวงหน่ึงทศวรรษที่ผานมา มีประชาชนที่ถูกเฆ่ียนตีหลายหม่ืนคน 
การลงโทษเชนน้ีทําใหเกิดความเจ็บปวดแสนสาหัสและทําใหเกิดแผลเปน
ถาวร เมื่อเดือนกุมภาพันธผูหญิงสามคนถูกเฆ่ียนตีตามขอกลาวหาวา
ละเมิดกฎหมายศาสนาหรือชารีอะห ซึ่งนับเปนครั้งแรกท่ีผูหญิงไดรับโทษ
เชนน้ัน รัฐบาลมาเลเซียถึงกับมอบหมายใหแพทยเปนผูสนับสนุน
กระบวนการเฆ่ียนตี โดยแพทยจะเขามาดูแลวาผูถูกลงโทษพรอมที่จะ
ถูกลงโทษหรือไม เปนการปฏิบัติหนาท่ีที่ขัดกับจรรยาบรรณของแพทย
อยางชัดเจน รวมทั้งขัดกับพันธกรณีของแพทยที่จะตองปองกันอันตราย
ตอผูที่อยูภายใตการดูแลของตน  
 
โชครายท่ีแทนท่ีรัฐบาลจะยุติการกระทําท่ีนาละอายน้ีอยางเรงดวน 
แตรัฐบาลมาเลเซียกลับพยายามทําใหเกิดการถกเถียงในประเทศ 
และยังไดหามการวางจําหนายนิตยสารไทม ซึ่งปนนิตยสารรายสัปดาห
ระหวางประเทศ เน่ืองจากมีการตีพิมพบทความประณามการเฆ่ียนตี
ในมาเลเซียวาเปนเหมือน “โรคระบาด”

ความยุติธรรมระดับนานาชาติ
ความสนใจจากสื่อและแรงกดดันจากสาธารณะเปนปจจัยอยางหน่ึงท่ีเปน
หลักประกันวาผูนําท้ังหลายจะปฏิบัติการอยางสอดคลองและรับผิดชอบ
ตอหลักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ การท่ีรัฐบาลควบคุมจํากัดและ

อัฟกานิสถานยังคงประสบ
ปญหาอัตราการเสียชีวิต
ของแมท่ีเลวรายสุดในโลก 
กลาวคือ ผูหญิงหน่ึงใน
แปดคนเสียชีวิตจากอาการ
แทรกซอนเน่ืองจากการต้ัง
ครรภ
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ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§ÀÙÁÔÀÒ¤
àÍàªÕÂ-á»«Ô¿�¡

คอยสอดสองสื่อ ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของความพยายามท่ีจะอยูรวมเปน
สักขีพยานในเหตุการณและการรายงานความจริง แตหากไมมีกลไกเพ่ือ
เปลี่ยนขอมูลเหลาน้ีใหเปนความยุติธรรม ผูมีอํานาจก็ยังคงมีโอกาส
ลอยนวลพนผิดตอไป ในป 2553 ตราชั่งความยุติธรรมในเอเชีย-แปซิฟก
ยังคงไมสมดุลมากนักและมีแนวโนมจะปกปองผูกระทําความผิด
 
รัฐบาลศรีลังกาใชเวลาในปที่ผานมาเพ่ือหลีกเล่ียงความรับผิดตอ
อาชญากรรมสงครามและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกิดขึ้นพรอมกับ
ความขัดแยงอันยาวนาน และยุติลงภายหลังกองทหารของรัฐสามารถ
กวาดลางกลุมติดอาวุธกลุมพยัคฆทมิฬอีแลมไดอยางส้ินซาก (กลุมติดอาวุธ
กลุมน้ีก็มีสวนรับผิดชอบตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายคร้ัง) ซึ่งเปน
ผลใหพลเรือนหลายพันคนเสียชีวิต ไดรับบาดเจ็บและถูกควบคุมตัว 
แมจะใหสัญญากับองคการสหประชาชาติวาจะอํานวยใหเกิดความยุติธรรม 
รัฐบาลก็ไดจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือเรียนรูบทเรียนและสรางความ
สมานฉันท (Lessons Learnt and Reconciliation Commission - LLRC) 
แตอํานาจหนาท่ีของหนวยงานน้ีกลับไมครอบคลุมถึงความรับผิด 
คณะกรรมการชุดน้ีดูเหมือนจะไมแตกตางจากกลไกพิเศษอื่นๆ ในชวง
สองทศวรรษท่ีผานมาท่ีจัดตั้งขึ้นแตสุดทายก็ลมเหลว ทําใหปญหาการ
ลอยนวลพนผิดในศรีลังกาไมไดรับการแกไขและไมไดเปนกระบวนการ
ที่นําไปสูความยุติธรรมอยางแทจริง ความหวังท่ีจะมีความรับผิดเกิดขึ้นเม่ือ
นายบันคีมูน เลขาธิการองคการสหประชาชาติ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูชํานาญการคอยใหความชวยเหลือในการประเมินความตองการของ
ประเทศน้ีในการท่ีจะมีกลไกสงเสริมความรับผิดระดับสากล 
 
กลไกสงเสริมความรับผิดระดับสากลประสบผลที่แตกตางกันในป 2553 
ที่กัมพูชา นาย Kaing Guek Eav หรือที่รูจักกันในชื่อ “ดุค (Duch)” ซึ่งเปน
เจาหนาท่ีเรือนจําสมัยเขมรแดงท่ีอื้อฉาว ไดถูกศาลตัดสินลงโทษจําคุกเปน
เวลา 35 ป เมื่อเดือนกรกฎาคมในขอหาอาชญากรรมตอมนุษยชาติและ
อาชญากรรมสงคราม ถือเปนการตัดสินลงโทษครั้งแรกของศาลพิเศษแหง
กัมพูชา (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia - ECCC) 
ซึ่งเปนศาลไตสวนเขมรแดงท่ีไดรับการสนับสนุนจากองคการสหประชาชาติ 
ผูนําเขมรแดงอีก 4 คนยังคงอยูระหวางการควบคุมตัวเพ่ือรอการไตสวน 
ซึ่งนับเปนกาวยางเล็กๆ แตสําคัญอยางย่ิงในการแสวงหาความรับผิดตอ
กรณีทุงสังหารในประเทศน้ี ในขณะท่ีนายฮุนเซ็น ผูนํากัมพูชาเรียกรองให
ศาล ECCC จํากัดการไตสวนเฉพาะบุคคลทั้ง 5 คน 
 
ในทํานองเดียวกันเม่ือเดือนมีนาคม ประธานาธิบดีโจเซ รามอส-ฮอรตา 
(Jose Ramos-Horta) ไดแจงตอคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนวา “ในระหวาง
ความพยายามสถาปนาสันติภาพของชุมชนที่มีความขัดแยงกันมายาวนาน 
บอยครั้งท่ีเรามักตองประนีประนอมเก่ียวกับความยุติธรรม” เปนถอยแถลง
ที่มีขึ้นซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการรับฟงขอมูล 
ความจริง และการสมานฉันท (Commission for Reception, Truth and 

Amnesty 2554 Final.indd   31Amnesty 2554 Final.indd   31 5/4/11   2:33 PM5/4/11   2:33 PM



32 Amnesty International Report 2011

Reconciliation) ของติมอร เลสเตที่ตั้งข้ึนเม่ือป 2548 รวมทั้งผูเสียหาย
ชาวติมอร กลุมสิทธิมนุษยชนในประเทศ และผูชํานาญการดานความ
ยุติธรรมจากองคการสหประชาชาติ
 
จนถึงปจจุบัน หลักการความยุติธรรมระดับนานาชาติในเอเชีย-แปซิฟก
มักไดรับการปฏิบัติตามในหลักการ มากกวาในทางปฏิบัติ แตในป 2553 
แนวคิดท่ีวาผูมีอํานาจอยางเชน ประมุขของรัฐก็อาจจะและควรเขารับการ
ไตสวนดวยน้ันไมใชแนวคิดท่ีแปลกประหลาดอีกตอไป ดังจะเห็นไดจาก
วาทศิลปที่รัฐบาล บรรษัท และกลุมติดอาวุธตางไดแสดงออกเพ่ือสนับสนุน
ความคิดน้ี แตในความจริงก็ยังคงพยายามหลีกเล่ียงความรับผิดทาง
กฎหมายอยูดี

หัวใจของการตอสู
นักเคล่ือนไหวบางคนในเอเชีย-แปซิฟก อองซานซูจี หลิวเส่ียวโป 
และพินายัก เสน เปนท่ีรูจักกันในระดับโลก และแตละทานไดใชชื่อเสียง
ของตนและใชการลงโทษท่ีไมเปนธรรมท่ีไดรับเพ่ือสงเสริมสิทธิของ
ประชาชนคนอื่นๆ ในภูมิภาคน้ี คุณูปการสําคัญสูงสุดของผูพิทักษ
สิทธิมนุษยชนเหลาน้ีไมไดเกิดจากการเปนผูมีชื่อเสียงเทาน้ัน แตมาจากการ
ยอมรับวาชะตากรรมท่ีพวกเขาตองประสบ ไมแตกตางไปจากชะตากรรม
ของนักวิพากษวิจารณและนักเคล่ือนไหวผูกลาหาญคนอ่ืนๆ อีกหลายรอยคน
ซึ่งอาจจะเปนท่ีรูจักนอยกวา สิ่งสําคัญคือการใหความสนใจตอการละเมิด
ที่พวกเขาตองเผชิญ ดังจะเห็นไดจากกรณีของนายดุค และการฟองรอง
คดีระดับสากลท่ีประสบความสําเร็จอื่นๆ เราอาจตองใชเพียงคดีเดียว
หรือกลุมบุคคลเดียวเพ่ือสงเสริมใหเกิดการลงโทษผูที่ละเมิดกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ เชนเดียวกับปที่ผานมาป 2553 จึงเปน
ชวงเวลาท่ีการทํางานของผูพิทักษสิทธิมนุษยชนแตละคนเปนแรงบันดาลใจ
ที่สําคัญของการตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชนทั่วโลก แมจะเปนการทาทายกับ
ปญหาการละเมิดอยางกวางขวางและเปนระบบในภูมิภาคซ่ึงเปนท่ีอยูของ
ประชาชนเกือบสองในสามของโลก และมีเสนรอบวงเกือบหนึ่งในสามของ
โลกเชนกัน

ในป 2553 แนวคิดท่ีวา
ผูมีอํานาจอยางเชน 
ประมุขของรัฐก็อาจจะ
และควรเขารับการไตสวน
ดวยน้ัน ไมใชแนวคิดท่ี
แปลกประหลาดอีกตอไป 
ดังจะเห็นไดจากวาทศิลป
ท่ีรัฐบาล บรรษัท และ
กลุมติดอาวุธตางได
แสดงออกเพ่ือสนับสนุน
ความคิดน้ี แตในความจริง
ก็ยังคงพยายามหลีกเลี่ยง
ความรับผิดทางกฎหมาย
อยูดี
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การบังคับเวนคืนท่ีดิน การกวานซื้อท่ีดิน 
และขอพิพาทเรื่องท่ีดิน ยังคงเปนปญหา
สิทธิมนุษยชนท่ีรายแรงท่ีสุด ครอบครัว
และชุมชนผูไดรับผลกระทบไดออกมา
ประทวงมากขึ้น นักเคลื่อนไหวและผูพิทักษ
สิทธิมนุษยชนท่ีสงเสริมสิทธิการมีท่ีอยูอาศัย
อยางเทาเทียม ตองเผชิญกับการดําเนินคดี
และคําสั่งจําคุกตามขอกลาวหาที่คลุมเครือ 
หนวยงานตุลาการและศาลยังคงขาดความ
เปนอิสระ และถูกใชเพื่อปดก้ันเสรีภาพ
ในการแสดงความเห็น การรวมตัวและ
การชุมนุมอยางสงบ ผูสื่อขาว นักกิจกรรม
สหภาพแรงงาน และนักการเมืองฝายคาน
ยังคงตกเปนเปาโจมตี ปญหาการลอยนวล
พนผิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังเปน
เรื่องท่ีนากังวลอยางย่ิง Kaing Guek Eav 
หรือท่ีรูจักกันในชื่อวา “ดุค” เปนจําเลย
คนแรกท่ีถูกศาลพิเศษแหงกัมพูชา 
(Extraordinary Chambers in the Courts 
of Cambodia - ECCC) สั่งลงโทษในขอหา
อาชญากรรมตอมนุษยชาติ ซึ่งเปนความผิด
ท่ีเกิดขึ้นในชวงเขมรแดง    

ขอมูลพื้นฐาน
ทางการไดยอมรับขอเสนอแนะท้ัง 91 ขอจากภาคี
สมาชิกองคการสหประชาชาติตามกระบวนการตรวจ
สอบตามวาระ (Universal Periodic Review) เมื่อเดือน
มีนาคม เพ่ือปรับปรุงสถานการณดานสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
รวมทั้งมาตรการเพ่ือแกปญหาการลอยนวลพนผิด การ
บังคับเวนคืนท่ีดินและการจัดสรรที่อยูใหมโดยไมสมัคร
ใจ รวมทั้งการปฏิรูปหนวยงานตุลาการ 

กัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ประมุขของประเทศ:  พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ 
ประมุขฝายบริหาร:  ฮุนเซ็น 
โทษประหาร:  ยกเลิกสําหรับความผิดทางอาญาท้ังปวง
ประชากร:  15.1 ลานคน
อายุขัยเฉล่ีย:  62.2 ป
อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุตํ่ากวาหาขวบ (ช/ญ):  92/85 ตอ 1,000
อัตราการรูหนังสือของผูใหญ:  77%

เม่ือเดือนมิถุนายนในระหวางการเยือนประเทศ 
ผูรายงานพิเศษแหงสหประชาชาติวาดวยสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาไดใหความสําคัญกับ
หนวยงานตุลาการ ซึ่งเขาเห็นวาขาดความเปนอิสระ
และไมสามารถอํานวยความยุติธรรมใหกับทุกคน

ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหมมีผลบังคับใชเมื่อ
เดือนธันวาคม โดยมีขอบัญญัติที่ควบคุมจํากัดเสรีภาพ
ในการแสดงความเห็น 

การบังคับเวนคืนท่ีดิน 
ประชาชนหลายพันคนท่ัวประเทศรวมท้ังชนพ้ืนเมือง
ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการบังคับเวนคืนท่ีดิน 
การกวานซ้ือที่ดินและขอพิพาทดานท่ีดิน บางกรณีเปน
ผลมาจากการท่ีรัฐบาลใหสัมปทานท่ีดินกับบริษัทและ
บุคคลที่มีอํานาจ ชาวบานและชุมชนจํานวนมากข้ึนได
ออกมาประทวงและรองเรียนกับทางการ เพ่ือปกปอง
สิทธิที่จะมีที่อยูอาศัยอยางเทาเทียมของตน
 
เม่ือเดือนพฤษภาคม ทางการไดเห็นชอบตอจดหมาย
เวียนวาดวย “การเขาอยูอาศัยชั่วคราวในท่ีดินซึ่งครอบ
ครองโดยผิดกฎหมาย” ซึ่งมเีปาหมายเพ่ือโยกยายชุมชน
ที่เคยต้ังอยูมานานออกไปจากเขตกรุงพนมเปญและเขต
เมืองอื่นๆ แมวาบางชุมชนจะมีสัญญาเชาถูกตองตาม
กฎหมาย 
 
•  ประชาชน 20,000 คนท่ีเคยอาศัยอยูรอบ

ทะเลสาบบึงกักท่ีกรุงพนมเปญ ไดถูกบังคับให
โยกยายออกไป ในขณะท่ีบริษัทเอกชนท่ีเขามา
พัฒนาพ้ืนท่ีไดนําทรายมาถมในทะเลสาบทําให
บานของพวกเขาถูกน้ําทวมและทรัพยสินก็ถูก

Amnesty 2554 Final.indd   34Amnesty 2554 Final.indd   34 5/4/11   2:33 PM5/4/11   2:33 PM



35รายงานประจําป 2554 แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล

ทําลายจากระดับนํ้าท่ีเออทวม ตัวแทนบริษัทได
เขามาขมขูและคุกคามชาวบาน บังคับใหพวก
เขายอมรับเงินคาตอบแทนท่ีไมเปนธรรม หรือให
ยายไปยังท่ีอยูใหม ทั้งๆ ที่หลายคนมีสัญญาเชา
ถูกตองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติที่ดิน 
พ.ศ. 2544 ตํารวจเขามาคุกคามนักเคล่ือนไหวท่ี
ประทวงตอตานการบังคับเวนคืนท่ีดิน

 
•  ตํารวจใชกําลังโดยไมจําเปน ทั้งการใชกระบอง

ไฟฟา เพ่ือสลายการชุมนุมประทวงอยางสงบ
ของชาวบานรอบทะเลสาบบึงกักในระหวางการ
มาเยือนของเลขาธิการองคการสหประชาชาติ
เม่ือเดือนตุลาคม นายสวง โสพอน (Suong 
Sophorn) ถูกตีจนสลบ และถูกตํารวจควบคุมตัว
ไวจนกระท่ังเลขาธิการเดินทางออกนอกประเทศ 
กอนหนาน้ันในป 2552 เขาเคยถูกจับกุมและ
ถูกส่ังปรับในขอหาท่ีพนสีเขียนคําวา “หยุดการ
เวนคืน” บนบานของตัวเอง

ความยุติธรรมระดับนานาชาติ
การตัดสินครั้งสําคัญของศาลพิเศษแหงกัมพูชา 
(Extraordinary Chambers in the Courts of 
Cambodia - ECCC) เมื่อเดือนกรกฎาคม เพ่ือลงโทษ
นาย Kaing Guek Eav (หรือที่รูจักกันในนาม “ดุค”) 
ในขอหาอาชญากรรมตอมนุษยชาติและการละเมิด
อยางรายแรงตออนุสัญญาเจนีวา (Geneva 
Conventions) เน่ืองจากเขามีบทบาทในการสังหารหมู 
การทรมาน และอาชญากรรมอ่ืนๆ ในชวงท่ีเขมรแดง
ปกครอง นายดุคเปนผูบัญชาการเรือนจํา S-21 ซึ่งเปนท่ี
ที่มีการทรมานและสังหารประชาชนอยางนอย 14,000 
คน เขาถูกศาลตัดสินจําคุก 35 ป และลดลงเหลือ 16 ป
เน่ืองจากเคยถูกควบคุมตัวมาระยะหน่ึงแลวและ
เน่ืองจากการควบคุมตัวอยางผิดกฎหมาย ทั้งฝายโจทก
และจําเลยตางอุทธรณคําสั่งศาล

•  เม่ือเดือนกันยายน นายเอียง สาหรี (Ieng Sary) 
นางเอียง ทีริต (Ieng Thirith) นายเขียว สัมพัน 
(Khieu Samphan) และนายโนน เจีย (Nuon 
Chea) ตางก็ถูกต้ังขอกลาวหาสังหารลางเผาพันธุ
ชาวจามและชาวเวียดนาม  อาชญากรรม
ตอมนุษยชาติ อาชญากรรมสงคราม และ
อาชญากรรมอื่น ๆ 

•  นายกรัฐมนตรีฮุนเซ็น ไดสกัดก้ันความพยายาม
ดําเนินคดีเพ่ิมเติมอีก 2 คดีตอบุคคลอีก 5 คน 
โดยเขาไดเตือนวาจะไมยอมใหมีการฟองรองคดี
เพ่ิมเติม 

ผูพิทักษสิทธิมนุษยชน 
ประชาชนจํานวนมากไดถูกจับกุมเน่ืองจากการปกปอง
สิทธิในท่ีอยูอาศัยและการประทวงตอการกวานซ้ือ
ที่ดินและการบังคับเวนคืนท่ีดิน มีอยูหลายสิบคนท่ีตอง
โทษจําคุกมาต้ังแตปกอน สวนใหญขอกลาวหาจะถูกยก
ขึ้นมาโดยไมมีเหตุผลเพียงพอหรือเปนท่ีนาสงสัย 
อยางเชน ขอหาทําลายทรัพยสินสวนบุคคล ขอหายุยง 
ลักทรัพยและทํารายรางกาย

•  การไตสวนคดีตอชาวบานท่ีเขารวมการประทวง
ตอตานการสูญเสียท่ีทํากินยังดําเนินตอไป ใน
พ้ืนท่ีที่มีความขัดแยงท่ีอําเภอชีเกร็ง จังหวัด
เสียมราฐ ชาวบานหลายรอยคนเขาฟงการไตสวน
เพ่ือใหกําลังใจกับจําเลย ซึ่งประกอบดวยพระลวน 
สาวัท (Luon Savath) ซึ่งถูกเจาหนาท่ีฝายความ
มั่นคงคุกคาม และถูกขูจะจับสึกเน่ืองจากการ
เคล่ือนไหวอยางสันติของทาน ทานไดบันทึก
ขอมูลภายหลังเหตุการณที่เจาหนาท่ีกราดยิงใส
ผูประทวงท่ีชีเกร็ง เมื่อเดือนมีนาคม 2552

•  เมื่อเดือนพฤษภาคม นายหลง สาริท (Long 
Sarith) และนายหลง จันคีรี (Long Chan Kiri) 
ผูนําชุมชนไดถูกศาลส่ังจําคุกเปนเวลา 2 ปใน
ขอหา “แผวถางปาของทางการ” โดยมีสาเหตุมา
จากขอพิพาทเร่ืองที่ดินระหวางบริษัทผลิตน้ําตาล
กับชาวบานท่ีหมูบานโบ อําเภอสําโรง จังหวัด
อุดรมีชัย เจาหนาท่ีไดเขามาทําลายบานเรือนของ
ราษฎรจํานวน 100 ครอบครัว 4 วันหลังมีการ
จับกุมเมื่อเดือนตุลาคม 2552 

เสรีภาพในการแสดงความเห็นและการรวมตัว
มีการใชกลไกศาลเพ่ือควบคุมจํากัดเสรีภาพในการ
แสดงความเห็นและการรวมตัวของผูสื่อขาว สมาชิก
สหภาพแรงงาน และนักการเมืองฝายคาน

•  หลังการไตสวนคดี 2 ครั้งเมื่อเดือนมกราคมและ
กันยายน ศาลไดตัดสินลงโทษจําคุกนายสม รังสี 
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ผูนําพรรคฝายคานท่ีใหญที่สุดเปนเวลา 12 ป 
โดยเขาไมไดเขารวมการพิจารณาคดี เน่ืองจาก
การประทวงเก่ียวกับขอพิพาทเร่ืองดินแดน
ระหวางกัมพูชา-เวียดนาม ปจจุบันเขาอยูระหวาง
การล้ีภัย 

•  เม่ือเดือนกันยายน คนงานประมาณ 200,000 คน
ไดนัดหยุดงานท่ัวประเทศเปนเวลา 4 วัน เพ่ือ
ประทวงการข้ึนคาแรงขั้นต่ําท่ีนอยเกินไป ผูนํา
และนักกิจกรรมสหภาพแรงงานตางถูกขูวาจะ
มีการดําเนินคดี โดยการต้ังขอกลาวหาวาเปน
ผู “ยุยง” เจาของโรงงานไดสั่งปลดผูนําสหภาพ
และสั่งไลออกคนงานท่ีประทวง แมวาทางการจะ
เขามาแทรกแซงในชวงเดือนธันวาคม แตคนงาน
และผูนําสหภาพประมาณ 370 คนก็ยังไมไดรับ
อนุญาตใหเขาทํางานเหมือนเดิม ในชวงปลายป
มีคดีความท่ีเกิดขึ้นในศาลหลายคดี

ความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กผูหญิง
ไมมีขอมูลอยางเปนทางการท่ีครอบคลุมและนาเช่ือถือ
เก่ียวกับเหตุการณความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กผูหญิง 
ไมวาจะเปนความรุนแรงทางเพศ หรือจํานวนคดีที่ฟอง
ตอผูถูกกลาวหาวาทําการละเมิด ผูเสียหายตองประสบ
กับอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากความ

ลมเหลวของระบบยุติธรรมทางอาญา และมีการ
ประนอมคดี ผูเสียหายตองทนทุกขทรมานมากย่ิงขึ้น
เพราะไมไดรับความชวยเหลือและความสนับสนุน
อยางเพียงพอ  

•  มีรายงานวานางเมีย วาสนา (Meas Veasna)ได
ถูกพระภิกษุขมขืนในวัดท่ีจังหวัดเปรยเวียง เมื่อ
เดือนมิถุนายน 2552 เพียงไมก่ีสัปดาหหลังจาก
คลอดบุตร แมจะมีการไปแจงความตอตํารวจ
และไดเขารองเรียนกับเจาอาวาส ตํารวจ หนวยงาน
ในพ้ืนท่ี และผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด 
แตก็ยังคงไมมีการฟองรองดําเนินคดี ในขณะท่ี
ตัวแทนของวัดไดนําเงินคารักษาพยาบาลมามอบ
ใหเธอจํานวน 7,500 บาท ในปจจุบันเธอตอง
แยกจากสามีและลูกไปอาศัยอยูที่อีกเมืองหน่ึง 
เน่ืองจากตราบาปท่ีเกิดจากการขมขืน

รายงาน/การเดินทางไปเยือนของแอมเนสต้ี
อินเตอรเนชั่นแนล
 ตัวแทนแอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนลไดเขาเย่ียม
กัมพูชาเมื่อเดือนกุมภาพันธ/มีนาคม 
Breaking the silence: Sexual violence in 
Cambodia (ASA 23/001/2010)
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จีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประมุขของประเทศ:   หู จ่ินเทา (HU JINTAO)
ประมุขฝายบริหาร:  เวิน เจียเปา (WEN JIABAO)
โทษประหาร:  ยังมีอยู
ประชากร:  1,354.1 ลานคน
อายุขัยเฉล่ีย:  73.5 ป
อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุตํ่ากวาหาขวบ (ช/ญ):  25/35 ตอ 1,000

รัฐบาลจีนรับมือกับการเติบโตของภาค
ประชาสังคมดวยการคุมขังและคุกคาม
ประชาชนที่แสดงความเห็นอยางสงบ 
ประชาชนที่เชื่อม่ันในศาสนาของตนซึ่ง
ไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐ รวมท้ังผูท่ี
สนับสนุนการปฏิรูปใหเกิดประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชน และผูท่ีพิทักษสิทธิของผูอ่ืน 
ทางการจีนยังคงใชระบบไฟรวอลลเพื่อปด
ก้ันการเขาถึงเว็บไซตสื่อทางสังคมซ่ึงเปนท่ี
นิยม และยังคงปราบปรามประชาชนที่เปน
ชนชาติพันธุกลุมนอยท้ังชาวทิเบต อุยเกอ 
มองโกเลีย และกลุมอ่ืนๆ ในระดับสากลจีน
มีความม่ันใจมากขึ้นและลงโทษประเทศที่มี
ผูนําที่วิพากษวิจารณสถิติดานสิทธิมนุษยชน
ของจีนอยางเปดเผย

ขอมูลพื้นฐาน
จีนยังคงมีการเติบโตดานเศรษฐกิจคอนขางสูงเมื่อ
เทียบกับประเทศอ่ืนๆ แมวาเศรษฐกิจโลกจะยังคง
ซบเซา อยางไรก็ตามจีนก็ตองเผชิญกระแสความไม
พอใจและการประทวงในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองมาจาก
ความไมเทาเทียมดานเศรษฐกิจและสังคมที่เพ่ิมขึ้น 
การคอรัปชั่นอยางแพรหลายในระบบยุติธรรม การใช
อํานาจมิชอบของตํารวจ การคุกคามเสรีภาพดานศาสนา
และสิทธิมนุษยชน มีการลุกฮือและการปราบปราม
อยางตอเน่ืองในเขตทิเบตและอุยเกอ แมรายไดเฉลี่ย
จะเพ่ิมขึ้นแตประชาชนหลายลานคนยังไมสามารถ
เขาถึงบริการสุขภาพ ผูอพยพในประเทศยังคงถูก
ปฏิบัติราวกับเปนพลเมืองชั้นสอง และเด็กจํานวนมาก
ไมมีเงินจายคาเลาเรียน
 

ทางการจีนไดแสดงเจตจํานงอีกคร้ังท่ีจะสถาปนา
หลักนิติธรรม อยางไรก็ตามผูที่รัฐบาลเห็นวาเปนภัย
คุกคามทางการเมืองตอตน หรือผูที่ขัดผลประโยชน
ของเจาหนาท่ีในทองถ่ินก็ยังประสบปญหาในการเขา
ถึงกระบวนการยุติธรรม การแทรกแซงทางการเมืองตอ
ระบบศาลและการคอรัปชั่นของศาลยังเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้น
อยางแพรหลาย
 
จากการท่ีจีนมีอิทธิพลดานเศรษฐกิจและการเมืองใน
ระดับสากลมากข้ึน เปนเหตุใหสามารถใชอํานาจของ
ตนเพ่ือตอบโตทางเศรษฐกิจและการเมืองตอประเทศ
ที่วิพากษวิจารณสถิติดานสิทธิมนุษยชนของตนมากข้ึน 
หลายประเทศจึงไมตองการวิจารณจีนอยางเปดเผย
ในกรณีความถดถอยดานสิทธิมนุษยชน และกรณี
ชองทางเจรจาแบบทวิภาคี อยางเชนการเจรจาดาน
ปญหาสิทธิมนุษยชนยังไมคอยเปนผล ทางการจีน
แสดงทาทีไมพอใจอยางรุนแรงตอขาวท่ีมีการมอบ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพใหกับหลิวเส่ียวโป (Liu 
Xiaobo) นักเคล่ือนไหวดานการเมืองอาวุโสชาวจีน 
โดยมีการเล่ือนการเจรจาการคาแบบทวิภาคีกับประเทศ
นอรเวยออกไปอยางไมมีกําหนด สวนนักการทูตจาก
ตางชาติใหขอมูลวาถูกทางการจีนกดดันไมใหไปรวม
ในพิธีมอบรางวัลในวันท่ี 10 ธันวาคมท่ีกรุงออสโล 

เสรีภาพในการแสดงความเห็น 
ทางการจีนหามไมใหประชาชนพูดหรือรายงานประเด็น
ที่ออนไหวทางการเมือง โดยกลาวหาวาพวกเขาเปด
เผย “ความลับของชาติ” สงเสริม “ลัทธิจวงจาบ” 
(splittism) (ลัทธิชาตินิยมของชนกลุมนอยทาง
ชาติพันธุ) กลาวหาวาเปนการดูหมิ่นและเปน
อาชญากรรมท่ีมุง “ลมลางการปกครอง” มีการใช
ระเบียบท่ีคลุมเครือเพ่ือควบคุมสื่อที่ออนไหวทางการ
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เมืองอยางเขมงวด โดยเฉพาะส่ือที่พาดพิงถึงเหตุการณ
ประทวงท่ีจัตุรัสเทียนอันเหมินเม่ือป 2532 สื่อที่กลาวถึง
สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย กลุมฟาหลุนกงและ
ประเด็นของชาวทิเบตและอุยเกอ การเซ็นเซอรของรัฐ
ประสบความสําเร็จเพราะส่ือหลายแหงได “เซ็นเซอร
ตัวเอง” และยังมีการใชระบบ “ไฟรวอลล” เพ่ือปดก้ัน
และสกัดเน้ือหาท่ีออนไหว
 
การแกไขกฎหมายความลับแหงชาติซึ่งมีผลบังคับ
ใชตั้งแต 10 ตุลาคม โดยเพ่ิมมาตรา 28 ที่กําหนดให
บริษัทอินเตอรเน็ตและโทรคมนาคมตองใหความ
รวมมือในการสืบสวนสอบสวนกรณีที่มีการร่ัวไหลของ 
“ความลับแหงชาติ” มิเชนน้ันจะถูกฟองรองดาํเนินคดี 
ทางการยังคงควบคุมรายงานขาวทางอินเตอรเน็ตอยาง
เขมงวด และออกใบอนุญาตใหเฉพาะเว็บไซตขนาด
ใหญที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเทาน้ัน และยังคง
มีการปดก้ันการเขาถึงเว็บไซตสื่อทางสังคมอยางเชน 
Facebook, Twitter, YouTube และ Flickr
 
•  ในวันท่ี 5 กรกฎาคม หลิวเซียนปน (Liu Xianbin) 

สมาชิกพรรคประชาธิปไตยจีนท่ีถูกประกาศวา
เปนพรรคการเมืองผิดกฎหมายไดถูกควบคุมตัว
ที่เมืองซุยหนิง มณฑลเสฉวน ในขอหาท่ี “ยุยง
ใหมีการโคนลมระบอบปกครอง” เน่ืองจากการ
สนับสนุนตอนักเคล่ือนไหวดานสิทธิมนุษยชน 
และบทความท่ีเขานําไปพิมพไวตามเว็บไซตตาง
ประเทศ

 
•  ในเดือนกรกฎาคม เจเรต นิยาซ (Gheyret Niyaz) 

ชาวอุยเกอไดถูกศาลตัดสินจําคุก 15 ป ในขอหา
ที่ “ทําใหความลับแหงชาติรั่วไหล” โดยพยาน
หลักฐานท่ีใชดําเนินคดีเขาประกอบดวยบทความ
ที่เขาเขียนบรรยายสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชาวอุยเกอในประเทศจีน มีรายงานวาการ
สั่งลงโทษเขาเปนผลมาจากการท่ีเขาใหความ
เห็นตอสื่อตางประเทศท่ีวิพากษวิจารณนโยบาย
ของรัฐบาลในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยเกอ 
(Xinjiang Uighur Autonomous Region) 

เสรีภาพดานศาสนา 
รัฐบาลกําหนดใหกลุมศาสนาทุกกลุมตองขึ้นทะเบียน 
และมีการควบคุมการแตงตั้งผูนําทางศาสนา สมาชิก

กลุมศาสนาท่ีไมไดจดทะเบียนหรือถูกส่ังวาผิดกฎหมาย
มักตองเผชิญการขมขู คุกคาม การควบคุมตัว และ
การคุมขัง โดยทางการไดกลาวหาวาเปนพวก “ลัทธิ
นอกรีต” โบสถและวิหารท่ีสรางโดยกลุมศาสนาท่ีรัฐ
ถือวาเปนกลุมผิดกฎหมาย มีความเส่ียงท่ีจะถูกทุบ
ทําลายท้ิง มีพระสังฆราชคาทอลิกกวา 40 องคของ 
“house churches” ที่ไมไดจดทะเบียนกับรัฐ ยังคงถูก
ควบคุมตัวอยู หรือไมก็ถูกกักบริเวณ ตองหลบซอนตัว
หรือตามหาไมได 
 
•  ในเดือนธันวาคม นักศึกษากวา 100 คนจากบาน

เณรคาทอลิกในมณฑลเหอเปยไดประทวงการ
แตงตั้งเจาหนาท่ีของรัฐที่ไมไดเปนคาทอลิกใหมา
เปนอธิการบดี นับเปนการประทวงในเร่ืองนี้เปน
ครั้งแรกต้ังแตป 2543 เปนตนมา 

 
•  อาลิมจัน ยิมิด (Alimjan Yimit) ไดถูกศาลสูง

ของประชาชนแหงเขตปกครองตนเองซินเจียง
อุยเกอพิพากษายืนตามศาลชั้นตนใหจําคุกเปน
เวลา 15 ป อาลิมจัน ยิมิดถูกควบคุมตัวเพราะ 
“ทําใหความลับของชาติรั่วไหล” หลงัจากท่ีเขา
ไดไปอภิปรายสองคร้ังกับชาวอเมริกันท่ีเปน
คริสตศาสนิกท่ีเมืองอูรุมฉี ระหวางเดือนเมษายน
และพฤษภาคม 2550

ฟาหลุนกง
ทางการไดรื้อฟนการรณรงคใหผูนับถือนิกายฟาหลุนกง 
“เปล่ียนรีต” โดยกําหนดใหเรือนจําและสถานควบคุม
ตัวบังคับใหผูถูกคุมขังท่ีนับถือนิกายฟาหลุนกงเลิก
นับถือศาสนาของตน คนท่ี “ดื้อ” และไมยอมทําตาม 
หมายถึงคนท่ีไมยอมลงนามในเอกสารเพ่ือประกาศ
ยกเลิกความเช่ือของตน มักจะถูกทรมานจนตองยอม
ใหความรวมมือ หลายคนเสียชีวิตระหวางถูกควบคุม
ตัว หรือหลังการปลอยตัวไดไมนาน

สมาชิกกลุมฟาหลุนกงยังคงตกเปนเปาการโจมตีของ
ฝายความม่ันคงท่ีทางการกวาดลางกอนจะมีกิจกรรม
สําคัญระดับชาติ ตามขอมูลของกลุมฟาหลุนกง
ทางการไดควบคุมตัวสมาชิกกลุม 124 คนท่ีนครเซ่ียงไฮ 
กอนจะจัดงานเวิลดเอ็กซโป และมีรายงานวาอีกหลาย
สิบคนถูกส่ังใหตองไปเขาคายรับการศึกษาใหม ผาน
การใชแรงงานหรือถูกคุมขังในเรือนจํา ทนายความ

Amnesty 2554 Final.indd   38Amnesty 2554 Final.indd   38 5/4/11   2:33 PM5/4/11   2:33 PM



39รายงานประจําป 2554 แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล

ดานสิทธิมนุษยชนมักตกเปนเปาการลงโทษของ
ทางการเน่ืองจากวาความใหกลุมฟาหลุนกง รวมทั้งมี
โอกาสท่ีจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถูกคุกคาม และถูก
ฟองรองดําเนินคดี
 
•  เกา เส่ียวจุน (Guo Xiaojun) อดีตอาจารย

มหาวิทยาลัยเซ่ียงไฮและสมาชิกกลุมฟาหลุนกง 
ถูกควบคุมตัวท่ีนครเซี่ยงไฮในเดือนมกราคม 
และตอมาไดถูกต้ังขอหา “ใชองคกรนอกรีตเพ่ือ
ลมลางระบอบกฎหมาย” เขาถูกศาลส่ังจําคุก
เปนเวลา 4 ป เน่ืองจากไดเผยแพรเอกสารของ
กลุมฟาหลุนกง เขาถูกทรมานในระหวางการ
ควบคุมตัว ถูกขังเด่ียว และสุดทายตองลงนาม
รับสารภาพ และมีการใชคําสารภาพของเขาเพ่ือ
สั่งลงโทษในการไตสวนคดีที่ทําอยางปดลับ กอน
หนาน้ีเขาเคยถูกศาลตัดสินลงโทษจําคุกเปนเวลา 
5 ป เน่ืองจากความเช่ือของตนเองมาแลว

 
•  ทนายความต้ัง จีเตียน (Tang Jitian) และ หลิว 

เหวย (Liu Wei) ไดถูกกองยุติธรรมเทศบาลแหง
กรุงปกก่ิง (Beijing Municipal Justice Bureau) 
เพิกถอนใบอนุญาตถาวรในเดือนเมษายน 
ในขอหา “ขัดขืนคําสั่งของศาลและแทรกแซง
กระบวนการฟองรองคดีตามปกติ” ทนายท้ังสอง
คนวาความใหกับสมาชิกกลุมฟาหลุนกงในเดือน
เมษายน 2552 ที่มณฑลเสฉวน 

ผูพิทักษสิทธิมนุษยชน
องคกรภาคประชาสังคมยังขยายตัวตอไป โดยมีจํานวน
องคกรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานมากข้ึนในหลายสวน
ของประเทศ อยางไรก็ตามทางการยังคงควบคุมอยาง
เขมงวดตอการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนและ
ผูพิทักษสิทธิมนุษยชน ในเดือนพฤษภาคมจากการ
กดดันของทางการเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยปกก่ิงตัด
ความสัมพันธกับองคกรภาคประชาสังคม 4 แหง รวม
ทั้งศูนยกฎหมายและบริการดานกฎหมายเพ่ือสตรี 
(Center for Women’s Law and Legal Services) 
 
•  เกาสีเฉิง (Gao Zhisheng) ทนายความ

สิทธิมนุษยชนที่มีชื่อเสียง ได “หายตัวไป” 
ระหวางการควบคุมตัวของเจาหนาท่ีฝายความ
มั่นคงเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2552 แมจะมีการ

พบเห็นเขาชวงส้ันๆ ในเดือนเมษายน แตปจจุบัน
เขาก็ยังเปนบุคคลที่สาบสูญ

 
•  เฉิน กวงเฉิง (Chen Guangcheng) ซึ่งไดรับการ

ปลอยตัวจากเรือนจําเม่ือวันท่ี 9 กันยายนพรอม
กับภรรยา เขายังคงถูกส่ังกักบริเวณบาน และไม
สามารถออกจากบานไปไหนได แมแตจะไปหา
หมอ

 
•  เถียน ซี (Tian Xi) ผูติดเชื้อเอชไอวีและไวรัส

ตับอักเสบบีและซีจากการถายเลือดเมื่อป 2539 
ตอนท่ีมีอายุแคเกาขวบ ตองขึ้นศาลเม่ือวันท่ี 21 
กันยายน ในขอหา “เจตนาทําลายทรัพยสิน” เปน
เวลาหลายปมาแลวท่ีเถียน ซีไดล็อบบี้เพ่ือให
โรงพยาบาลจายคาสินไหมชดเชยแกเขาและ
บุคคลอื่นท่ีติดเชื้อเน่ืองจากการถายเลือดที่
โรงพยาบาลแหงน้ี ในวันท่ี 2 สิงหาคมเขาควบคุม
สติไมอยูในระหวางการประชุมที่โรงพยาบาล 
และทุบโตะจนทําใหขาวของตกลงไป จาก
ชองวางของกฎหมายทําใหมกีารชะลอการไตสวน
คดีของเขาออกไป เปนเหตุใหทางการสามารถ
ควบคุมตัวเขาตอไปอยางไมมีกําหนด

การควบคุมตัวโดยไมมีการไตสวน
มีการใชการควบคุมตัวท่ีไมชอบดวยกฎหมายมากข้ึน 
ทั้งในรูปแบบการสั่งกักบริเวณในระยะยาวโดยไมมี
กฎหมายมารองรับ การส่ังควบคุมตัวใน “คุกมืด” ศูนย
เพ่ือ “ลางสมอง” สถาบันจิตเวช และ “โรงแรม” ลึกลับ 
รัฐบาลไมมีความคืบหนาในการปฏิรูปหรือยกเลิก
ระบบการใชอํานาจของฝายบริหารเพ่ือควบคุมตัว 
ไมวาจะเปนคําสั่งใหบุคคลเขารับการศึกษาใหมโดย
การใชแรงงาน ซึ่งเปนมาตรการท่ีนํามาใชเพ่ือควบคุม
ตัวบุคคลโดยไมตองตั้งขอกลาวหาหรือไมตองมีการ
ไตสวนคดี ประชาชนหลายแสนคนยังคงถูกควบคุมตัว
ในสถานท่ีเหลาน้ัน

การทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดราย
การทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายยังเกิดขึ้นอยาง
แพรหลายตามสถานท่ีควบคุมตัวท่ีตางๆ แอมเนสตี้
อินเตอรเนช่ันแนลไดรับรายงานวามีผูเสียชีวิตระหวาง
การควบคุมตัว บางคนเสียชีวิตเพราะการทรมานท่ีเกิด
ขึ้นตามหนวยงานของรัฐหนวยตางๆ ทั้งท่ีเรือนจําและ
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ศูนยควบคุมตัวของตํารวจ ในเดือนกรกฎาคมมีการ
ออกระเบียบใหมซึ่งกําหนดขอหามที่เขมงวดขึ้นตอการ
ใชคําสารภาพท่ีไมชอบดวยกฎหมายในคดีอาญา โดย
เฉพาะคําสารภาพท่ีเกิดจากการบังคับ อยางไรก็ตาม
ยังคงไมมีการแกประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาเพ่ือกําหนดขอหามอยางชัดเจนตอการใชคํา
สารภาพท่ีไดจากการทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดราย
เปนหลักฐานในศาล

โทษประหาร
ทางการยังคงถือวาขอมูลทางสถิติเก่ียวกับโทษประหาร
และการประหารชีวิตเปนความลับ อยางไรก็ตามจาก
ขอมูลที่ปรากฏอยูชี้ใหเห็นวายังคงมีการใชโทษประหาร
อยางกวางขวาง โดยมีประชาชนหลายพันคนท่ีถูกส่ัง
ประหารหลังกระบวนการไตสวนอยางไมเปนธรรม 
ผูบริสุทธ์ิจํานวนมากไดถูกส่ังประหารหรือไดถูก
ประหารชีวิตไป และทําใหเปนประเด็นถกเถียงอยาง
เผ็ดรอนในสาธารณะ ทําใหเกิดแรงกดดันตอรัฐที่ตอง
แกไขปญหาน้ี

เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยเกอ (Xinjiang 
Uighur Autonomous Region)  
ทางการยังไมสามารถสอบสวนอยางเปนอิสระตอการ
ปะทะท่ีเกิดขึ้นเม่ือเดือนกรกฎาคม 2552 ที่กรุงอูรุมฉี 
รวมท้ังความเปนไปไดที่มีการใชอํานาจรัฐอยางมิชอบ 
ผูที่เก่ียวของในการปะทะยังคงถูกศาลตัดสินลงโทษ
ทั้งๆ ที่กระบวนการไตสวนไมเปนธรรม ในเดือนมีนาคม 
นูร เบกรี (Nur Bekri) ผูวาการเขตปกครองตนเอง
ซินเจียงอุยเกอประกาศวามีการไตสวน 97 คดีซึ่งมี
ผูเก่ียวของ 198 คน อยางไรก็ตามมีการเปดเผยขอมูล
เพียง 26 คดีที่เก่ียวของกับบุคคล 76 คน ทางการ
ยังคงเตือนทนายความสิทธิมนุษยชนไมใหเขามา
เก่ียวของกับคดีเหลาน้ี และในเดือนมกราคมศาลสูง
ของประชาชนแหงเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยเกอได
แถลง “ความเห็นเพ่ือชี้นําแนวปฏิบัติ” เพ่ือใหศาลอื่นๆ 
ทราบวาควรดําเนินการไตสวนคดีในลักษณะน้ีอยางไร
 
มีการใชมาตรการดานความม่ันคงอยางเขมงวดในเขต
ปกครองตนเองซินเจียงอุยเกอ รวมทั้งการแกไขระเบียบ
เพ่ือการบริหารใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคมอยาง
รอบดาน (Comprehensive Management of Social 
Order) โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 

เปนการตอกย้ําเจตนารมณของทางการท่ีจะ “ตอบโต
อยางหนักหนวง” ตออาชญากรรมในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
อาชญากรรมท่ีถือวา “คุกคามความม่ันคงของรัฐ” 
ทางการประกาศวาในป 2553 มีการไตสวนคดีตาม
คําสั่งน้ี 376 คดี เพ่ิมขึ้นจาก 268 คดีในป 2551 

เสรีภาพในการแสดงความเห็น 
เสรีภาพในการแสดงความเห็นในเขตปกครองตนเอง
ซินเจียงอุยเกอยังคงถูกควบคุมอยางเขมงวด มี
กฎหมายท่ีเอาผิดตอการใชอินเตอรเน็ตและการส่ือสาร
แบบดิจิตอลรูปแบบอื่นๆ การละเมิดกฎหมาย
ครอบคลุมถึงความผิดท่ีเปน “ลัทธิแบงแยกดาน
ชาติพันธุ” ที่มีการนิยามอยางคลุมเครือ ไมวาจะเปน 
“ยุยงลัทธิแบงแยกประเทศ” และการเผยแพรเอกสาร
และงานวรรณกรรมท่ีมี “เน้ือหาแบงแยกประเทศ” 
หลังมีการเปดใชระบบสงขอความทางโทรศัพทมือถือ
ใหมเปนบางสวนในเดือนมกราคม มีประชาชนกวา 
100 คนท่ีถูกควบคุมตัวในขอหา “เผยแพรขอมูลที่เปน
อันตราย” และ “ทําลายเอกภาพทางชาติพันธุ” โดยการ
สงขอความทางโทรศัพทมือถือ มีอยู 5 คนท่ีถูกควบคุม
ตัวเพ่ือดําเนินคดี ในเดือนพฤษภาคมมีการยกเลิกการ
ปดก้ันขอมูลและการส่ือสารทั่วพ้ืนท่ีเขตปกครองตนเอง
ซินเจียงอุยเกอที่ดําเนินมาตั้งแตการลุกฮือเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2552 จนเกือบหมด อยางไรก็ตามทางการ
ยังคงกําหนดใหเว็บไซตชาวอุยเกอซึ่งเปนท่ีนิยมหลาย
แหงเปนเว็บไซตผิดกฎหมาย
 
“เวทีอภิปรายสวนกลาง” (central work forum) ที่
จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมเพ่ือวางแผนเศรษฐกิจและ
การเมืองที่กาวหนาของภูมิภาคแตก็ยังไมสามารถแก
ปญหาท่ียืดเย้ือยาวนานของชาวอุยเกอ รวมทั้งการ
เลือกปฏิบัติอยางรุนแรงดานการจางงาน ทางการ
ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยเกอยังคงบังคับใช
นโยบาย “การศึกษาแบบสองภาษา” อยางจริงจัง 
ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึงการสงเสริมใหใชภาษาจีนกลาง
ในการเรียนการสอน และลดความสําคัญของภาษา
อุยเกอและภาษาของกลุมชาติพันธุอื่นๆ ลงไป แมแต
ในโรงเรียนของกลุมชาติพันธุเอง
 
•  ในเดือนกรกฎาคม นูเรลิ (Nureli) ดิลิเซียติ 

เปอรเฮติ (Dilixiati Perhati) และนิจัท อาซัท 
(Nijat Azat) ผูจัดการเว็ปไซตอุยเกอถูกศาล
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ตัดสินจําคุก 3, 5 และ 10 ปตามลําดับใน
ขอหา “เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ” เน่ืองจาก
บทความท่ีปรากฏในเว็บไซตของพวกเขา

 
•  เม่ือวันท่ี 1 เมษายน ศาลประชาชนระดับกลาง

แหงอูรุมฉี (Urumqi Intermediate People’s 
Court) ตัดสินลงโทษจําคุกตลอดชีวิตตอกุลมิรา 
อีมิน (Gulmira Imin) ผูดูแลเว็บไซตชาวอุยเกอ
ในขอหา “สงเสริมลัทธิจวงจาบ ทําใหความลับ
ของรัฐรั่วไหล และเปนแกนนําการชุมนุมที่ผิด
กฎหมาย” เชื่อวาขอกลาวหาเหลาน้ีเปนผลมา
จากบทความท่ีเธอมักนําข้ึนตีพิมพในเว็บไซต 
Salkin ของเธอ ซึ่งเปนหน่ึงในเว็บไซตที่ตีพิมพ
คําประกาศเรียกรองใหประชาชนเขารวมการ
ประทวงเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2552  

เขตปกครองตนเองทิเบต (Tibet Autonomous 
Region) 
ทางการยังคงปราบปรามกลุมผูประทวงในพ้ืนท่ี
ที่เก่ียวของกับการประทวงเม่ือเดือนมีนาคม 2551 
ตอไป มีการพุงเปาโจมตีปญญาชนชาวทิเบตมากข้ึน 
รวมท้ังผูที่มีชื่อเสียงดานงานศิลปะ สิ่งพิมพ และแวดวง
วัฒนธรรม ซึ่งตางถูกตัดสินลงโทษอยางหนักดวยขอหา
ที่คลุมเครือ ผูที่ใหขอมูลในประเด็นท่ีออนไหวดาน
การเมืองตอชาวตางชาติจะถูกลงโทษอยางรุนแรง 
นักศึกษาทิเบตหลายพันคนไดรวมตัวประทวงนโยบาย
ที่กําหนดใหใชภาษาจีนกลางเปนภาษาหลักในการ
เรียนการสอนแทนท่ีจะใชภาษาทิเบต ชาวทิเบตจํานวน
มากเห็นวานโยบายน้ีคุกคามตอการอนุรักษวัฒนธรรม
ของตน แมวาทางการไมไดปราบปรามการประทวง
เหลาน้ี แตก็ไดเนนย้ําเจตจํานงท่ีจะสนับสนุนนโยบาย
นี้ตอไป การประทวงของนักศึกษาทิเบตหลายรอย
คนเพ่ือตอตานนโยบายฉบับนี้ ไดลุกลามไปจนถึง
มหาวิทยาลัยของชนกลุมนอยแหงชาติที่ปกก่ิง (Beijing 
National Minorities University) ในเดือนตุลาคม  
 
ทางการยังคงควบคุมเสรีภาพดานศาสนาตอไป 
พุทธสมาคมแหงประเทศจีน (Buddhist Association 
of China) ไดกําหนดมาตรการท่ีมีผลบังคับใชตั้งแต
วันท่ี 10 มกราคม เพ่ือเรียกรองใหคณะกรรมการบริหาร
วัดและสํานักชีอยางเปนประชาธิปไตยตรวจสอบวา 
ศาสนสถานตางๆ ได “ปฏิบัติตาม” หลักเกณฑวาดวย

บุคลากรทางศาสนาและคุณสมบัติดานการเมือง อาชีพ 
และสวนบุคคลหรือไม ซึ่งเปนอีกชองทางหน่ึงท่ีชวยให
รัฐสามารถกําจัดผูนําทางศาสนาท่ี “ไมนาเช่ือถือ” 
ทางการเมืองออกไป
 
•  ในเดือนพฤษภาคม ตักยาล (Tagyal) ปญญาชน

ชาวทิเบตซึ่งทํางานใหกับสํานักพิมพของรัฐ ได
ถูกต้ังขอหาวา “ยุยงสงเสริมลัทธิจวงจาบ” หลัง
จากท่ีเขาเตือนชาวทิเบตวาไมควรบริจาคเงิน
ชวยเหลือเหย่ือจากเหตุการณแผนดินไหวท่ีเมือง
ยูฉู มณฑลชิงไห ผานชองทางของรัฐเพราะมีการ
คอรปัชั่น ตักยาลยังไดตีพิมพหนังสือเก่ียวกับการ
ประทวงของชาวทิเบตเม่ือป 2551

เขตบริหารพิเศษฮองกง
รัฐบาลเสนอใหแกไขกฎหมายเพ่ือใหมีการปฏิรูปอยาง
จํากัดตอวิธีการเลือกต้ังสภานิติบัญญัติ (Legislative 
Council - LegCo) และการคัดเลือกคณะกรรมการ
บริหาร (Chief Executive) ในป 2555 เปนเหตุใหมี
เสียงเรียกรองเพ่ือกําหนดกฎหมายใหทุกคนมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงอยางเทาเทียม ตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายพ้ืนฐานของรัฐ สภานิติบัญญัติไดผาน
ขอแกไขดังกลาวในเดือนมิถุนายน หลังมีการ
ประนีประนอมในนาทีสุดทายระหวางรัฐบาลกลาง
กับพรรคประชาธิปไตย 

เสรีภาพในการแสดงความเห็น การรวมตัว
และการชุมนุม 
ชาวตางชาติยังคงถูกปฏิเสธไมใหเขามายังฮองกง 
รวมทั้งเฉิน เวยหมิง (Chen Weiming) ประติมากรผูปน
อนุสาวรียเทพีประชาธิปไตยที่ถูกนํามาใชในระหวาง
พิธีรําลึกเหตุการณเทียนอันเหมินเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 
2532 และเจาหนาท่ีฝายเทคนิคกลุมนักเตนนิกาย
ฟาหลุนกง 6 คน 
 
•  ในเดือนมกราคมตํารวจไดฉีดสเปรยพริกไทยเพ่ือ

สลายผูชุมนุมประทวงหลายพันคนท่ีเขามาลอม
อาคารสภานิติบัญญัติ ในระหวางการโหวตมติ
การกอสรางทางรถไฟเช่ือมกับมณฑลกวางตุง
เปนเงินมูลคา 66.9 พันลานเหรียญฮองกง (8.6 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ) ผูประทวงไมพอใจตอการ
ที่รัฐไมปรึกษาหารืออยางเพียงพอหรือไมยอม
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ชดเชยใหกับผูที่ถูกเวนคืนท่ีดิน 
 
•  วันท่ี 29 และ 30 พฤษภาคม ตํารวจไดจับกุม

นักเคล่ือนไหว 13 คน และไดยึดอนุสาวรียเทพี
ประชาธิปไตยที่ถูกนํามาแสดงท่ีจัตุรัสไทมสแควร
ถึงสองครั้ง โดยเจาหนาท่ีจากหนวยอนามัยไดใช
ยุทธวิธีใหมและอางวาตองยึดอนุสาวรีย
เพราะวานํามาแสดงโดยไมมีการขออนุญาต 
“การจัดมหรสพในท่ีสาธารณะ” แตจากเสียง
วิพากษวิจารณของประชาชน ทําใหมีการนํา
อนุสาวรียมาตั้งไวที่เดิมกอนจะมีพิธีรําลึก
เหตุการณเทียนอันเหมินท่ีมีผูเขารวม 
113,000 - 150,000 คน  

 
มีการส่ังยกฟองคดีตอนักเคล่ือนไหวหลายคนท่ีถูก
ฟองรองดําเนินคดีฐานรวมตัวอยางมิชอบดวยกฎหมาย
หรือทํารายรางกายเจาหนาท่ีระหวางการชุมนุมที่
หนาสํานักงานประสานงานรัฐบาลกลาง (Central 
Government Liaison Office) ในเดือนสิงหาคมตํารวจ
ไดประกาศแนวปฏิบัติภายในวาดวยการต้ังขอหา
ทํารายรางกายเจาหนาท่ีฝายความม่ันคง หลังมีเสียง
วิพากษวิจารณในสังคมเน่ืองจากมีคดีที่ฟองรองตาม
ขอกลาวหาท่ีเล่ือนลอย หรือมีการตัดสินลงโทษแบบ
มีอคติ

การเลือกปฏิบัติ 
ในเดือนเมษายน รัฐบาลกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือสงเสริม
ความเทาเทียมดานเช้ือชาติ 
 

•  ในเดือนพฤษภาคมคณะลูกขุนท่ีรับผิดชอบคดีได
ตัดสินวาคดีการสังหารท่ีเกิดขึ้นเม่ือเดือนมีนาคม 
2552 ที่ตํารวจยิงนายดิล พาหะทุระ ลิมพู (Dil 
Bahadur Limbu) ชาวเนปาลท่ีเกิดในฮองกง
และเปนคนเรรอน เปนการสังหารท่ีชอบดวย
กฎหมาย หลังไดรับแจงขอกลาวหาวาเขารบกวน
สาธารณะ ชนกลุมนอยไดเรียกรองใหมีการต้ัง
คณะกรรมการไตสวนเร่ืองนี้อยางเปนอิสระ ใน
ขณะท่ีภรรยาของนายดิล พาหะทุระ ลิมพูไดย่ืน
ขอใหศาลใชอํานาจไตสวน ขณะน้ีอยูระหวางการ
พิจารณาของศาล

 
•  ในเดือนตุลาคมสตรีซึ่งผานการผาตัดแปลงเพศ

แพคดีในการเรียกรองสิทธิที่จะแตงงานกับแฟน
หนุมในสถานะเพศใหม 

ผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิง 
ในโครงการนํารองเมื่อป 2552 ซึ่งเปนการคัดกรองผูที่
คัดคานการถูกสงกลับ โดยสามารถอางวามีความเส่ียง
ที่จะถูกทรมาน มีการดําเนินการคัดกรองจนแลวเสร็จ 
122 คนในระยะเวลา 10 เดือน ยังเหลือผูที่ไมไดผาน
การคัดกรองอีก 6,700 คน
 
•  ในเดือนพฤศจิกายน ผูลี้ภัยภายใตการคุมครอง

ของสํานักงานขาหลวงใหญเพ่ือผูลี้ภัยแหง
สหประชาชาติ (UNHCR) และผูที่อางสิทธิจาก
การทรมานและเปนผูอยูอาศัยเปนเวลานาน
ในฮองกง ไดขอใหมีการพิจารณาวานโยบายท่ี
ปฏิเสธการใหสถานภาพตามกฎหมาย การให
วีซาและสิทธิในการทํางาน เปนสิ่งท่ีไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ 
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อินเดีย
สาธารณรัฐอินเดีย 
ประมุขของประเทศ:  ประติภา ปาติล (PRATIBHA PATIL)
ประมุขฝายบริหาร:  มันโมหัน สิงห MANMOHAN SINGH
โทษประหาร:  ยังมีอยู
ประชากร:  1,214.5 ลานคน 
อายุขัยเฉล่ีย:  64.4 ป 
อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุตํ่ากวาหาขวบ (ช/ญ):  77/86 ตอ 1,000 
อัตราการรูหนังสือของผูใหญ:  62.8%

การสูรบระหวางกลุมติดอาวุธลัทธิเหมากับ
ทหารของรัฐบาลยังเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง
และเพิ่มขึ้นในรัฐฉัตติสครห รัฐฌารขัณฑ 
และรัฐเบงกอลตะวันตก มีผูเสียชีวิตกวา 
350 คนจากการวางระเบิดในรัฐเหลาน้ี 
โดยมีสาเหตุมาจากปญหาดานเชื้อชาติใน
รัฐอัสสัมและอื่นๆ การประทวงของชาวอทิเวสี 
(ชุมชนพ้ืนเมือง) และชุมชนชายขอบอ่ืนๆ 
ยังมีขึ้นเพื่อตอตานการเขามายึดครองท่ีดิน
และทรัพยากรโดยไมมีการปรึกษาหารือหรือ
การขอความยินยอมจากประชาชน สงผลให
มีการชะลอโครงการหลักของบรรษัท ผูพิทักษ
สิทธิมนุษยชนในกรณีเหลาน้ีตางถูกทําราย
โดยเจาหนาท่ีของรัฐหรือเอกชน และมีการตั้ง
ขอกลาวหาที่มีแรงจูงใจดานการเมือง 
อยางเชน ขอหาการลมลางระบอบปกครองตอ
นักเคลื่อนไหวบางคน ประชาชนกวา 100 คน
ซึ่งสวนใหญเปนผูประทวงวัยเยาวไดถูกสังหาร
ท่ีหุบเขาแคชเมียรระหวางการประทวงตั้งแต
เดือนมิถุนายนถึงกันยายน การทรมานและการ
ปฏิบัติท่ีโหดราย การสังหารนอกกระบวนการ
กฎหมาย การเสียชีวิตระหวางถูกควบคุมตัว
และในสถานควบคุมตัวของรัฐยังเกิดขึ้นอยาง
แพรหลาย กลไกเชิงโครงสรางสําหรับคุมครอง
สิทธิมนุษยชนและผูพิทักษสิทธิมนุษยชนยัง
คงออนแอ ในขณะที่กระบวนการยุติธรรมไม
สามารถใหความยุติธรรมตอผูเสียหายจากการ
ละเมิดและการปฏิบัติอันมิชอบจํานวนมาก
ได มีการตัดสินลงโทษประหารชีวิตประชาชน
อยางนอย 105 คน แตนับเปนปท่ีหกติดตอกัน
แลวที่ไมมีการประหารชีวิต

ขอมูลพื้นฐาน
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของอินเดีย
กระจุกตัวเฉพาะเขตเมืองและชานเมืองที่สําคัญ 
ชนบทสวนใหญของอินเดียยังคงประสบปญหาความ
ยากจนท่ีถูกซํ้าเติมจากวิกฤตดานการเกษตร สงผล
ใหผูที่อยูในความยากจนมีอาหารนอยลง จากการ
ประมาณของทางการระบุวา 30-50% ของประชากร
เปนผูที่อยูในความยากจน แมวาจะมีการประกันวา
คนในชนบทจะมีงานทําอยางนอย 100 วันตอป 
แตทางการซ่ึงเปนผูจางงานก็จายคาแรงใหพวกเขา
ตํ่ากวาคาแรงข้ันต่ําของประเทศ 
 
ประธานาธิบดีบารัค โอบามาของสหรัฐอเมริกา 
เดินทางมาเยือนอินเดียเมื่อเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเนน
ใหเห็นบทบาทท่ีเพ่ิมขึ้นของประเทศท้ังในระดับภูมิภาค
และนานาชาติ อยางไรก็ตาม อินเดียยังคงใหความ
สําคัญกับประโยชนดานเศรษฐกิจและยุทธศาสตร
มากกวาสิทธิมนุษยชน ทางการอินเดียไมเคยกลาว
ประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ประเทศเพ่ือนบาน
อยางพมากระทําตอประชาชนของตนเอง และเพิกเฉย
ในการเรียกรองใหรัฐบาลศรีลังกาตองรับผิดชอบ
ตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในชวงปลาย
ของสงครามในประเทศเม่ือป 2552 
 
ความสัมพันธระหวางอินเดียกับปากีสถานยังคงอยูใน
สภาพเปราะบาง โดยเฉพาะหลังจากรัฐบาลปากีสถาน
ไมพยายามแกไขปญหาอันเน่ืองมาจากการโจมตี
ที่กรุงมุมไบ ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ความสัมพันธ
ของทั้งสองประเทศยังคงเลวรายลงไปอีกเน่ืองจากการ
ประทวงเรียกรองเอกราชในแควนแคชเมียรที่อยูใตการ
ปกครองของอินเดีย
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ความรุนแรงระหวางกองกําลังฝายความ
ม่ันคง กลุมทหารบาน และผูนิยมลัทธิเหมา
ที่รัฐฉัตติสครห มีการปะทะกันเพ่ิมขึ้นระหวาง
กลุมติดอาวุธลัทธิเหมากับทหารของรัฐบาลที่ไดรับ
การสนับสนุนจากกลุมทหารบานซัลวา จูดุม (Salwa 
Judum) ซึ่งเชื่อกันวาเปนกองกําลังท่ีรัฐบาลใหการ
สนับสนุน เม่ือเดือนพฤศจิกายนในระหวางการ
พิจารณาคดีของศาลฎีกาเก่ียวกับคํารองคัดคานการ
ลอยนวลพนผิด หนวยงานของรัฐอางวากลุมทหารบาน
เหลาน้ีไดยุติการปฏิบัติหนาท่ีไปแลว อยางไรก็ตาม 
หนวยงานสิทธิมนุษยชนกลาววามีการสลายกลุม
เหลาน้ีเขาไปเปนสวนหน่ึงของ “กองกําลังเพ่ือ
สันติภาพ” ในพ้ืนท่ี

การปะทะกันและการโจมตีดวยระเบิดเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี
ของชาวอทิเวสีที่รัฐฌารขัณฑและรัฐเบงกอลตะวันตก 
ทั้งสองฝายตางพุงเปาโจมตีพลเรือนโดยเฉพาะชาว
อทิเวสีที่รายงานวามีทั้งการสังหารและลักพาตัว 
ชาวอทิเวสีประมาณ 30,000 คนยังคงเปนผูพลัดถ่ิน
เฉพาะภายในรัฐฉัตติสครห ประชาชน 10,000 คน
อยูในคายพักพิง สวนอีก 20,000 คนกระจายไปตาม
รัฐขางเคียงคืออันตรประเทศและโอริสสา 

•  เม่ือเดือนพฤษภาคมผูโดยสารอยางนอย 144 คน
เสียชีวิตและอีก 200 บาดเจ็บ เมื่อรถไฟดวนตกราง 
โดยมีรายงานวาเปนผลจากแรงระเบิดบนราง
รถไฟในเขตจังหวัดเมทินีปุระตะวันตก พ้ืนท่ีนี้
มักเกิดเหตุความรุนแรงระหวางกลุมติดอาวุธ
ลัทธิเหมา กับพรรคคอมมิวนิสตแหงอินเดีย 
(มารกซิส) (CPI-M) และกลุมทหารพรานจาก
รัฐบาลกลาง เมื่อเดือนสิงหาคมนายอุมา กันตะ 
มหาโท ผูนําชาวอทิเวสีของกลุมคณะกรรมการ
ประชาชนเพ่ือตอตานความทารุณของตํารวจ 
(People’s Committee against Police 
Atrocities - PCPA) ซึ่งเปนหน่ึงในผูที่ถูกกลาวหา
วาวางระเบิด ไดถูกสังหารนอกกระบวนการ
กฎหมาย หลังจากความรุนแรงทางการเมืองท่ี
เกิดขึน้ซึง่เปนเหตุใหผูสนบัสนนุพรรคคอมมวินิสต
ถูกสมาชิกกลุม PCPA สังหาร 

•  เม่ือเดือนกันยายน กองกําลังฝายความม่ันคงได
ปฏิบัติการโจมตีกลุมลัทธิเหมาท่ีรัฐฉัตติสครห 

และมีการควบคุมตัวชาวอทิเวสี 40 คนอยาง
ผิดกฎหมาย จากน้ันไดเปลื้องผาและทรมาน
พวกเขา ทั้งยังไดควบคุมตัวบุคคลอื่นอีก 17 คน 
มีอยู 2 คนท่ีมีอายุเพียง 16 ป และยังไดละเมิด
ทางเพศตอผูหญิงสองคน ทางการไมไดแสดง
ทาทีที่จะสืบสวนขอเท็จจริงซึ่งอาจเปนเหตุให
เจาหนาท่ีของรัฐตองรับผิดชอบตอการละเมิด
ดังกลาว

•  นักเคล่ือนไหวเพ่ือสันติภาพจากอาศรมวันวสี
เจตนา (Vanvasi Chetna Ashram - VCA) ซึ่ง
เปนองคกรพัฒนาเอกชนแนวคานธี ไดถูกบังคับ
ใหยุติการทํางานในพ้ืนท่ีขัดแยงท่ีรัฐฉัตติสครห 
นายหิมันชู กุมาร (Himanshu Kumar) ผูกอตั้ง
อาศรม VCA ไมสามารถเดินทางกลับเมือง
ทันเตวาดได เขาตองหลบหนีจากเมืองไปตั้งแต
ป 2552 เน่ืองจากถูกกลุมซัลวา จูดุม ซึ่งเปน
ตํารวจและทหารพรานของรัฐตามขมขูและ
คุกคาม

•  เมื่อเดือนกันยายน ตํารวจท่ีรัฐฉัตติสครหได
กลาวหานายการตัม โชกา (Kartam Joga) ผูนํา
ชาวอทิเวสีและนักโทษดานมโนธรรมสํานึกวา
รวมมือกับกลุมติดอาวุธลัทธิเหมา นายโชกาเปน
ผูย่ืนคํารองที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
เพ่ือคัดคานการปลอยใหคนผิดลอยนวล

•  เมื่อเดือนธันวาคม ศาลแหงรัฐฉัตติสครหได
ตัดสินลงโทษพินายัก เสน ผูพิทักษสิทธิมนุษยชน 
แพทย และนักโทษดานมโนธรรมสํานึก 
ฐานรวมมือกับกลุมนิยมลัทธิเหมา โดยใหจําคุก
เขาไวตลอดชีวิต 

ความรับผิดชอบของบรรษัท
ทั้งหนวยงานของรัฐและบริษัทตางไมไดพยายาม
ปรึกษาหารืออยางเพียงพอเพ่ือใหความคุมครองสิทธิ
ของชุมชนชายขอบในพื้นท่ี ซึ่งจะไดรับผลกระทบจาก
การทําเหมือง ชลประทาน และโครงการของบรรษัท
อื่นๆ ในหลายรัฐ ชาวอทิเวสีและชุมชนชายขอบใน
พ้ืนท่ีไดพากันประทวงตอการท่ีรัฐบาลไมรับฟงเสียง
เรียกรองของพวกเขา ทั้งๆ ที่เปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายลาสุด เก่ียวกับประเด็นท่ีกําลังถูกคุกคาม
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จากบรรษัทการคา การประทวงบางคร้ังก็ประสบความ
สําเร็จ

•  นับเปนชัยชนะคร้ังสําคัญสําหรับสิทธิของชาว
อทิเวสี รัฐบาลอินเดียไดปฏิเสธไมยอมอนุญาต
ตามแผนการทําเหมืองแรบ็อกไซตที่เทือกเขา
นิยามคีรี รัฐโอริสสา รวมทั้งการขยายโรงถลุงแร
อลูมินัมใกลกับเมืองลันชีเคราะห ซึ่งเปนแผนการ
ของบริษัทลูกของบริษัท Vedanta Resources 
จากอังกฤษและบรรษัทเหมืองแรแหงรัฐโอริสสา
ซึ่งเปนของรัฐบาล หนวยงานของรัฐพบวาท้ังสอง
โครงการละเมิดกฎหมายปาไมและสิ่งแวดลอม 
และจะเปนเหตุนําไปสูการละเมิดท่ีกระทําตอ
ชุมชน Dongria Kondh และชุมชนอทิเวสีอื่น ๆ 

 
•  เม่ือเดือนมิถุนายนศาลท่ีเมืองโภปาล ตัดสิน

ลงโทษจําคุกผูบริหารชาวอินเดีย 8 คนของบริษัท
ยูเน่ียนคาไบเปนเวลา 2 ป เพราะมีบทบาท
เก่ียวของกับเหตุการณกาซรั่วเม่ือป 2527 
ผลจากการร่ัวของกาซทําใหมีผูเสียชีวิตทันที 
7,000 - 10,000 คน และอีก 15,000 คนในชวง
เวลา 20 ปตอมา ศาลฎีกาไดนําคดีนี้กลับมา
พิจารณาใหมเมื่อเดือนสิงหาคม เน่ืองจาก
ประชาชนแสดงความโกรธแคนท่ีศาลตัดสิน
เขาขางจําเลยมากเกินไป

การใชกําลังเกินกวาเหตุ
ตํารวจใชกําลังเกินกวาเหตุเพ่ือสลายการประทวงของ
ชุมชนในพ้ืนท่ีที่ตอตานการบังคับเวนคืนและการ
กวานซ้ือท่ีดินเพ่ือพัฒนาโครงการของบรรษัท ตํารวจ
ไมสามารถใหความคุมครองผูประทวงไดเลยเม่ือกลุม
ทหารบานท่ีมีรายงานวาอยูฝายรัฐบาล ไดปราบปราม
การประทวงอยางรุนแรง ทางการมิไดดําเนินการ
สอบสวนอยางเปนกลางและอยางเหมาะสมกับเวลา
สําหรับกรณีเหลาน้ีเลย 

•  เม่ือเดือนพฤษภาคม นายลักซมาน จามูดา 
(Laxman Jamuda) ผูนําชาวอทิเวสีไดถูกสังหาร
เม่ือตํารวจยิงเขาใสผูประทวงตอตานการเวนคืน
ที่ดินของชาวอทิเวสีเพ่ือตอบสนองโครงการเหล็ก
ทาทาท่ีเมืองกาลิงคานาคาร (Kalinganagar) 
รัฐโอริสสา มีผูไดรับบาดเจ็บ 19 คนมีอยู 10 คน

ที่ไดรับบาดเจ็บจากอาวุธปน ตํารวจ 1,000 นาย
ไดเขาปดลอมหมูบาน ในขณะท่ีกลุมทหารบาน
อีก 200 นายไดบุกเขามาและทําลายบานเรือน
บางสวน 

•  เมื่อเดือนพฤษภาคมผูประทวงอยางนอย 20 คน
ไดรับบาดเจ็บเมื่อตํารวจใชแกสนํ้าตาและ
กระบองสลายการชุมนุมของเกษตรกรประมาณ 
1,000 คน พวกเขาตอตานแผนการของบริษัท
เหล็กกลาโพฮอง (Pohong Steel Company's - 
POSCO) จากเกาหลีใตที่จะเขามายึดครอง
ที่ทํากินและท่ีสาธารณะของหมูบาน โดยจะ
พัฒนาพ้ืนท่ีเปนโรงงานเหล็กกลาในเขตอําเภอ
จาการสิงปุระ (Jagatsinghpur) รัฐโอริสสา 

 
•  เมื่อเดือนกรกฎาคมชาวประมง 2 คนเสียชีวิต

ขณะท่ีตํารวจยิงปนเขาใสกลุมผูประทวงการ
เวนคืนท่ีดินของรัฐ เพ่ือเอาไปสรางเปนโรงไฟฟา
พลังงานความรอนของบริษัทกอสรางนาคารชุน 
(Nagarjuna Construction Company) ที่เมือง
สมเปตา (Sompeta) รัฐอันตรประเทศ ประชาชน 
5 คนไดรับบาดเจ็บจากกระสุนปน อีก 350 คน
รวมท้ังเจาหนาท่ีตํารวจ 60 นายก็ไดรับบาดเจ็บ 
ในชวงท่ีตํารวจและกลุมทหารบานไดเขาสลาย
การชุมนุมของผูประทวงท่ีมาจาก 10 หมูบาน 
วันตอมาทางการไดประกาศยกเลิกใบอนุญาต
ดานส่ิงแวดลอมที่ออกใหกับโครงการน้ีไปแลว

การประทวงอยางตอเน่ืองเปนเหตุใหรัฐบาลตอง
ทบทวนกฎหมายเวนคืนท่ีดินท่ีมีอยู เมื่อเดือนกันยายน
หนวยงานของรัฐบาลกลางไดเสนอกฎหมายใหม
สําหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร โดยกําหนดใหมี
โครงสรางการแบงปนผลประโยชนกับชุมชนในพื้นท่ี 
รวมทั้งกําหนดกรอบการขอความยินยอมท่ีเกิดจาก
ความเขาใจ เปนไปโดยอิสระและเกิดขึ้นกอนโครงการ
จากชาวอทิเวสี รวมทั้งการปรึกษาหารือกับชุมชน
ชายขอบอื่นๆ กฎหมายใหมฉบับนี้กําหนดการพัฒนา
ขั้นตอนการเขาซื้อที่ดิน และกําหนดนโยบายฟนฟูและ
จัดสรรที่ดินใหม ซึ่งกฎหมายฉบับนี้อยูระหวางการ
พิจารณาของรัฐสภา
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ผูพิทักษสิทธิมนุษยชน 
ผูที่ปกปองสิทธิในท่ีดินของชาวอทิเวสีและชุมชนชายขอบ
อื่นๆ รวมทั้งผูที่ใชกฎหมายใหมเพ่ือขอขอมูลเพ่ือ
คุมครองสิทธิของพวกเขา ยังคงตองเผชิญกับภัย
คุกคามรายแรงและการโจมตีทํารายจากกลุมทหารบาน  

•  เม่ือเดือนมกราคม นายสาธุ สิงห ตักทุปะระ 
(Sadhu Singh Takhtupura) ถูกสังหารท่ีเมือง
อัมริตสา รัฐปญจาบ หลังจากเขาเปนผูนํา
เกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือคัดคานการกวานซื้อที่ดิน
ของพันธมิตรระหวางนักการเมืองในทองถ่ิน 
ผูรับเหมา และเจาหนาท่ีที่ฉอฉล เมื่อเดือน
ตุลาคม นายปติพัล สิงห อลิษา (Pirthipal Singh 
Alishar) ผูนําเกษตรกรอีกคนหน่ึงก็ถูกยิงจน
เสียชีวิต หลังจากเปนผูนําการประทวงตอตาน
นายทุนปลอยกูที่คิดดอกเบ้ียแพงลิบลิ่ว ในท้ัง 
2 กรณี ชาวบานตางกลาวหาวาตํารวจไมยอมทํา
หนาท่ีสืบสวนสอบสวน และไมยอมนําตัว
ผูกระทําผิดมาลงโทษ 

•  เม่ือเดือนมกราคมนายสาทิศ เชตติ (Satish 
Shetty) ถูกสังหารเพราะไมยอมยุติการเปดโปง
ขบวนการกวานซื้อที่ดินในเมืองปูเน เขาได
รณรงคโดยใชกฎหมายฉบับใหมวาดวยสิทธิใน
การเขาถึงขอมูลขาวสาร 

•  เม่ือเดือนกรกฎาคมนายอามิต เชตวา (Amit 
Jethwa) ซึ่งไดรณรงคตอตานการทําเหมืองที่
ผิดกฎหมายในปาเกอร (Gir) รัฐคุชราต ไดถูกยิง
จนเสียชีวิตภายนอกอาคารศาลสูงท่ีเมือง
อาหเมดาบัต (Ahmedabad)

นักเคล่ือนไหวตอตานการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังตอง
เผชิญกับการขมขู คุกคาม และการจับกุมตามขอหาท่ีมี
แรงจูงใจและเปนขอกลาวหาท่ีเล่ือนลอย  

•  ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน ตํารวจ
ที่รัฐคุชราตไดควบคุมตัวนักเคล่ือนไหว 13 คน 
รวมท้ังนายอวินาศ กุลกานี (Avinash Kulkarni) 
นักเคล่ือนไหวดานแรงงานชาวอทิเวสี พวกเขา
ตองขึ้นศาลตามขอกลาวหาวารวมมือกับกลุม
ติดอาวุธลัทธิเหมา 

การลอยนวลพนผิด 
การลอยนวลพนผิดจากการปฏิบัติมิชอบและการ
ละเมิดสิทธิยังคงเกิดขึ้นอยูทั่วไป แมจะมีการประทวง
อยางตอเน่ืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตรัฐบาล
ก็ยังไมยอมยกเลิกพระราชบัญญัติอํานาจพิเศษของ
กองกําลังติดอาวุธ พ.ศ. 2501 (Armed Forces Special 
Powers Act, 1958) ซึ่งสนับสนุนใหมีการลอยนวล
พนผิด ผูอยูเบ้ืองหลังการบังคับบุคคลใหสูญหาย 
การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย และการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอื่นๆ ในรัฐปญจาบระหวางป 2527 – 2537 
และในรัฐอัสสัมระหวางป 2541 – 2544 ยังคงไมถูก
นําตัวมารับโทษ สมาชิกของชุมชนดาลิต ในหลายรัฐ
ยังคงถูกทํารายและถูกเลือกปฏิบัติ หนวยงานของรัฐ
ไมสามารถใชกฎหมายพิเศษท่ีมีอยูเพ่ือฟองรอง
ดําเนินคดีตอผูกอความรุนแรงเชนน้ันได   

การสังหารหมูป 2527 
เมื่อเดือนกันยายนศาลฎีกาส่ังใหมีการไตสวนคดี
ตอนายสัจจา กุมาร (Sajjan Kumar) หัวหนาพรรค
คองเกรส ในขณะท่ีศาลท่ีกรุงเดลีไดสั่งยุติคดีตอ
นายจักรดิท ไทเลอร (Jagdish Tytler) อดีตหัวหนาพรรค
คองเกรส เมื่อเดือนเมษายนท้ังสองคนถูกกลาวหาวา
ยุยงใหผูสนับสนุนของพวกเขาทําการสังหารหมูที่
กรุงเดลี เปนเหตุใหชาวซิกขหลายพันคนถูกสังหาร
จนเสียชีวิต ภายหลังการสังหารนายกรัฐมนตรีอินทิรา 
คานธีในป 2527  

ความรุนแรงท่ีมาจากความเชื่อดานศาสนา 
คดีที่มีตอผูรับผิดชอบตอการทํารายชาวมุสลิมกลุม
นอยท่ีรัฐคุชราตเมื่อป 2545 คืบหนาไปไมมากนัก 
การสังหารคร้ังน้ันเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตประมาณ 
2,000 คน กระบวนการทางกฎหมายตองหยุดชะงักไป
เน่ืองจากรัฐบาลแสดงทาทีรังเกียจพยานอยางชัดเจน 
และหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสืบสวนสอบสวนก็ปฏิเสธ
ไมยอมรับพยานหลักฐานช้ินสําคัญ ซึ่งรวมทั้งรายงาน
การใชโทรศัพทของเจาหนาท่ีและยังมีการทําลาย
หลักฐานท่ีสามารถผูกมัดตัวผูนําการเมืองคนสําคัญ
เขากับความรุนแรงครั้งน้ีได

•  เมื่อเดือนธันวาคมนางติสตา เสตาวัด (Teesta 
Setalvad) จากศูนยเพ่ือความยุติธรรมและ
สันติภาพ (Centre for Justice and Peace) 
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และคณะทนายความท่ีปกปองสิทธิของผูเสียหาย 
ถูกตํารวจในรัฐคุชราชคุกคาม โดยตํารวจต้ังขอ
กลาวหาวาพวกเขาปนแตงพยานหลักฐาน 

รัฐจัมมูและแคชเมียร
การลอยนวลพนผิดสําหรับการละเมิดท่ีเคยเกิดขึ้นใน
รัฐแคชเมียร รวมทั้งการหายตัวไปของบุคคลหลายพัน
คนต้ังแตป 2532 ในชวงท่ีเกิดการขัดแยงกันดวยกําลัง
อาวุธท่ีรัฐแคชเมียร ยังคงดําเนินตอไป การสืบสวนของ
ราชการตอการละเมิดเหลาน้ีคืบหนาไปนอยมากและ
เปนไปอยางเช่ืองชา
 
•  ระหวางเดือนมิถุนายน – กันยายน กองกําลัง

ตํารวจและฝายความม่ันคงไดยิงปนเขาใส
ผูประทวงท่ีเรียกรองเอกราชและความรับผิดตอ
การละเมิดในอดีตในหุบเขาแคชเมียร ประชาชน
กวา 100 คนโดยเฉพาะเยาวชนไดถูกสังหาร 
และอีก 800 คนรวมท้ังสื่อมวลชนไดรับบาดเจ็บ 
หนวยงานของรัฐไดจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน
การเสียชีวิต 17 กรณีจาก 100 กรณี แมวา
แอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนลและหนวยงานอ่ืนๆ 
เรียกรองใหมีการสอบสวนอยางเปนอิสระ เปน
กลางและรอบดานสําหรับการเสียชีวิตทุกกรณี 
แตการสืบสวนก็คืบหนาไปไมมากนัก

 
ทางการไดใชอํานาจควบคุมตัวอยางกวางขวาง โดยมี
การควบคุมตัวบุคคล 322 คนระหวางเดือนมกราคม – 
กันยายน ภายหลังการชุมนุมประทวง ทางการไดปลอย
ตัวนายชาบี ชาห (Shabir Shah) และนายมะหะหมัด 
นายีม ขาน (Mohammad Nayeem Khan) ผูนํากลุม
แบงแยกดินแดน 2 คน โดยเปนไปตามขอเสนอของ
ทีมงานท่ีแตงตั้งโดยรัฐบาลและไดเขามาเย่ียมใน
หุบเขา

•  มุสตาก อาเหม็ด ชีกข (Mushtaq Ahmad 
Sheikh) อายุ 14 ปถูกต้ังขอหาวาเขารวมการ
ประทวงท่ีรุนแรง และถูกควบคุมตัวไวที่เมือง
ศรีนครเมื่อเดือนเมษายน ตอมามีการสงตัวเขา
ไปที่เรือนจําท่ีเมืองอุธัมปุระและจัมมู และยังคง
อยูที่นั่น 

การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย
จากขอมูลลาสุดของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ (National Human Rights Commission 
- NHRC) เก่ียวกับผูที่เสียชีวิตจากการปะทะกันกับ
ตํารวจระหวางป 2536 – 2551 พบวามีผูเสียชีวิต 
2,560 คน โดยในจํานวนน้ีมีอยู 1,224 คนท่ีเสียชีวิต
จาก “การปะทะท่ีเปนฉากบังหนา” ซึ่งหมายถึงวาพวก
เขาเสียชีวิตจากการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย 
ในชวงส้ินปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ไดใหคาสินไหมชดเชยกับญาติของผูเสียชีวิต 16 คน 
การส่ังลงโทษผูอยูเบ้ืองหลังการสังหารนอกระบวนการ
กฎหมายเปนสิ่งท่ีมักไมเกิดขึ้น และกระบวนการตาม
กฎหมายสําหรับกรณีเหลาน้ีก็ดําเนินไปอยางเช่ืองชา

•  เมื่อเดือนมกราคมศาลฎีกามีคําสั่งใหหนวยงาน
สอบสวนกลาง (Central Bureau of Investigation) 
สอบสวนการสังหารท่ีเกิดขึ้นในป 2548 ซึ่งมี
ผูกลาวหาวา นายโสราพุททิน (Sohrabuddin) 
ตํารวจในรัฐคุชราตเปนผูอยูเบ้ืองหลัง รวมทั้ง
ภรรยาของเขา นางเกาสาร บี (Kausar Bi) และ
ผูรวมมือ นายตุลสิราม ประชาบดี (Tulsiram 
Prajapati) หลังจากศาลพบวาการสืบสวน
สอบสวนของตํารวจดําเนินไปอยางไมจริงจัง

•  เมื่อเดือนพฤศจิกายน รัฐบาลของรัฐคุชราตได
แตงตั้งคณะตํารวจพิเศษชุดใหมเพ่ือสืบสวน
สอบสวนการสังหารนางอิศรัต จาหาน (Ishrat 
Jahan) และบุคคลอื่นอีก 3 คน โดยมีการ
กลาวหาวาเปนผลงานของตํารวจในรัฐคุชราต
เมื่อป 2547  

การจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ
ประชาชนกวา 100 คนถูกควบคุมตัวโดยไมมีการต้ังขอ
กลาวหาเปนระยะเวลาต้ังแตหน่ึงสัปดาหจนถึงหน่ึงเดือน 
อันเน่ืองมาจากเหตุการณวางระเบิดในหลายรัฐ ทั้งท่ี
เดลี อุตรประเทศ และราชสถาน รายงานขาวการ
ทรมานและการปฏิบัติที่โหดรายตอผูตองสงสัย สงผล
ใหหนวยงานชาวมุสลิมและฮินดูออกมาประทวง 
ภายหลังการโจมตีที่เมืองมุมไบเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2551 รัฐบาลไดอางกฎหมายความม่ันคงเพ่ือควบคุม
ตัวผูตองสงสัย แมจะมีการประทวงอยางตอเน่ือง แต
รัฐบาลก็ไมยอมยกเลิกพระราชบัญญัติอํานาจพิเศษ
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อินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประมุขของประเทศและฝายบริหาร:  สุสีโล บัมบัง ยุทโธโยโน (SUSILO BAMBANG YUDHOYONO)
โทษประหาร:  ยังมีอยู
ประชากร:  232.5 ลานคน
อายุขัยเฉล่ีย:  71.5 ป
อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุตํ่ากวาหาขวบ (ช/ญ):  37/27 ตอ 1,000
อัตราการรูหนังสือของผูใหญ: 92%

กองกําลังฝายความม่ันคงไดทรมานและปฏิบัติ
อยางโหดรายตอผูถูกควบคุมตัว และมีการ
ใชกําลังเกินกวาเหตุตอกลุมผูประทวง ซึ่งบาง
กรณีทําใหเกิดการเสียชีวิต ไมมีกลไกเพื่อ
ประกันความรับผิดอยางเพียงพอท่ีจะอํานวย
ใหเกิดความยุติธรรม หรือเพื่อปองกันไมให
ตํารวจใชอํานาจอยางมิชอบ ระบบยุติธรรม
ทางอาญายังไมสามารถแกปญหาการลอยนวล
พนผิดท้ังสําหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

ปจจุบันและในอดีต มีการจํากัดเสรีภาพในการ
แสดงความเห็นอยางเขมงวดในพื้นท่ีตางๆ 
อยางเชนท่ีปาปวและมาลุกุ ชนกลุมนอย
ดานศาสนา เลสเบี้ยน เกย ไบเซ็กชวลและ
กลุมคนขามเพศ ตองเผชิญการถูกทํารายและ
การเลือกปฏิบัติ อัตราการเสียชีวิตของแม
จัดวาอยูในระดับสูงสุดในบรรดาประเทศ
ตางๆ ในเอเชียตะวันออกและมหาสมุทร
แปซิฟก แตในปท่ีผานมาไมมีการประหารชีวิต

ของกองกําลังติดอาวุธพ.ศ. 2501 ซึ่งใหอํานาจกับ
เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีบางแหง หรือใหอํานาจกับรัฐที่จะยิง
สังหารบุคคลในสภาพการณที่เจาหนาท่ีรัฐอาจไมได
ตกอยูในความเส่ียงอยางชัดเจน 

โทษประหาร
เม่ือเดือนธันวาคม อินเดียคัดคานมติของท่ีประชุม
สมัชชาใหญสหประชาชาติ ที่เรียกรองใหมีขอตกลง
ยุติการประหารชีวิตชั่วคราวท่ัวโลก มีการส่ังลงโทษ
ประหารประชาชนอยางนอย 105 คน รวมท้ังนายอัจมาล 
คาซาบ (Ajmal Kasab) ซึ่งเปนชาวปากีสถานท่ี
รอดชีวิตเพียงคนเดียวและถูกกลาวหาวามีสวนรวมกับ
การวางระเบิดท่ีเมืองมุมไบเมื่อป 2551 อยางไรก็ตาม
เปนปที่ 6 ติดตอกันแลวท่ีไมมีการประหารชีวิต และมี
การเปล่ียนโทษประหารของนักโทษ 13 คนเปนโทษ
จําคุกตลอดชีวิต แตการแกไขกฎหมายก็เปนเหตุใหมี
การขยายโทษประหารไปครอบคลุมคนที่จี้เคร่ืองบิน 
ตามกฎหมายใหม 16 รัฐตองเปดเผยจํานวนนักโทษ
ที่รอการประหาร แตมีรัฐอยางนอย 5 แหงท่ีปฏิเสธ
ไมยอมทําตาม 

รายงาน/การเดินทางไปเยือนของแอมเนสต้ี
อินเตอรเนชั่นแนล 
ตัวแทนแอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนลไดเขาเย่ียม 
อินเดีย เมื่อเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม/มิถุนายน 
และธันวาคม 
Don't mine us out of existence: Bauxite 
mine and refinery devastate lives in India (ASA 
20/001/2010) 
India: Chhattisgarh authorities must immedi-
ately release witness to extrajudicial executions 
(ASA 20/002/2010)
India: Government of Manipur must release 
Irom Sharmila Chanu (ASA 20/003/2010)
India’s relations with Myanmar fail to address 
human rights concerns in run up to elections 
(ASA 20/016/2010)
India: Urgent need for Government to act as 
death toll rises in Kashmir (ASA 20/027/2010)
India: Briefing on the Prevention of Torture Bill 
(ASA 20/030/2010) 
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บุคคลใด 

การทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดราย
กองกําลังฝายความม่ันคงไดทรมานและปฏิบัติอยาง
โหดรายตอผูถูกควบคุมตัว โดยเฉพาะผูตองสงสัยใน
คดีอาญาท่ีมาจากชุมชนที่ยากจนและอยูชายขอบ 
รวมท้ังผูตองสงสยัท่ีเขารวมกิจกรรมเรียกรองเอกราชใน
จังหวัดปาปวและมาลุกุ กลไกท่ีประกันความรับผิดตอ
การละเมิดยังมีอยูไมเพียงพอ 
 
•  วิดีโอสองชิ้นท่ีมีการเปดเผยในชวงปที่ผานมา 

แสดงใหเห็นภาพของตํารวจและทหารทําการ
ทรมานและปฏิบตัอิยางโหดรายตอชายชาวปาปว 
วิดีโอชิ้นแรกแสดงภาพของนายยะวาน วาเยนี 
(Yawan Wayeni) นักเคล่ือนไหวทางการเมือง
ชาวปาปวกอนท่ีเขาจะเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคม 
2552 ถึงแมวาเขาถูกทํารายจนบาดเจ็บสาหัสที่
ทอง ตํารวจกลับไมเรียกแพทยใหมาชวยเหลือ
เขา ทั้งยังกลาวหาวาเขาเปนสวนหน่ึงของกลุม
กอความไมสงบ กอนหนาน้ันเขาไดถูกจับกุมตัว
โดยเจาหนาท่ีหนวยปฏิบัติการจรยุทธของตํารวจ 
(Police Mobile Brigade) ที่บานของเขาเองท่ี
เกาะยาเพ็น จังหวัดปาปว วิดีโอชิ้นท่ีสองท่ีเผย
แพรทางอินเตอรเน็ตเมื่อเดือนตุลาคม แสดงภาพ
ชาวปาปวหลายคนท่ีถูกเตะและถูกซอมโดย
เจาหนาท่ีทหารอินโดนีเซีย และชายชาวปาปว
อีก 2 คนท่ีถูกทรมานระหวางการสอบปากคํา 
เจาหนาท่ีอินโดนีเซียยืนยันวาวิดีโอท้ังสองฉบับ
เปนของจริง 

 
•  นายยูซุฟ สปาโกลี (Yusuf Sapakoly) อายุ 52 ป

เสียชีวิตจากอาการไตวายท่ีโรงพยาบาลในเมือง
อัมบน จังหวัดมาลุกุ เน่ืองจากทางเรือนจํา
ปฏิเสธไมใหเขาไดรับการรักษาทางการแพทย
อยางเหมาะสม เขาเปนพอของลูกส่ีคนและถูก
จับกุมเมื่อป 2550 ฐานใหการสนับสนุนกลุม
นักเคล่ือนไหวทางการเมืองอยางสันติ ซึ่งได
ไปปฏิบัติการคล่ีธง “Benang Raja” ซึ่งเปน
สัญลักษณของกลุมเรียกรองเอกราชแหงมาลุกุใต
ตอหนาประธานาธิบดีอินโดนีเซีย นายยูซุฟ 
สปาโกลีตองไดรับการลางไต แตที่ผานมาทาง
เรือนจํานาเนียปฏิเสธไมใหเขาไดรับการรักษา 

เขายังเคยกลาววาเขาไมไดรับการรักษาอาการ
บาดเจ็บที่ซี่โครงที่เกิดขึ้นในระหวางการถูก
ควบคุมตัว 

การใชกําลังเกินกวาเหตุ
ตํารวจใชกําลังเกินกวาเหตุในระหวางการจับกุมและ
สลายการชุมนุม ซึ่งบางคร้ังทําใหมีผูเสียชีวิต  
 
•  เมื่อเดือนสิงหาคมภายหลังการเสียชีวิตของนาย

กัสมีร ติมุมุน (Kasmir Timumun) ในระหวางการ
ควบคุมตัวของเจาหนาท่ี ผูประทวงไดบุกเขาไป
ในสถานีตํารวจ Biau ในจังหวัดสุลาเวสีกลาง 
ทํารายเจาหนาท่ีและเผามอเตอรไซคที่จอดอยู
ดานนอก ตํารวจไดยิงปนใสกลุมผูประทวงเปน
เหตุใหมีผูเสียชีวิต 7 คน และบาดเจ็บ 20 คน 
ตํารวจหลายนายไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณนี้
เชนกัน จากแหลงขาวในพ้ืนท่ีมีผูพบวานายกัสมีร 
ติมุมุน อายุ 19 ปแขวนคอตัวเองในหองขัง 
เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม หลังถูกจับกุมตัวในขอหา
ขับรถเร็วและทํารายเจาหนาท่ีตํารวจ ตํารวจ
อางวาเขาฆาตัวตาย แตครอบครัวของเขา
กลาวหาวามีรองรอยการทรมานหรือการปฏิบัติ
ที่โหดราย รวมทั้งรอยฟกช้ําบริเวณลําตัวและคอ 
เจาหนาท่ีไมยอมใหครอบครัวของเขาไดอาน
รายงานชันสูตรพลิกศพ 

 
มีความกังวลวาปฏิบัติการตอตานการกอการรายของ
ตํารวจ ซึ่งเปนเหตุใหผูตองสงสัยอยางนอย 24 คน
เสียชีวิต ไมสอดคลองกับมาตรฐานการใชกําลังท้ังใน
ประเทศและระหวางประเทศ

เสรีภาพในการแสดงความเห็น 
ยังคงมีการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นใน
หลายกรณี โดยเฉพาะท่ีกระทํากับผูพิทักษสิทธิมนุษยชน 
ผูสื่อขาว และนักเคล่ือนไหว ทั้งท่ีถูกขมขู คุกคาม และ
บางคร้ังก็ถูกสังหาร 
 
•  เมื่อเดือนกรกฎาคมนายทามา สัตยา ลังกูน 

(Tama Satrya Langkun) นักเคล่ือนไหวตอตาน
คอรัปชั่นจากกรุงจาการตา ไดถูกซอมจากผูที่ไม
ปรากฏช่ือเพ่ือใหเขายุติการเปดโปงขอมูล 
ในเดือนเดียวกันนายอาเดรียนยา มาตรา 
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(Ardiansyah Matra) ผูสื่อขาวท่ีเขียนรายงาน
การคอรัปชั่นและการตัดไมอยางผิดกฎหมายท่ี
ปาปว ก็ถูกสังหารในจังหวัดน้ันเอง 

 
•  นักเคล่ือนไหวดานการเมืองอยางนอย 100 คน 

ไดถูกตัดสินจําคุกเพียงเพราะแสดงความเห็นเพ่ือ
เรียกรองเอกราชอยางสงบ กรณีของจังหวัดมาลุกุ
และปาปว 

 
•  นายยูสัก พากาเก (Yusak Pakage) นักโทษดาน

มโนธรรมสํานึกถูกส่ังจําคุกเปนเวลา 10 ป และ
ไดรับการปลอยตัวเม่ือเดือนกรกฎาคม ตาม
คําสั่งของประธานาธิบดี อยางไรก็ตามนายฟเลป 
กัมมา (Filep Karma) ซึ่งถูกจับกุมตัวในเวลา
เดียวกันและถูกตัดสินจําคุก 15 ป ยังคงอยูใน
คุกตอไป ชายท้ังสองคนถูกลงโทษเม่ือป 2548 
ในขอหาท่ีชักธง “Morning Star”  

 
•  เม่ือเดือนสิงหาคมมีการจับกุมชาย 23 คนท่ี

จังหวัดมาลุกุ เน่ืองจากการรณรงคทางการเมือง
อยางสันติ ในชวงส้ินปชาย 21 คนยังคงถูก
ควบคุมตัวอยู พวกเขาตองเขารับการไตสวนคดี
ตามขอกลาวหาวากบฏ ซึ่งมีโทษถึงขั้นจําคุก
ตลอดชีวิต 

การเลือกปฏิบัติ 
ชนกลุมนอยดานศาสนา (ชุมชนอามาทิยา : 
Ahmadiyya) เลสเบ้ียน เกย ไบเซ็กชวลและกลุม
คนขามเพศตองเผชิญกับการถูกทํารายและการเลือก
ปฏิบัติ ในขณะท่ีตํารวจไมมีมาตรการอยางเพียงพอ
เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของพวกเขา การประชุม
ระดับภูมิภาคของผูมีความหลากหลายทางเพศท่ีมี
กําหนดจัดขึ้นท่ีเมืองสุรบายาในเดือนมีนาคมก็ตองถูก
ยกเลิกไป หลังจากการขมขูวาจะกอความรุนแรงของ
กลุมอิสลามหัวรุนแรง ชุมชนอามาทิยาก็ตกเปนเปา
ของการใชอํานาจอยางมิชอบและการเลือกปฏิบัติ 
เม่ือเดือนสิงหาคมรัฐมนตรีวาการศาสนาเรียกรองใหมี
การสลายชุมชนแหงน้ี ชาวอามาทิประมาณ 90 คน
ที่ตองสูญเสียถ่ินฐานเม่ือป 2549 เน่ืองจากมีผูลอบวาง
เพลิงบานเรือนของพวกเขา ยังคงตองอาศัยในท่ีพักพิง
ชั่วคราวท่ีเมืองมะตาราม จังหวัดลมบอกตอไป มี
การโจมตีโบสถอยางนอย 20 แหงหรือไมก็ถูกส่ังใหปด

ระหวางเดือนมกราคม – กันยายน เมื่อเดือนเมษายน 
ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินวากฎหมายท่ีเอาผิดตอกลุม
นอกรีตทางศาสนาไมขัดตอรัฐธรรมนูญ ในปดังกลาวมี
การโจมตีหรือสั่งใหโบสถอยางนอย 30 แหงตองปดตัว
ลงไป และมีประชาชนอยางนอย 14 คนท่ีถูกคุมขังใน
ขอหานอกรีตจนถึงปลายปที่ผานมา 

สิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ
กฎหมายท่ีจํากัดสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ 
เปนอุปสรรคตอความพยายามของรัฐบาลที่จะแก
ปญหาอัตราการเสียชีวิตของแม กฎหมายเหลาน้ีไดแก 
กฎหมายท่ีกําหนดเพศสภาพอยางตายตัว โดยเฉพาะ
ที่เก่ียวของกับการแตงงานและการเล้ียงดูบุตร และ
กฎหมายท่ีเอาผิดตอการมีเพศสัมพันธโดยสมัครใจ
บางประเภท และกฎหมายเก่ียวกับขอมูลเรื่องเพศและ
การสืบพันธุ กฎหมายและนโยบายบางฉบับปฏิเสธไม
ใหผูหญิงและเด็กผูหญิงท่ียังไมแตงงานไดรับบริการ
อนามัยเจริญพันธุอยางเต็มที่ อีกท้ังยังเปนการผิด
กฎหมายสําหรับผูหญิงและเด็กหญิงท่ีแตงงานแลวเขา
ถึงบริการอนามัยเจริญพันธุบางประเภทโดยไมไดรับ
การยินยอมจากสามี การทําแทงเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย
ในทุกกรณี เวนแตเปนไปเพ่ือสุขภาพของมารดาหรือ
กรณีที่ตัวออนไดรับอันตราย หรือกรณีที่เปนเหย่ือจาก
การขมขืน
 
ผูหญิงและเด็กผูหญิงจํานวนมากเส่ียงท่ีจะตั้งครรภ
แบบไมพึงประสงค ซึ่งจะเปนเหตุใหพวกเธอเผชิญ
กับปญหาดานสุขภาพและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มากมาย รวมทั้งการถูกบังคับใหแตงงานต้ังแตวัยเยาว 
หรือตองออกจากโรงเรียน บางคนตองหาทางทําแทง 
ซึ่งมักมีสภาพไมปลอดภัย
 
ตามตัวเลขของทางการ การทําแทงท่ีไมปลอดภัยเปน
สาเหตุที่ทําใหผูหญิง 5-11% เสียชีวิตในอินโดนีเซีย 
อัตราการเสียชีวิตของแมในประเทศน้ีจัดวาสูงท่ีสุด
ในบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกและมหาสมุทร
แปซิฟก โดยประมาณวามีแมเสียชีวิต 228 คนจาก
การคลอดบุตร 100,000 คน

คนทํางานบาน
มีการประมาณการวามีคนทํางานบานอยู 2.6 ลานคน 
สวนใหญเปนผูหญิงและเด็กผูหญิง ซึ่งไมไดรับการ
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คุมครองตามกฎหมายอยางเต็มที่ในฐานะเปนคนงาน
ตามพระราชบัญญัติแรงงาน ที่ผานมาทางคณะ
กรรมาธิการดานแรงงาน การอพยพ กิจการประชากร
และสุขภาพของรัฐสภาไดอภิปรายรางพระราชบัญญัติ
คนทํางานบาน แตจนถึงสิ้นปก็ยังไมผานออกมาเปน
กฎหมาย 
 
•  เมื่อเดือนธันวาคม 2552 เลนนี (Lenny) เด็กผูหญิง

อายุ 14 ปจากชวา ไดถูกลอลวงจากนายหนา 
แทนท่ีจะไดงานเปนคนทํางานบาน นายหนากลับ
พาตัวเธอมาท่ีบานของเขา และ “ขาย” เธอใหกับ
นายจางคนใหมเพ่ือแลกกับเงินจํานวน 100,000 
รูเปยะ (11 เหรียญสหรัฐฯ) มีการมอมยาเลนนี
และพาเธอไปท่ีจังหวัดอาเจะหซึ่งหางออกไป
หลายรอยกิโลเมตร ในชวงเวลาสามเดือนเธอ
ตองทํางานต้ังแตตีสี่ถึงหาทุมทุกวันโดยไมไดรับ
คาจาง และยังตองเผชิญการละเมิดท้ังทางกาย
และใจในรูปแบบตางๆ สุดทายเลนนีสามารถ
หลบหนีออกมาไดเมื่อเดือนกุมภาพันธ และได
ฟองรองคดีตอนายจางในเดือนเดียวกัน จนถึง
สิ้นปคดีนี้ก็ยังดําเนินตอไปอยู 

การลอยนวลพนผิด
การลอยนวลพนผิดสําหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่รุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในอาเจะห ปาปว ติมอร เลสเต 
และท่ีอื่นๆ ยังคงดําเนินตอไป รัฐบาลยังคงสนับสนุน
การสมานฉันทในติมอร เลสเต โดยไมสนใจจะนําตัว
ผูกระทําความผิดในชวงท่ีอินโดนีเซียปกครองติมอร
ตะวันออก (2518-2542) มาลงโทษ การละเมิด
สิทธิมนุษยชนในอดีตสวนใหญกระทําตอผูพิทักษ
สิทธิมนุษยชน ทั้งในรูปของการทรมาน การสังหาร และ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย ซึ่งเปนปญหาท่ียังไมไดรับ

การแกไข และผูกระทําผิดก็ไมไดถูกนําตัวมาลงโทษ 
เมื่อเดือนกันยายนรัฐบาลไดลงนามในอนุสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยการคุมครองมิใหบุคคลสูญหาย 
(International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance) 
 
•  ในป 2552 รัฐสภามีขอเสนอวาควรจัดตั้งศาล

สิทธิมนุษยชนเฉพาะกิจเพ่ือไตสวนเอาผิดกับผูรับ
ผิดชอบตอการบังคับบุคคลใหสูญหายท่ีเกิดขึ้น
ระหวางป 2540 -2541 อยางไรก็ตาม รัฐบาลไม
ไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะน้ันแมจนถึงสิ้นปแลว

 
•  แมวาศาลจะส่ังลงโทษจําเลย 2 คนท่ีเก่ียวของกับ

การสังหารนายมุนี ซาอิด ทาลิบ (Munir Said 
Thalib) (หรือที่รูจักกันในชื่อ “มุนี”) เมื่อป 2547 
แตมีขอกลาวหาท่ีนาเช่ือถือวาผูที่อยูเบ้ืองหลัง
การสังหารยังคงลอยนวลอยู

 
โทษประหาร
ไมมีรายงานวามีการประหารชีวิตเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม 
ยังคงมีนักโทษที่ถูกส่ังประหารชีวิตอยูอีกอยางนอย 
120 คน 

รายงาน/การเดินทางไปเยือนของแอมเนสต้ี
อินเตอรเนชั่นแนล
ตัวแทนแอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนลไดเขาเย่ียม 
อินโดนีเซีย เมื่อเดือนกุมภาพันธ มีนาคม ตุลาคม 
และพฤศจิกายน
Displaced and forgotten: Ahmadiyya in 
Indonesia (ASA 21/006/2010)
Indonesia: Left without a choice – barriers to 
reproductive health (ASA 21/013/2010) 

Amnesty 2554 Final.indd   51Amnesty 2554 Final.indd   51 5/4/11   2:33 PM5/4/11   2:33 PM



52 Amnesty International Report 2011

ทางการลาวปฏิเสธไมใหมีผูสังเกตการณอยาง
เปนอิสระและสามารถเขาถึงไดอยางไมจํากัด
ในชวงที่มีการบังคับโยกยายผูแสวงหาท่ีพักพิง
และผูลี้ภัยชาวมงลาวกวา 4,500 คนท่ีถูกสง
กลับจากประเทศไทยในป 2552 และนําไปอยู
ในสถานท่ีท่ีจัดสรรเอาไว การจํากัดเสรีภาพใน
การแสดงความเห็น การรวมตัวและการชุมนุม
ยังคงดําเนินตอไป นักโทษดานมโนธรรมสํานึก
และนักโทษการเมืองยังคงถูกคุมขัง มีการ
ตัดสินประหารชีวิตบุคคลอยางนอย 4 คนใน
ขอหาคายาเสพติด แมจะมีขอตกลงชั่วคราว
ในทางปฏิบัติหามการประหาร และทางการ
ก็ไมเคยเปดเผยสถิติเกี่ยวกับโทษประหาร
อยางเปนทางการ 

ขอมูลพื้นฐาน
ลาวไดปฏิเสธขอเสนอแนะของคณะทํางาน
กระบวนการตรวจสอบตามวาระ (Universal Periodic 
Review Working Group) เมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีให
มีการยกเลิกโทษประหาร แตไดลงนามในอนุสัญญา
ตอตานการทรมานเม่ือเดือนกันยายน ในเดือน
พฤศจิกายนมีการจัดประชุมเปนครั้งแรกของรัฐภาคี
ของอนุสัญญาวาดวยระเบิดดาวกระจาย (Convention 
on Cluster Munitions) ที่กรุงเวียงจันทน และเม่ือเดือน
ธันวาคมลาวไดงดออกเสียงในท่ีประชุมสมัชชาใหญ
สหประชาชาติในมติที่เรียกรองใหมีขอตกลงชั่วคราว
เพ่ือยุติโทษประหารชีวิตในระดับโลก 
 

เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ (INGO 
Network) ซึ่งเปนกลุมองคกรพัฒนาเอกชนระหวาง
ประเทศแสดงความกังวลตอผลกระทบดานลบของ
โครงการลงทุนจากตางประเทศขนาดใหญที่เพ่ิม
จํานวนข้ึนอยางรวดเร็ว อาทิเชน โครงการเหมืองแร
และไฟฟาพลังน้ํา เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน
ระหวางประเทศยังเนนใหเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตอง
แกปญหาอันเน่ืองมาจากผลกระทบของการพัฒนา
สังคม ชองวางดานรายไดและการเขาถึงบริการดาน
สุขภาพและการศึกษา
 
ขอพิพาทเร่ืองที่ดินเปนคดีความท่ีมีจํานวนสูงท่ีสุดใน
ศาล ทางการอางวาปญหาน้ีรุนแรงข้ึนเน่ืองจากชองวาง
ดานกฎหมายและระเบียบ ผูพิพากษาท่ีมีอคติและการ
ขาดความโปรงใสของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย
และเจาพนักงานดานกระบวนการยุติธรรม

ผูลี้ภัยและผูแสวงหาที่พักพิง
ลาวปฏิเสธไมยอมใหมีผูสังเกตการณที่เปนอิสระและ
สามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดในพ้ืนท่ีรองรับผูอพยพ
ที่หมูบานโพนคํา แขวงบริคําไชย และหมูบานผาหลัก 
และหนองซันในแขวงนครหลวงเวียงจันทน ซึ่งเปน
อุปสรรคตอการประเมินสถานการณการบังคับสงกลับ
ชาวมงประมาณ 4,500 คนจากประเทศไทยเม่ือเดือน
ธันวาคม 2552 พ้ืนท่ีโพนคําท่ีอยูหางไกลไดถูกจัดเปน
ที่อยูอาศัยของผูถูกสงกลับประมาณ 3,500 คน โดย
ในจํานวนน้ีเปนเด็กเล็กกวา 1,000 คน จนถึงเดือน
มิถุนายนในพ้ืนท่ีนี้ยังไมมีไฟฟาใช ไมมีบริการดาน
สุขภาพท่ีพอเพียงและไมมีสถานศึกษา แมทางการ
จะใหคํามั่นสัญญาใดๆ แตที่ผานมายังไมมีการออก

ลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประมุขของประเทศ:  จูมมะลี ไซยะสอน  
ประมุขฝายบริหาร:  ทองสิง ทํามะวง (เขาดํารงตําแหนงแทนบัวสอน บุบผาวันเม่ือเดือนธันวาคม)
โทษประหาร:  ยกเลิกในเชิงพฤตินัย
ประชากร:   6.4 ลานคน
อายุขัยเฉล่ีย:  65.9 ป
อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุตํ่ากวาหาขวบ (ช/ญ):  68/61 ตอ 1,000
อัตราการรูหนังสือของผูใหญ:  72.7%
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เอกสารแสดงสถานะบุคคลและเอกสารเดินทางใหกับ
ชาวบานแตอยางใด 
 
ทางการยังคงจัดใหผูถูกสงกลับเหลาน้ีมีสถานะเปน 
“ผูเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย” 

นักโทษดานมโนธรรมสํานึก/นักโทษการเมือง
การขาดความโปรงใสเก่ียวกับชะตากรรมและท่ีอยูของ
นักโทษดานมโนธรรมสํานึกและนักโทษการเมืองยังคง
ดําเนินตอไป
 
•  ทางการปฏิเสธขอเสนอแนะของคณะทํางาน

กระบวนการตรวจสอบตามวาระท่ีใหปลอยตัว
นายบัววัน จันมะนีวง นายแสงอะลุน แพงพัน 
และนายทองประเสิด เก้ือกูน นักโทษดาน
มโนธรรมสํานึกท่ีถูกจับกุมเมื่อเดือนตุลาคม 
2542 ในขณะท่ีชุมนุมประทวงอยางสงบ พวกเขา
ยังคงถูกคุมขังในเรือนจํา แมจะใชโทษจนครบ 
10 ปแลว 

 

•  ยังไมมีผูใดทราบถึงชะตากรรมและท่ีอยูของ
บุคคล 9 คนท่ีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2552 ในขอหาวางแผนรองเรียนตอทางการ
เก่ียวกับการสูญเสียท่ีดินและการขาดความ
สนับสนุนดานสังคมและเศรษฐกิจ  

 
•  ไมมีขาวคราวใดๆ เก่ียวกับนายทาวเมาและ

นายผาฟูกัง ชาวมงสองรายท่ีถูกจับกุมเมื่อป 
2546 และถูกศาลตัดสินลงโทษจําคุกเปนเวลา 
12 และ 15 ปตามลําดับ ภายหลังการไตสวนท่ีไม
เปนธรรมและมีแรงจูงใจดานการเมือง มีผูพบเห็น
พวกเขาคร้ังสุดทายขณะท่ีถูกคุมขังท่ีเรือนจํา
สามเข ที่กรุงเวียงจันทน 

เสรีภาพดานศาสนา
ตามตางจังหวัดยังคงมีการคุกคามชาวคริสตกลุมนอย 
เพ่ือพยายามใหพวกเขาเลิกนับถือศาสนาของตน 
 
•  เมื่อเดือนมกราคมที่หมูบานกะถิน แขวงสาละวัน 

ตํารวจและเจาหนาท่ีในทองถ่ินใชปนบังคับ
ชาวคริสตหลายสิบคนใหยุติการปฏิบัติศาสนกิจ
ของตน เมื่อพวกเขาปฏิเสธท่ีจะเลิกนับถือศาสนา 
พวกเขาก็ถูกบังคับใหเดินเทาออกจากบาน 
และถูกนําตัวไปทิ้งท่ีขางถนนไกลออกไปหลาย
กิโลเมตร โดยไมมีขาวของใดๆ ติดตัว 
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รัฐบาลจํากัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นท้ัง
ในสื่ออิเล็คทรอนิกสและสิ่งพิมพ การควบคุม
ตัวบุคคลโดยไมมีขอกลาวหาหรือไมมีการ
ไตสวนยังคงเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติความ
ม่ันคงภายในท่ีบังคับใชมากวา 50 ปแลว 
ผูลี้ภัย คนเขาเมือง และผูมีสัญชาติมาเลเซีย 
ยังคงไดรับโทษเฆ่ียนตีหากทําความผิดทาง
อาญา รวมท้ังความผิดดานการเขาเมือง เปน
ครั้งแรกท่ีมีผูหญิง 3 คนถูกเฆ่ียนตีตามหลัก
กฎหมายชารีอะห และมาเลเซียไดรับเลือกให
เขาเปนสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติเมื่อเดือนพฤษภาคม

ขอมูลพื้นฐาน
นาจิบ ตุน ราซัค ดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรี
เปนปที่สอง ภายหลังการกาวลงจากอํานาจของ
นายอับดุลเลาะห บัดดาวี (Abdullah Badawi) 
การไตสวนคดีเปนครั้งท่ี 2 ในรอบ 12 ปตอนายอันวาร 
อิบราฮิม (Anwar Ibrahim) ผูนําพรรคฝายคานยังคง
ดําเนินตอไปตามขอกลาวหาทางอาญาดานการรวมเพศ
โดยวิตถารซ่ึงมีแรงจูงใจจากการเมือง ศาลไดตัดสิน
ลงโทษจําคุกอันวาร อิบราฮิมและถูกหามดํารง
ตําแหนงทางการเมืองเปนเวลาหาป ในการประกาศ
นโยบายเศรษฐกิจฉบับใหมเมื่อเดือนมีนาคม นาจิบ ตุน 
ราซัคเรียกรองใหมีการปฏิรูปกฎหมายเลือกปฏิบัติที่
เอ้ือประโยชนตอชาวภูมิบุตรา (เปนสถานภาพทาง
กฎหมายซ่ึงครอบคลุมถึงกลุมชาติพันธุชาวมาเลย
และชนพ้ืนเมืองในภาคตะวันออกของมาเลเซีย) 

เสรีภาพในการแสดงความเห็น
ทางการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความเห็น 
โดยกําหนดใหตองขออนุญาตจากรัฐบาลในการ
ตีพิมพหนังสือ และกําหนดโทษทางอาญาตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการลมลางการปกครองซ่ึงนํา
มาใชกับผูที่วิพากษวิจารณรัฐบาล  
 
•  เมื่อเดือนมิถุนายนรัฐมนตรีมหาดไทยส่ังหามการ

จําหนายหนังสือพิมพ Suara Keadilan 
ซึ่งเปนหนังสือพิมพของพรรคความยุติธรรมของ
ประชาชน (People’s Justice Party - PKR) 
ซึ่งเปนพรรคการเมืองฝายคานเปนการช่ัวคราว 
โดยปฏิเสธไมยอมตออายุใบอนุญาตใหกับผูจัด
พิมพ เมื่อเดือนกรกฎาคมรัฐบาลยังไดสั่งหาม
การวางจําหนายหนังสือพิมพ Harakah ของ
พรรคอิสลามแหงมาเลเซีย (Malaysian Islamic 
Party - PAS) ซึ่งเปนหนังสือพิมพของพรรคฝาย
คานอีกฉบับหนึ่ง 

 
•  ไอวาน อับดุล เราะหมาน (Irwan Abdul 

Rahman) หรือที่รูจักกันในชื่อ ฮัสซัน สโกเด็ง 
(Hassan Skodeng) ซึ่งเปนบล็อกเกอรไดถูก
จับกุมตัวเม่ือเดือนสิงหาคม หลังจากไดเขียน
ขอความลอเลียนประธานบริษัทดานพลังงาน
ยักษใหญของมาเลเซีย เพ่ือตั้งคําถามกับ
โครงการรณรงคประหยัดพลังงาน ไอวาน 
อับดุล เราะหมานไดรับการปลอยตัวชั่วคราว 
และถูกต้ังขอหาตามพระราชบัญญัติการส่ือสาร
และสื่อ (Communications and Multimedia 

มาเลเซีย 
มาเลเซีย
ประมุขของประเทศ:  สมเด็จพระราชาธิบดีสุลตาน มีซาน ไซนัล อาบิดีน (KING SULTAN MIZAN 

ZAINAL ABIDIN)
ประมุขฝายบริหาร:  นาจิบ ตุน ราซัค (NAJIB TUN RAZAK)
โทษประหาร:  ยังมีอยู
ประชากร:  27.9 ลานคน
อายุขัยเฉล่ีย:  74.7 ป
อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุตํ่ากวาหาขวบ (ช/ญ):  12/10 ตอ 1,000
อัตราการรูหนังสือของผูใหญ:  92.1%
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Act) พ.ศ. 2541 ในขอหาท่ีใชอินเตอรเน็ตเพ่ือสง
ขอความหลอกลวงหรือจวงจาบโดยมีจุดประสงค
มิชอบ หากถูกตัดสินลงโทษ เขาอาจตองติด
คุกเปนเวลาหน่ึงปและถูกปรับเปนเงินจํานวน 
50,000 ริงกิต (15,500 เหรียญสหรัฐฯ)

 
•  ทางการกดดันใหสถานีวิทยุภาษาจีนปลดนาย

จามานอุดิน อิบราฮิม (Jamaluddin Ibrahim) 
ผูจัดรายการ ซึ่งไดวิจารณนโยบายการเลือก
ปฏิบัติเพ่ือเอื้อประโยชนของรัฐบาล เมื่อเดือน
สิงหาคมคณะกรรมาธิการการส่ือสารและสื่อแหง
มาเลเซีย (Malaysian Communications and 
Multimedia Commission) ไดสงจดหมายไปที่
สถานี โดยกลาวหาวาทางรายการเผยแพรเน้ือหา
ที่คุกคามตอความมั่นคงแหงชาติ และทําลาย
ความสัมพันธระหวางเช้ือชาติ 

 
•  ตํารวจจับกุมซูนาร (Zunar) นักเขียนการตูน

การเมืองเมื่อเดือนกันยายน กอนท่ีเขาจะเปดตัว
หนังสือการตูน Cartoon-o-phobia และไดยึด
หนังสือไป เขาถูกต้ังขอหาตามพระราชบัญญัติ
ลมลางการปกครองซ่ึงอาจมีโทษจําคุกถึงสามป 
เม่ือเดือนมิถุนายนรัฐมนตรีมหาดไทยไดสั่งหาม
การจําหนายหนังสือและนิตยสารของนักเขียน
การตูนทานน้ีสามเลมโดยกลาวหาวา “ขัดตอ
ความสงบเรียบรอยของสาธารณะ” ทั้งน้ีเปน
ไปตามพระราชบัญญัติการพิมพและสิ่งพิมพ 
พ.ศ. 2527 (Printing Press and Publications 
Act 1984) ตามกฎหมายฉบับนี้การตีพิมพและ
จําหนายการตูนเหลาน้ีอาจเปนเหตุใหไดรับ
โทษจําคุกสูงสุดไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน 
20,000 ริงกิต (6,200 เหรียญสหรัฐฯ) ซูนาร
อยูระหวางการประกันตัวออกมา 

การจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ 
•  เม่ือเดือนมกราคมตํารวจไดอางพระราชบัญญัติ

ความมั่นคงภายในและบุกเขาไปในชั้นเรียน
วิชาศาสนาอิสลามของโรงเรียนเอกชนใกลกรุง
กัวลาลัมเปอร และไดควบคุมตัวบุคคลไว 50 คน 
แตมีการปลอยตัวพวกเขาไปเปนสวนใหญรัฐบาล
ไดสงกลับผูถูกควบคุมตวัท่ีเปนชาวตางชาติหลาย
คนโดยไมมีการอุทธรณ อยางเชน ซีเรีย ซึ่งจะเปน

เหตุใหพวกเขาเผชิญกับการทรมานในฐานะถูก
สงสัยวาเก่ียวของกับกลุมการเมืองศาสนาอิสลาม

 
•  ในระหวางการประทวงอยางสงบเมื่อเดือน

สิงหาคมในโอกาสครบรอบ 50 ปของ
พระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน ตํารวจจับกุม
ผูประทวง 30 คนจากจํานวน 300 คนท่ีเมือง
เปตาลิงจายา ตอมามีการปลอยตัวพวกเขาทุกคน 
กฎหมายมาเลเซียมีขอหามอยางเขมงวดตอการ
ชุมนุมประทวงและเสรีภาพในการรวมตัว โดย
หามการรวมตัวของประชาชนจํานวนมากกวา 
5 คนในท่ีสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต 

 
•  เมื่อเดือนกรกฎาคมมะหะหมัด เฟดูเลาะห 

บิน อับดุล ราซัค (Mohamad Fadzullah Bin 
Abdul Razak) สัญชาติมาเลเซียอายุ 28 ปไดถูก
จับกุมตามพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน
หลังจากเดินทางกลับจากประเทศไทย รัฐบาล
กลาวหาวาเขามีสวนเก่ียวของกับเครือขาย
กอการรายสากล และไดอางพระราชบัญญัติ
ความมั่นคงภายในเพ่ือควบคุมตัวเขาไวเปนเวลา
สองป กฎหมายฉบับนี้อนุญาตใหมีการควบคุม
ตัวโดยไมตองมีขอกลาวหาหรือการไตสวนใน
ระยะเวลาท่ีไมจํากัด 

ผูลี้ภัยและผูอพยพเขาเมือง
ตามขอมูลของคณะทํางานดานการควบคุมตัวโดย
พลการแหงสหประชาชาติ (UN Working Group on 
Arbitrary Detention) ระบุวาการควบคุมตัวผูลี้ภัยใน
มาเลเซียเกิดขึ้นอยาง “เปนระบบ” คณะทํางานไดมา
เยือนประเทศน้ีเมื่อเดือนมิถุนายน นอกจากการควบคุม
ตัวในความผิดดานการเขาเมืองแลว คนงานตางชาติ
ยังมักตองเผชิญสภาพการทํางานท่ีไมเปนธรรม 
 
•  เมื่อเดือนสิงหาคมรัฐบาลประกาศวาจะเพ่ิม

จํานวนเครือขายอาสาสมัครพลเรือน RELA 
(Ikatan Relawan Rakyat) เกือบสองเทา 
กลุมอาสาสมัครดังกลาวสามารถใชอํานาจจับกุม
คนเขาเมืองและผูลี้ภัยในฐานความผิดการเขา
เมืองได เจาหนาท่ีของ RELA มักรีดไถเงินจาก
ผูเขาเมืองและผูลี้ภัยและบางทีก็ซอมพวกเขา 
รัฐบาลไดสั่งใหเจาหนาท่ี RELA เขามาทํางาน
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ตามศูนยกักตัวคนเขาเมืองใหมอีกคร้ัง หลังจาก
ถอนออกไปเม่ือป 2552 

 
•  สภาพแวดลอมในศูนยกักตัวคนเขาเมืองยังคง

เลวราย ผลจากการขาดแคลนน้ําท่ีศูนยกักตัว
คนเขาเมืองเล็งเก็ง (Lenggeng) เปนเหตุให
ผูแสวงหาท่ีพักพิงชาวพมาประมาณ 500 คน
ประทวงโดยการอดอาหารเม่ือเดือนมิถุนายน

 
•  เม่ือเดือนตุลาคมมีรายงานขาววาเจาหนาท่ีคน

เขาเมือง 7 นายและชาวตางชาติ 2 ราย ไดถูก
จับกุมในขอหาเก่ียวของกับการคามนุษย อยางไร
ก็ตามรัฐบาลไมไดดําเนินการทางอาญาแต
อยางใด แตมีการใชพระราชบัญญัติความมั่นคง
ภายในเพ่ือควบคุมตัวพวกเขาไวโดยไมมีการ
ไตสวน 

การทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดราย
•  ทางการยังคงสั่งเฆี่ยนตีประชาชนตามฐานความ

ผิดมากมาย รวมทั้งการละเมิดกฎหมายเขาเมือง 
มีฐานความผิดทางอาญากวา 60 กรณีที่มีการ
ลงโทษโดยการเฆ่ียนตี คนงานตางดาวจํานวน
มากไดถูกสงกลับไปอินโดนีเซียหลังถูกเฆ่ียนตี
ตามฐานความผิดการเขาเมืองแลว 

 
•  เม่ือเดือนกุมภาพันธถือเปนครั้งแรกใน

ประวัติศาสตรมาเลเซียท่ีมีการเฆ่ียนตีผูหญิง 
3 คน ทั้ง 3 คนซึ่งเปนมุสลิมไดถูกศาลตัดสิน
ลงโทษฐานมีเพศสัมพันธนอกสมรส และมีการ
เฆี่ยนตีตามหลักกฎหมายชารีอะหใกลกับกรุง
กัวลาลัมเปอร เมื่อเดือนเมษายนมีการเปล่ียน
การลงโทษสําหรับกติกา สารี เทวี ซูการโน (Kartika 
Sari Dewi Shukarno) ผูหญิงคนแรกท่ีถูกลงโทษ

เฆี่ยนตีเมื่อป 2552 จากการโบยหกคร้ังเปนการ
บริการชุมชน 

โทษประหาร
ศาลตัดสินลงโทษบุคคลอยางนอย 114 คน โดยให 
“แขวนคอจนตาย” ตามรายงานขาวของสํานักขาว
เบอรนามา (Bernama) ของรัฐบาล และสื่อสัญชาติ
มาเลเซีย ทางการไมไดเปดเผยวาไดประหารชีวิตบุคคล
ไปกี่คน 
 
กวาคร่ึงหน่ึงของผูไดรับโทษประหารถูกกลาวหาวามี
ยาเสพติดไวในครอบครองเกินกวาปริมาณท่ีกําหนดไว 
ซึ่งเปนฐานความผิดท่ีตองลงโทษประหารชีวิต
สถานเดียว จําเลยในคดีเหลาน้ีตองเผชิญกับขอหา
คายาเสพติด ตามหลักกฎหมายยาเสพติดถือวาคน
เหลาน้ีมีความผิดแลว จนกวาจะมีการพิสูจนเปนอยาง
อื่น ซึ่งขัดกับมาตรฐานการไตสวนคดีที่เปนธรรมของ
สากล
 
ในบรรดาผูไดรับโทษประหารชีวิตเปนพลเมืองของ
ประเทศในอาเซียนถึงหน่ึงในหก โดยมี 7 คนจาก
มาเลเซีย  3 คนจากพมา 3 คนจากสิงคโปร และ 3 คน
จากไทย และ 2 คนจากฟลิปปนส

รายงาน/การเดินทางไปเยือนของแอมเนสต้ี
อินเตอรเนชั่นแนล
 ตัวแทนแอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนลไดเขาเย่ียม 
มาเลเซียเม่ือเดือนมีนาคม/เมษายน และพฤศจิกายน/
ธันวาคม 
Trapped: The exploitation of migrant workers 
in Malaysia (ASA 28/002/2010)
A blow to humanity: Torture by judicial caning 
in Malaysia (ASA 28/013/2010)
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พมา
สหภาพพมา
ประมุขของประเทศ:  พลเอกอาวุโสตันฉวย (SENIOR GENERAL THAN SHWE) 
ประมุขฝายบริหาร:  พลเอกเต็งเสง (GENERAL THEIN SEIN) 
โทษประหาร:  ยกเลิกในเชิงพฤตินัย
ประชากร:  50.5 ลานคน
อายุขัยเฉล่ีย:  62.7 ป
อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุตํ่ากวาหาขวบ (ช/ญ):  120/102 ตอ 1,000
อัตราการรูหนังสือของผูใหญ:  91.9%

มีการจัดการเลือกต้ังในพมาทามกลางการ
ควบคุมจํากัดเสรีภาพในการแสดงความเห็น 
การชุมนุมและการรวมตัวโดยสงบอยางเขมงวด 
ทางการไดจับกุมผูวิพากษวิจารณรัฐบาล
และนักเคลื่อนไหวจากชนกลุมนอยท่ีรณรงค
ทางการเมือง นักโทษการเมืองประมาณ 2,200 
คนยังคงถูกควบคุมตัว หลายคนมีสุขภาพที่
ย่ําแย รัฐบาลยังบังคับโยกยายชาวบานตาม
หมูบาน หรือในบางกรณีก็โยกยายท้ังพื้นท่ี 
ท้ังน้ีเพื่อเปดโอกาสใหโครงการพัฒนาและ
โครงสรางพื้นฐานอ่ืนๆ ของรัฐบาลเดินหนา
ตอไป

ขอมูลพื้นฐาน
เม่ือเดือนพฤศจิกายนพมาไดจัดการเลือกต้ังท่ัวไป
เปนครั้งแรกในรอบสองทศวรรษ ทามกลางรายงาน
ที่นาเช่ือถือวามีการโกงและมีความผิดปกติมากมาย 
กระบวนการเลือกต้ังไดรับการออกแบบเพ่ือสนับสนุน
การดํารงอยูในอํานาจของทหารตอไป เจาหนาท่ีระดับ
สูงหลายคนลาออกจากตําแหนงทางทหารเพ่ือเขา
รวมในการเลือกต้ัง และเขารวมในการจัดตั้งรัฐบาล
พลเรือนใหม มีรายงานวาพรรคการเมืองท่ีรัฐบาล
สนับสนุนไดรับชัยชนะในการเลือกต้ังอยางทวมทน
 
พรรคสันนิบาตแหงชาติเพ่ือประชาธิปไตย (National 
League for Democracy - NLD) ที่นําโดย
ดอวอองซานซูจี และเปนผูชนะการเลือกต้ังเมื่อป 2533 
ไดคว่ําบาตรการเลือกต้ังครั้งน้ี หน่ึงสัปดาหหลังการ
เลือกต้ัง รัฐบาลไดปลอยตัวอองซานซูจีหลังจากกัก
บริเวณเธอไวเปนเวลา 7.5 ป

ตลอดชวงเดือนสิงหาคมรัฐบาลยังคงกดดันกองกําลัง
ของชนกลุมนอยตอไป รวมทั้งกลุมที่เคยทําสัญญาหยุด
ยิง เพ่ือใหสลายตัวและเขามาทําหนาท่ีเปนกองกําลัง
พิทักษชายแดน (Border Guard Forces) การตอสูเกิด
ขึ้นอยางประปรายท้ังในชวงกอนและหลังการเลือกต้ัง
เปนเหตุใหคนตองพลัดท่ีอยู หลายคนตองหลบหนีเขา
มาแสวงหาท่ีพักพิงดานพรมแดนไทย
 
ตลอดทั้งปมีเสียงเรียกรองมากข้ึนเพ่ือใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสากลเพ่ือสอบสวนขอกลาวหาวามี
การกออาชญากรรมตอมนุษยชาติและอาชญากรรม
สงครามในพมา

การละเมิดสิทธิเนื่องจากการเลือกต้ัง 
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังท่ีประกาศใชเมื่อเดือน
มีนาคม และระเบียบท่ีเก่ียวของที่ออกมาในภายหลัง
ตางละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงความเห็น 
การชุมนุมและการรวมตัวโดยสงบ เปนการทําลายหรือ
กีดกันบุคคลและกลุมตางๆ รวมทั้งตัวอองซานซูจีและ
นักโทษการเมืองอื่นๆ ทุกคน ซึ่งถูกตัดสิทธิไมใหเขารวม
เปนสมาชิกพรรคการเมือง ไมสามารถลงคะแนนเสียง 
หรือลงสมัครรับเลือกต้ังได มีการปองกันไมใหการ
ปราศรัยท่ีมีการถายทอดผานส่ือของรัฐโจมตีรฐับาล 
หรือกลาวพาดพิงถึงปญหาของประเทศใดๆ ทางการได
จับกุมตัวบุคคลที่กลาวพาดพิงถึงปญหาท่ีเก่ียวกับการ
เลือกต้ัง หรือวิพากษวิจารณรัฐบาลทั้งในชวงกอนและ
หลังการเลือกต้ัง
 
•  ในวันท่ี 27 กันยายนทางการไดตัดสินลงโทษ

จําคุกพระอศิน ออกขันทา (Ashin Okkanta) 
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พระภิกษุชาวมอญเปนเวลา 15 ป ในขอหา
ที่รณรงคตอตานการเลือกต้ังและเรียกรองให
ปลอยตัวนักโทษการเมืองทุกคนในพมา 
โดยทานถูกจับกุมตัวเม่ือเดือนมกราคม 

 
•  ในชวงสองสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน 

ทางการไดจับกุมนักศึกษา 11 คนท่ีกรุงยางกุง ใน
ขอหาแจกใบปลิวเรียกรองใหคนไมไปลงคะแนน
เสียง ซึ่งมีอยู 6 คนท่ียังถูกควบคุมตัวอยู 

การปราบปรามนักเคลื่อนไหวชนกลุมนอย 
รัฐบาลยังคงปราบปรามชนกลุมนอยท่ีประทวงการ
เลือกต้ัง รวมท้ังผูที่ตอตานโครงการท่ีสงผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอมจากการพัฒนาและโครงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานอยางสงบ ทางการยังไดคุกคาม
ชนกลุมนอยท่ีเชื่อวาใหการสนับสนุนกลุมติดอาวุธ 
หรือใหความสนับสนุนจริง 
 
•  เม่ือเดือนเมษายนทหารไดจับกุมชายสองคนท่ี

หมูบานปาลาย เมืองน้ําซาง รัฐฉาน โดยกลาวหา
วาพวกเขาสนับสนุนกลุมกบฏติดอาวุธในรัฐฉาน 
ทหารไดซอมชายคนหน่ึงจนเสียชีวิต สวนชาย
อีกคนหน่ึงไดสาบสูญไป     

 
•  เม่ือเดือนมิถุนายน ซอ วิเน (Zaw Wine) อายุ 40 

ป ไดหลบหนีจากคายทหารท่ีพยายามบังคับให
เขาไปสืบขอมูลของกองทัพปลดแอกกะเหร่ียง
แหงชาติ (Karen National Liberation Army - 
KNLA) ที่หมูบานปาประ รัฐกะเหร่ียง ทหารยัง
บอกใหเขาสวมชุดเคร่ืองแบบของกองทัพ KNLA 
และใหถายรูป ซึ่งเปนยุทธวิธีที่ทหารใชเพ่ือ
วางแผนสังหารชาวบานโดยอางวาเปนสวนหน่ึง
ของกองกําลังติดอาวุธฝายตรงขามกับรัฐบาล

 
•  เม่ือเดือนกันยายนศาลไดตัดสินลงโทษจําคุก

ประชาชน 11 คนจากรัฐยะไขเปนเวลา 3 - 9 ป 
ตามฐานความผิดตางๆ กัน รวมทั้งการมีสวนรวม
กับสภานักศึกษาและเยาวชนชาวอารขาน (All 
Arakan Students’ and Youths’ Congress - 
AASYC)

 

•  เมื่อเดือนกันยายนทางการไดจับกุมพระอูพินยา 
สารา (U Pyinnya Sara) พระภิกษุชาวยะไขและ
นักประวัติศาสตรวัฒนธรรม และไดตัดสินลงโทษ
จําคุกทานเปนเวลา 8 ป 3 เดือนในขอหาตางๆ 
อยางเชน การเผยแพรวัตถุลามกอนาจาร การ
ดูหมิ่นศาสนา การทําผิดหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย 
และการมีเงินตราตางประเทศไวในครอบครอง

 
•  เมื่อเดือนตลุาคมมีการไตสวนคดีอยางปดลับที่

เรือนจําอินเสงในกรุงยางกุง และตัดสินลงโทษ
จําคุกยียีตุน (Nyi Nyi Tun) ชาวพมาเช้ือสาย
มอญซึ่งเปนบรรณาธิการนิตยสารกันตรวดี 
(Kantarawaddy News Journal) เปนเวลา 
13 ปในขอหาติดตอสํานักขาวท่ีลี้ภัยท่ีอยูใน
ตางประเทศและการใชสื่ออิเล็คทรอนิกสโดย
ไมไดรับอนุญาต 

นักโทษการเมือง 
จํานวนนักโทษการเมืองในพมามีอยูราว 2,200 คนใน
ป 2553 ซึ่งตัวเลขท่ีแทจริงนาจะมากกวาน้ีมาก หาก
นับรวมจํานวนนักโทษที่เปนชนกลุมนอยท่ีไมทราบชื่อ
และคดีอีกมาก สวนใหญจะเปนนักโทษดานมโนธรรม
สํานึก ในชวงปที่ผานมามีการตัดสินลงโทษจําคุกนัก
เคล่ือนไหวทางการเมืองอยางนอย 64 คน ในจํานวน
นี้มีอยู 49 คนท่ีถูกจับกุมในระหวางป และมีการสงตัว
นักโทษ 38 คนไปยังเรือนจําอื่นๆ โดยเฉพาะท่ีตั้งอยูใน
พ้ืนท่ีหางไกล ยังคงมีรายงานถึงการทรมานและการ
ปฏิบัติที่โหดรายตอไปทั้งท่ีเกิดขึ้นในชวงการควบคุมตัว
กอนการไตสวนและระหวางอยูในเรือนจํา 
 
มีการปลอยตัวนักโทษการเมือง 38 คนรวมท้ัง
นายอูวินเถียน (U Win Htein) โฆษกพรรคสันนิบาต
แหงชาติเพ่ือประชาธิปไตย (National League of 
Democracy - NLD) ซึ่งไดรับการปลอยตัว 2 เดือน
หลังจากใชโทษจนครบกําหนด และมีการปลอยตัว
นายอูถ่ินอู (U Tin Oo) รองหัวหนาพรรคสันนิบาต
แหงชาติเพ่ือประชาธิปไตย หลังจากถูกกักบริเวณอยู
ในบานเปนเวลา 7 ป ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน ก็มีการ
ปลอยตัวอองซานซูจีจากการกักบริเวณในบานโดย
ไมมีเง่ือนไขหลังจากใชโทษจนครบกําหนด ในขณะท่ี
นายม้ินหมอง (Myint Maung) และทุราออง (Thura 
Aung) ที่ถูกคุมขังเมื่อป 2551 และ 2552 ตามลําดับ 
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ในขอหาท่ีชวยฟองรองคดีใหเกษตรกรกรณีที่มีการยึด
ที่ดินโดยมิชอบ ก็ไดรับการปลอยตัวเม่ือเดือนสิงหาคม 
หลังจากไดขอรับการลดหยอนโทษ 

นักโทษดานมโนธรรมสํานึกซึ่งยังคงถูกควบคุมตัวใน
เรือนจํา ประกอบดวย:  
 
•  มินโกนาย (Min Ko Naing) อดีตผูนํานักศึกษา

และนักเคล่ือนไหวทางการเมืองคนสําคัญ ซึ่งตอง
โทษจําคุกเปนเวลา 65 ป ในขอหาเปนผูนําการ
ชุมนุมประทวงเม่ือป 2550 เขายังคงถูกขังเด่ียว
ตอไป กอนหนาน้ีก็ถูกขังเด่ียวมาเปนเวลานานใน
ระหวางการถูกคุมขัง 16 ปตั้งแตป 2531 – 2547 

 
•  หนอโอลาลา (Naw Ohn Hla Hla) โชโชวิน 

(Cho Cho Lwin) โชโชเอ (Cho Cho Aye) และ
ซานซานมิน (San San Myint) พวกเธอถูกตัดสิน
ลงโทษจําคุกเปนเวลา 2 ป และตองไปทํางาน
หนักเม่ือเดือนกุมภาพันธ หลังจากจัดใหมีการ
สวดมนตทุกสัปดาหที่พระเจดียชะเวดากอง 
กรุงยางกุง เพ่ือเรียกรองใหปลอยตัวอองซานซูจี
และนักโทษการเมืองคนอ่ืนๆ 

 
•  เวโซลิน (Ngwe Soe Lin) อายุ 28 ป เปนผูสื่อขาว

ของ Democratic Voice of Burma ซึ่งเปนสื่อ
ตางชาติ เขาไดรับโทษจําคุกเปนเวลา 13 ปเมื่อ
เดือนมกราคม ในขอหาท่ีถายภาพโดยไมไดรับ
อนุญาต 

 
ยังคงมีรายงานอยางตอเน่ืองถึงการขาดบริการดานการ
แพทยในเรือนจํา โดยในเรือนจําหลายแหงไมมีหอง
พยาบาลเลย นักโทษการเมืองจํานวนมากตองเจ็บปวย
หนัก โดยเฉพาะผูที่ถูกคุมขังในเรือนจําท่ีหางไกลและ
มักถูกปฏิเสธไมใหไดรับบริการทางการแพทย ซึ่งรวม
ถึงกลุมนักโทษท่ีเปนนักการเมืองจากรัฐฉาน พวกเขา
เปนนักโทษดานมโนธรรมสํานึกทุกคนและถูกตัดสิน
ลงโทษในป 2548 ในขอหาท่ีวิพากษวิจารณการประชุม
ระดับชาติและไมไดรับบริการดานการแพทยระหวาง
อยูในเรือนจํา
 
•  ขุนตุนอู (Khun Htun Oo) อายุ 67 ป ประธาน

พรรคสันนิบาตแหงชนชาติฉานเพ่ือประชาธิปไตย 

(Shan Nationalities League for Democracy 
-SNLD) ไดรับโทษจําคุก 93 ป และถูกจองจําท่ี
เรือนจําปุตาโอ เขาปวยเปนเบาหวาน 

 
•  จายลาออง (Sai Hla Aung) อายุ 66 ป 

เจาหนาท่ีของพรรคสันนิบาตแหงชนชาติฉาน
เพ่ือประชาธิปไตยตองโทษจําคุกเปนเวลา 79 ป
ในเรือนจําจอกพะยู (Kyaukhphyu Prison) 
เขากําลังปวยเปนโรคผิวหนัง 

 
•  พลเอกโสเต็ง (General Hso Ten) อายุ 74 ป

ตองโทษจําคุกเปนเวลา 106 ปที่เรือนจําซิดเว 
(Sittwe Prison) ในชวงหน่ึงสัปดาหเมื่อเดือน
สิงหาคม เขาถูกสงตัวไปมาระหวาง 3 เรือนจํา 
และมีอาการแขนเดาะระหวางการเดินทางและ
ถูกโซลามไว เขาปวยเปนโรคหัวใจ ตอกระจก 
และเบาหวาน

•  เมียเอ (Mya Aye) อายุ 44 ป ปวยเปนโรค
เจ็บหนาอกโดยฉับพลัน ความดันสูง และโรค
กระเพาะระหวางอยูในเรือนจําตองจี (Taunggyi 
prison)

การบังคับโยกยาย 
กองทัพยังคงบังคับใหประชาชนทั้งหมูบานตองโยกยาย
ออกไป โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีของชนกลุมนอย ซึ่งเปนเหตุ
ใหมีผูพลัดถ่ินในประเทศมากถึงประมาณ 500,000 คน 
 
•  เมื่อเดือนมกราคม หลังการจัดตั้งฐานทัพทหารท่ี

ภาคเหนือของรัฐกะเหร่ียง ทหารของรัฐบาลไดบุก
เขาโจมตี 10 หมูบาน สังหารประชาชนไป 4 คน 
และทําใหประชาชนอยางนอย 1,000 คน
ตองหลบหนีออกไป 

 
•  ชวงกลางเดือนกุมภาพันธทหารจากหนวยพะโค

ไดเผาทําลายบานเรือนหลายสิบหลังและสถานี
อนามัย และบีบใหชาวบานประมาณ 2,000 คน
ตองหลบหนีออกไป 

 
•  เมื่อเดือนกรกฎาคมประชาชนประมาณ 500 คน

ตองหลบหนีออกจากถ่ินฐานบานเรือน หลังจาก
ทหารไดยิงระเบิดถลมหมูบานดูตาโด ที่เมือง
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ผาปูน รัฐกะเหร่ียง โดยพุงเปาโจมตีกองกําลัง 
KNLA จากน้ันกองทัพพมาไดเขามาในหมูบาน
และเผาทําลายบานเรือน 70 หลัง รวมทั้งโรงเรียน
และโบสถ  

 
•  เม่ือเดือนพฤศจิกายน การสูรบระหวางกลุม

ที่แยกตัวออกจากกองทัพกะเหร่ียงพุทธเพ่ือ
ประชาธิปไตย (Democratic Karen Buddhist 
Army - DKBA) กับกองทัพพมาท่ีเมืองเมียวดี 
และการโจมตีของกองทัพตอกองกําลังชนกลุมนอย
ใกลกับดานเจดียสามองค สงผลใหมีผูลี้ภัยกวา 
20,000 คนออกจากพมา และอีกหลายพันคน
ตองกลายเปนผูพลัดถ่ิน  

การละเมิดท่ีเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา 
กองทัพพมากระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะ
ตองการสงเสริมโครงการพัฒนาน้ํามัน กาซธรรมชาติ 
เหมืองแร และไฟฟาพลังน้ํา เปนเหตุใหมีการเกณฑ
แรงงาน การสังหาร การซอมทรมาน และการเวนคืน
ที่ดิน ทางการยังคงพุงเปาโจมตีชาวบานท่ีตองสงสัย
วาเปนฝายตรงขามหรือชาวบานท่ีวิพากษวิจารณ
โครงการตอไป
 
•  ในชวงปลายเดือนพฤษภาคมถึงตนเดือน

มิถุนายน ทางการไดบังคับโยกยายหลายหมูบาน
ในรัฐกะฉ่ิน ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาโครงการสรางเข่ือน
อิระวดีมี๊ตโสน (Ayerarwaddy Myitsone Dam) 

 
•  ทางการไดเวนคืนท่ีดินโดยไมจายคาชดเชย และ

บังคับใหชาวบานโยกยายออกจากพ้ืนท่ีในรัฐ
ยะไข เพ่ือใหมีการกอสรางโครงการทอสงกาซ
และน้ํามันฉวย 

 
•  กองพันทหารท่ีรักษาความปลอดภัยใหโครงการ

ทอสงกาซธรรมชาติยาดานา เยตากุน และ
กานบวก-มะเย็งกาเล (Yadana, Yetagun 
และ Kanbauk-Myaing Kalay) ใกลกับแควน
ตะนาวศรีและรัฐกะเหร่ียง บังคับใหพลเรือน
ทํางานในคายทหาร ทํางานกอสรางถนนและ
โครงการอ่ืนๆ และยังไดทําการสังหารนอก
กระบวนการกฎหมายอยางนอย 2 ครั้ง

การจับตามองของนานาประเทศ
ในเดือนกุมภาพันธผูรายงานพิเศษแหงสหประชาชาติ
วาดวยสิทธิมนุษยชนในพมาไดเดินทางไปเยือน
ประเทศน้ีเปนเวลา 5 วัน นับเปนการเดินทางมาเยือน
คร้ังท่ี 3 ตั้งแตดํารงตําแหนงน้ีเมื่อป 2551 ในเดือน
มีนาคมรายงานท่ีเขาเสนอตอคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติที่กรุงเจนีวาเนนย้ําถึงการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เปนผลมาจากนโยบายของรัฐ “ที่โยง
ไปถึงผูบริหาร ทหารและเจาหนาท่ีดานยุติธรรมใน
ทุกระดับ” เขาระบุวาการละเมิดเหลาน้ีบางสวนอาจ
ถือเปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติ หรืออาชญากรรม
สงครามตามกฎหมายระหวางประเทศ และเรียกรอง
ใหมีการต้ังคณะกรรมการไตสวนจากองคการ
สหประชาชาติ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติรับรองมติที่ 13/25 วาดวยประเทศพมา
เมื่อเดือนมีนาคมเรียกรองใหรัฐบาลพมาประกันใหเกิด
การเลือกต้ังท่ีเสรีและโปรงใส และใหปลอยตัวนักโทษ
ดานมโนธรรมสํานึกทุกคน จนถึงสิ้นปมี 14 ประเทศ
ไดใหความสนับสนุนอยางชัดเจนตอขอเรียกรองของ
ผูรายงานพิเศษท่ีใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการไตสวน 
ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย 
ฝรั่งเศส กรีซ ฮังการี ไอรแลนด ลิทัวเนีย เนเธอรแลนด 
นิวซีแลนด สโลวาเกีย สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคมทางการพมาปฏิเสธ
ไมใหวีซากับผูรายงานพิเศษท่ีตองการเขามาเยือน
ประเทศเปนครั้งท่ี 4
 
ในเดือนมีนาคมสืบเน่ืองจากการออกกฎหมายเลือกต้ัง 
ทางเลขาธิการองคการสหประชาชาติไดมีจดหมายไป
ถึงพลเอกอาวุโสตันฉวย เรียกรองใหปลอยตัวนักโทษ
การเมืองทุกคนกอนการเลือกต้ัง 
 
ในเดือนเมษายนประชาคมยุโรปไดขยายมาตรการ
คว่ําบาตรตอพมาไปอีก 1 ป 
 
ในเดือนพฤษภาคมสหรัฐฯ ไดขยายมาตรการคว่ําบาตร
ออกไป และในเดือนกรกฎาคมไดนํามาตรการหาม
นําเขาจากพมามาใชใหม ในขณะเดียวกันก็ใหเหตุผล
สนับสนุนนโยบายการมีความสัมพันธกับหนวยงาน
ของพมา
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ในเดือนพฤษภาคมคณะทํางานดานการควบคุมตัว
โดยพลการแหงสหประชาชาติ (UN Working Group 
on Arbitrary Detention) มีมติเชนกันวาการควบคุมตัว
อองซานซูจีเปนไปโดยพลการ และละเมิดขอ 9, 10, 19 
และ 20 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
ซึ่งหามการจับกุมโดยพลการ และกําหนดใหมีสิทธิที่จะ
ไดรับการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมและเปดเผย และ
ใหมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการชุมนุม
 
ในเดือนกันยายนเลขาธิการองคการสหประชาชาติได
เผยแพรรายงานของตนเองเก่ียวกับสถานการณดาน
สิทธิมนุษยชนในพมา โดยไดแสดงขอกังวลอยางลึกซึ้ง
ตอการท่ียังคงมีการควบคุมตัวนักโทษการเมืองตอไป 
และเรียกรองใหมีการจัดการเลือกต้ังท่ีนาเช่ือถือและ
มีสวนรวม ที่ปรึกษาพิเศษของเลขาธิการไดรับอนุญาต
ใหเขาเย่ียมประเทศเม่ือปลายเดือนพฤศจิกายนหลัง
การเลือกต้ัง เขามีขอเสนอแนะวาการเปล่ียนผาน
ทางการเมืองน้ีควรรวมผูที่ไมยอมเขารวมหรือไม
สามารถเขารวมในการเลือกต้ัง และไดเรียกรองอีกคร้ัง
ใหมีการปลอยตัวนักโทษการเมือง 
 
ตลอดท้ังป แถลงการณของอาเซียนเก่ียวกับการ
เลือกต้ังและสิทธิมนุษยชนมักเปนเสียงท่ีแผวเบา 
เปนเพียงการเรียกรองใหมีกระบวนการท่ีนาเช่ือถือ 
มีสวนรวม และ มีกระบวนการท่ี “เสรีและเปนธรรม” 
แมวาแถลงการณที่ประชุมระดับรัฐมนตรีในท่ีประชุม
รวมประชาคมยุโรป-อาเซียนเม่ือเดือนพฤษภาคมระบุ
วาการปลอยตัวผูตองขังตั้งแตเน่ินๆ จะชวยใหการ
เลือกต้ังมีสวนรวม และจะสนับสนุนการเปล่ียนผาน
ทางการเมืองอยางสันติ แถลงการณฉบับนี้ยังมีการ
เนนย้ําอีกคร้ังในแถลงการณของประธานในท่ีประชุม
เอเชีย-ยุโรปครั้งท่ี 8 (ASEM) เมื่อเดือนตุลาคม
 

เมื่อเดือนธันวาคมท่ีประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ
ไดรับรองมติที่เก่ียวกับพมาฉบับที่ 20 ซึ่งแสดงความ
เสียใจอยางย่ิงท่ีรัฐบาลพมาไมจัดใหมีการเลือกต้ัง
ที่เสรี เปนธรรม โปรงใส และมีสวนรวม ทั้งยังเรียกรอง
ใหมีกระบวนการท่ีมีสวนรวมหลังการเลือกต้ัง และ
ใหปลอยตัวนักโทษดานมโนธรรมสํานึกทุกคน 

รายงาน/การเดินทางไปเยือนของแอมเนสต้ี
อินเตอรเนชั่นแนล 
Myanmar: End repression of ethnic minorities 
(ASA 16/003/2010)
Myanmar’s 2010 elections: A human rights 
perspective (ASA 16/007/2010)
Myanmar elections will test ASEAN’s 
credibility (ASA 16/010/2010)
India’s relations with Myanmar fail to address 
human rights concerns in run up to elections 
(ASA 20/016/2010)
ASEAN leaders should act over Myanmar’s 
appalling rights record, 6 April 2010
Myanmar opposition must be free to fight 
elections, 10 March 2010
Myanmar: Political prisoners must be freed, 
26 September 2010
Myanmar government attacks on freedoms 
compromise elections, 5 November 
Myanmar should free all prisoners of 
conscience following Aung San Suu Kyi release, 
13 November 2010 
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ปญหาการบังคับบุคคลใหสูญหายกวา 200 
กรณีท่ีสะสมมาตั้งแตทศวรรษท่ีแลวยังไมได
รับการแกไข เชนเดียวกับการสังหารนอก
กระบวนการกฎหมายอีกอยางนอย 305 กรณี 
(มีผูประเมินวาอาจมากถึง 1,200 กรณี) แทบ
ไมมีผูกระทําผิดรายใดที่ไดรับการลงโทษตาม
กฎหมาย กลุมติดอาวุธของเอกชนยังปฏิบัติ
หนาที่อยูท่ัวประเทศ แมวารัฐบาลสัญญาจะ
สลายและปลดอาวุธกลุมเหลานี้ แมจนถึง
เสนตายเม่ือป 2553 รัฐบาลชุดท่ีแลวก็ยังไม
สามารถ “บดขยี้” การกอความไมสงบของ
กลุมคอมมิวนิสตได เมื่อเดือนสิงหาคม 
รัฐบาลชุดใหมของนายเบนิกโนประกาศวา
จะขยายระยะเวลาตอตานการกอความ
ไมสงบออกไป มีรายงานวาที่เกาะมินดาเนา
มีผูพลัดถ่ินหลายหม่ืนคนในชวงสองปหลัง
การขัดแยงกันดวยกําลังอาวุธภายในประเทศ
ยุติลง แมจํานวนท่ีแทจริงจะไมเปนท่ีปรากฏ
ก็ตาม 

ขอมูลพื้นฐาน
มีการเลือกต้ังท่ัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมและการ
เลือกต้ังระดับทองถ่ินเม่ือเดือนตุลาคม ซึ่งก็เปนเหตุให
เกิดการสังหารท่ีมีสาเหตุมาจากการเมืองท้ังสิ้น 
เม่ือเดือนพฤษภาคมนายเบนิกโน อากีโนท่ี 3 ไดรับ
การเลือกต้ังเปนประธานาธิบดี เขาเปนบุตรของอดีต
ประธานาธิบดีคอราซอน อากีโน และวุฒิสมาชิก
เบนิกโน อากีโน จูเนียร ที่ถูกสังหาร  การร้ือฟนการ
เจรจาสันติภาพระหวางรัฐบาลกับแนวรวมปลดปลอย
อิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front - MILF) 

ไดลาชาออกไป อยางไรก็ตามเมื่อเดือนกรกฎาคม
รัฐบาลไดเสนอชื่อสมาชิกคณะกรรมการเจรจา เดือน
กันยายนทางแนวรวมปลดปลอยอิสลามโมโรกลาววา
พรอมจะเริ่มการเจรจาสันติภาพ และไดเสนอชื่อ
ผูเจรจาเชนกัน 
 
สวนการเจรจาสันติภาพระหวางรัฐบาลกับกองทัพ
ประชาชนใหม (New People’s Army - NPA) ที่เปน
กลุมคอมมิวนิสต ยังไมมีความคืบหนา

การสังหารโดยมิชอบดวยกฎหมาย
ระหวางการเลือกต้ังในเดือนพฤษภาคมและตุลาคม
มีการสังหารทางการเมืองเพ่ิมมากขึ้น ผูสนับสนุน
พรรคการเมืองตองเผชิญการขมขูคุกคามและ
ความรุนแรง มีการโจมตีดวยการขวางระเบิดดวย 

การสังหารนอกกระบวนการกฎหมายและการบังคับ
บุคคลใหสูญหายหลายรอยกรณีที่สะสมมาจาก
ทศวรรษที่แลวยังไมไดรับการแกไข และไมมีการนําตัว
ผูกระทําผิดมาลงโทษ ญาติของผูสูญเสียเกือบทั้งหมด
ไมไดรับการเยียวยาชดเชย ในชวงปที่ผานมามีขอมูล
วามีการสังหารทางการเมืองอยางนอย 38 กรณี 
 
มีรายงานวาผูสื่อขาวอยางนอย 6 คนถูกสังหารในป 
2553 เฉพาะเพียงสัปดาหเดียวในเดือนมิถุนายน 
นายเดสซีเดริโอ คามากันยัง (Desiderio Camangyan) 
(กรุงมัลติซิตี้ ทางใตของฟลิปปนส) และนายโจเซลิโต 
ออกุสติน (Joselito Agustin) (เมืองลาอ็อกซิตี้ ทาง
เหนือของฟลิปปนส) ผูสื่อขาววิทยุ และนายเนสเตอร 
เบโดลิโด (Nestor Bedolido) (เมืองดีกอสซิตี้ ทางใต

ฟลิปปนส
สาธารณรัฐฟลิปปนส
ประมุขของประเทศและฝายบริหาร:  เบนิกโน อากีโนท่ี 3 (BENIGNO S. AQUINO III) 

(เขาดํารงตําแหนงแทนนางกลอเรีย มาคาปากัล อารโรโย 
(GLORIA MACAPAGAL-ARROYO) เมื่อเดือนมิถุนายน)

โทษประหาร:  ยกเลิกสําหรับความผิดทางอาญาท้ังปวง
ประชากร:  93.6 ลานคน
อายุขัยเฉล่ีย:  72.3 ป
อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุตํ่ากวาหาขวบ (ช/ญ):  32/21 ตอ 1,000
อัตราการรูหนังสือของผูใหญ:  93.6%
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ของฟลิปปนส) ผูสื่อขาวส่ิงพิมพตางถูกยิงจนเสียชีวิต 
 
ในเดือนกันยายน การไตสวนคดีตอผูกระทําผิดในการ
สังหารหมูที่เมืองมากวินดาเนาในป 2552 ไดเร่ิมตนข้ึน
หลังจากลาชามานาน ในการสังหารหมูครั้งน้ันมีผูถูก
สังหาร 57 คน ในจํานวนน้ีเปนผูสื่อขาว 32 คน ซึ่งได
เกิดเหตุขึ้นในชวงกอนการเลือกต้ังท่ัวไป มีการจับกุม
และต้ังขอกลาวหาตอผูตองสงสัยอยางนอย 83 คน 
ซึ่งในจํานวนน้ีเปนตํารวจอยางนอย 16 คนและเปน
สมาชิกครอบครัวอัมปาตวนซึ่งมีอิทธิพลทางการเมือง 
สวนผูตองสงสัย 113 คนยังคงหลบหนีอยู
 
•  ซูวาอิด อุปหาน (Suwaid Upham) ซึ่งถูกกลาว

หาวาเปนหน่ึงในมือสังหารไดมอบตัวเม่ือเดือน
มีนาคม และรับปากจะใหการในศาลในฐานะ
พยาน อยางไรก็ตามเมื่อเดือนมิถุนายนเขาถูกยิง
จนเสียชีวิต มีรายงานวาเขาไดเคยขอความ
คุมครองจากโครงการคุมครองพยานแตไมสําเร็จ 
มีการจับกุมผูตองสงสัย 2 คนซึ่งเชื่อมโยงกับการ
สังหารเขา  

 
สํานักงานตํารวจแหงชาติฟลิปปนสรายงานเม่ือเดือน
กุมภาพันธวามีกลุมติดอาวุธเอกชนอยู 117 กลุม เมื่อ
เดือนพฤษภาคม คณะกรรมการอิสระตอตานกองทัพ
เอกชน (Independent Commission Against Private 
Armies) รายงานวามีกลุมติดอาวุธเอกชนท่ีดําเนินการ
อยูอยางนอย 72 กลุมทั่วประเทศ โดยอีก 35 กลุม
ไดถูกตํารวจและทหารสลายไปแลว  
 
สมาชิกของกลุมติดอาวุธท่ีจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล อยางเชน 
องคกรอาสาสมัครพลเรือน (Civilian Volunteer 
Organizations - CVOs) หนวยกําลังเสริมของตํารวจ 
และกลุมติดอาวุธพลเรือนตามภูมิภาค (Citizens’ 
Armed Forces Geographical Unit - CAFGU) ตางก็
เปนสมาชิกของกลุมติดอาวุธเอกชน อดีตนายพลทหาร
คนหน่ึงและสมาชิกของคณะกรรมการอิสระตอตาน
กองทัพเอกชนแจงกับสื่อมวลชนวา เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี
มักใชกลุมอาสาสมัครและหนวยกําลังเสริมเหลาน้ี
ในลักษณะท่ีเปนกองทัพเอกชน 
 

ในเดือนพฤศจิกายนประธานาธิบดีสัญญาวาจะสลาย
และปลดอาวุธกลุมติดอาวุธเอกชนท่ีจําแนกได 
แตปฏิเสธท่ีจะสลายกลุมองคกรอาสาสมัครพลเรือน 
หนวยกําลังเสริมของตํารวจ และกลุมติดอาวุธพลเรือน
ตามภูมิภาค โดยอางวามีความจําเปนท่ีตองทําใหกลุม
เหลาน้ีเปนมืออาชีพมากข้ึน กลุมติดอาวุธแถลงวา
จําเปนตองเพ่ิมจํานวนของกลุมติดอาวุธพลเรือนตาม
ภูมิภาค ภายหลังเหตุการณสังหารหมูที่มากวินดาเนา 
ตํารวจรายงานวาไดชะลอการเพ่ิมจํานวนการระดมพล
เขาเปนหนวยกําลังเสริมของตํารวจแลว
 
ในเดือนกุมภาพันธคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง
ฟลิปปนสประกาศวาต้ังแตป 2544 มีสถิติการสังหาร
นอกกระบวนการกฎหมายสะสม 777 กรณี และการ
บังคับบุคคลใหสูญหาย 251 กรณี เมื่อเดือนกันยายน
กลุม Karapatan ซึ่งเปนกลุมสิทธิมนุษยชนรายงานวา
ในชวงเวลาเดียวกันน้ันมีการสังหารนอกกระบวนการ
กฎหมาย 1,206 กรณีและมีผูเปนเหย่ือการบังคับ
บุคคลใหสูญหาย 206 คน รายงานท่ีตีพิมพเมื่อเดือน
กันยายนท่ีไดรับการสนับสนุนทุนจากหนวยงานเพ่ือ
การพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ (United States 
Agency for International Development) และองคกร
พัฒนาเอกชน มูลนิธิเอเชียระบุวามีการสังหารนอก
กระบวนการกฎหมาย 305 กรณี โดยมีจํานวนผูเปน
เหย่ือ 390 คนระหวางป 2544 – 2553  รายงานฉบับ
เดียวกันระบุวามีเพียง 1% ของกรณีเหลาน้ีที่นําไปสู
การลงโทษ และสมาชิกของกลุมติดอาวุธไดถูกกลาวหา
วาเก่ียวของกับกรณีเหลาน้ีถึง 20%
 
พลเรือนยังคงถูกสังหารตอไป เน่ืองจากแผนตอตาน
การกอความไมสงบของทหารซึ่งไมสามารถแยกแยะ
พลเรือนออกจากสมาชิกกลุมพรรคคอมมิวนิสตได 
ในบางกรณีตํารวจและทหารอางวาเปนการเสียชีวิต
ในระหวาง “การตอบโตที่ชอบดวยกฎหมาย”
 
ในเดือนพฤศจิกายนนายลีโอนาโด โค (Leonardo Co) 
นักพฤษศาสตรและสมาชิกในทีมอีกสองคนถูกยิงจน
เสียชีวิตท่ีจังหวัดเลเตทางภาคกลางของฟลิปปนส 
ในระหวางการเก็บตัวอยางพืชพื้นเมือง เจาหนาท่ีทหาร
อางวาพวกเขาถูกยิงระหวางท่ีทหารยิงตอบโตกับ
กลุมคอมมิวนิสต อยางไรก็ตามผูที่รอดชีวิตจากทีม
นักพฤกษศาสตรปฏิเสธขอมูลดังกลาว
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การทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดราย
•  ในเดือนสิงหาคมสื่อมวลชนฟลิปปนสเผยแพร

ภาพวีดิโอตํารวจนอกเคร่ืองแบบในโรงพักท่ีกรุง
มะนิลากําลังทรมานนายดาริอุส อีแวนเจลิสตา 
(Darius Evangelista) ซึ่งตองสงสัยวาลักขโมย 
ในขณะท่ีตํารวจนอกเคร่ืองแบบรายอื่นเอาแต
เฝามองดู ภาพวิดีโอเผยใหเห็นผูตองสงสัยท่ีถูก
เปลือยกายและมีการเอาเชือกผูกไวที่อวัยวะเพศ
ของเขาแลวกระตุก และการเฆ่ียนดวยเชือก 
วิดีโอชิ้นน้ีเปนเหตุใหมีการส่ังพักราชการตํารวจ
ทั้ง 11 นาย นายดาริอุส อีแวนเจลิสตาถูกตํารวจ
จบักุมเมื่อเดือนมีนาคม แตไมมีผูใดเห็นเขาอีก
หลังจากน้ัน ในบันทึกของตํารวจก็ไมมีขอมูลการ
จับกุมเขา ภรรยาของนายดาริอุส อีแวนเจลิสตา
ไดรองทุกขกลาวโทษตํารวจท้ัง 9 นาย และ
ระบุวาเปนการกระทําท่ีเปนการละเมิดตอ
พระราชบัญญัติตอตานการทรมาน พ.ศ. 2552 

  
•  ในเดือนมกราคมมีรายงานวานายอัมโบรสิโอ 

เดเรเจโน (Ambrosio Derejeno) อายุ 40 ป 
ไดหายตัวไป ญาติของเขาพบเห็นเขาเปนครั้ง
สุดทายระหวางถูกควบคุมตัวโดยกลุมติดอาวุธ
พลเรือนตามภูมิภาคท่ีจังหวัดสามาร เขาถูกผูกไว
และถูกลอมดวยผูชายในชุดพรางท่ีเล็งปนมาท่ีตัว
เขา ตามพระราชบัญญัติตอตานการทรมาน พ.ศ. 
2552 การใชอาวุธปนขูบุคคลที่ถูกพันธนาการถือ
เปนการทรมานอยางหน่ึง  

 
•  ในเดือนธันวาคมประธานาธิบดีไดลงนามใน

หลักเกณฑปฏิบัติและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
พระราชบัญญัติตอตานการทรมาน   

สิทธิของชนพื้นเมือง 
ในเดือนมิถุนายนมีรายงานวาสมาชิกของชุมชน
พ้ืนเมืองดูมากัต (Indigenous Dumagat) จากจังหวัด
ริซัลทางเหนือของฟลิปปนส ไดถูกทหารขับไลออก
จากบานเรือนของตนเอง สมาชิกชุมชนรายหน่ึงบอกวา
ทหารผูกตัวผูชายไว และไดลักพาตัวพวกเขาไปอยาง
นอยหน่ึงคน มีรายงานวาสมาชิกชุมชน 3 คน ซึ่งเปน
สวนหน่ึงของพรรคชนพ้ืนเมืองที่เอียงซาย ไดถูกสังหาร
โดยคนรายไมทราบชื่อเมื่อเดือนกรกฎาคม
 
ตามรายงานขาวของส่ือมวลชน กองทัพบกไดรื้อฟน
กลุมอัลซาห ลูหมัด (Alsa Lumad) (กลุมชนพื้นเมือง
ลุกข้ึนสู) ซึ่งเปนอาสาสมัครปองกันภัยพลเรือนขึ้นมา
เมื่อเดือนกันยายน โดยอางวาเพ่ือใชตอสูกับกลุม
คอมมิวนิสต รายงานระบุตอไปวารัฐบาลไดเลือกท่ีจะ
ติดอาวุธกลุมชนพื้นเมือง เพ่ือใหเขามาทําหนาท่ีตอตาน
การกอความไมสงบและสูรบกับกลุมคอมมิวนิสต 

สิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ
ในเดือนกันยายนประธานาธิบดีระบุวา “รัฐบาลมี
พันธกรณีตองแจงใหทุกคนทราบถึงความรับผิดชอบ
และทางเลือกของตนเอง” และประกาศวาจะจัดใหมี
ยาคุมกําเนิดสําหรับสามีภรรยายากจนทุกคนท่ีรองขอมา 
ศาสนจักรคาทอลิกซึ่งมีอิทธิพลไดตอตานแนวคิดน้ี 
 
ในเดือนสิงหาคมศูนยเพ่ือสิทธิอนามัยเจริญพันธุ 
(Centre for Reproductive Rights) ไดเผยแพร
รายงานท่ีระบุวาในแตละปมีผูหญิง 560,000 คน
ยุติการต้ังครรภ และมีผูเสียชีวิตประมาณ 1,000 คน
ตอปเน่ืองจากตองทําแทงผิดกฎหมายอยางลับๆ 

รายงาน/การเดินทางไปเยือนของแอมเนสต้ี
อินเตอรเนชั่นแนล
ตัวแทนแอมเนสต้ี อินเตอรเนช่ันแนลไดเขาเย่ียม
ประเทศฟลิปปนสเมื่อเดือนมกราคม 
และพฤศจิกายน – ธันวาคม 
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สิงคโปร
สาธารณรัฐสิงคโปร
ประมุขของประเทศ:  เซลลาปน รามานาทาน (S.R.NATHAN)
ประมุขฝายบริหาร:  ลีเซียนลุง (LEE HSIEN LOONG)
โทษประหาร:  ยังมีอยู
ประชากร:   4.8 ลานคน
อายุขัยเฉล่ีย:  80.7 ป
อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุตํ่ากวาหาขวบ (ช/ญ):  4/4 ตอ 1,000
อัตราการรูหนังสือของผูใหญ:  94.5%

ผูวิจารณรัฐบาลและผูพิทักษสิทธิมนุษยชน
ยังคงถูกลงโทษในขอหาท่ีใชสิทธิท่ีจะมี
เสรีภาพในการแสดงความเห็น การควบคุม
สื่ออยางเขมงวดยังคงดําเนินตอไปผาน
กฎหมายเซ็นเซอรท่ีรุนแรง และมีการใช
กฎหมายเพ่ือเอาผิดสื่อมวลชน การควบคุม
ตัวโดยพลการ คําสั่งศาลใหมีการเฆี่ยนตีและ
โทษประหารยังดํารงอยูตอไป

เสรภีาพในการแสดงความเห็นและการชุมนุม
นายฉีซุนชวน (Chee Soon Juan) ผูนําพรรคฝายคาน
ยังตกเปนบุคคลลมละลายภายหลังถูกฟองในคดี
หม่ินประมาทจากรัฐมนตรีทั้งคนในปจจุบันและในอดีต 
ซึ่งเปนเหตุใหไมสามารถลงสมัครรับเลือกต้ังและไม
สามารถเดินทางออกจากสิงคโปรได เขาและผูรวมงาน
ถูกส่ังปรับและอาจตองโทษจําคุกเน่ืองจากการปราศรัย
ในท่ีสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตและการชุมุนุม
อยางผิดกฎหมาย ยังคงมีการอุทธรณตอคําสั่งลงโทษ
พวกเขา และในปจจุบันจนถึงชวงส้ินปที่ผานมาพวก
เขาไดรับการปลอยตัวชั่วคราว
 
•  ในเดือนมีนาคมหนังสือพิมพ International 

Herald Tribune ไดประกาศขอขมาและจาย
คาปรับในคดีหมิ่นประมาท เน่ืองจากการตีพิมพ
บทความวาดวยการสืบทอดอํานาจทางการเมือง 
โดยระบุชื่ออดีตนายกรัฐมนตรีลีกวนยูและนายก
รัฐมนตรีลีเซียนลุง โดยกลาวหาวาเปนหน่ึงใน
ครอบครัวท่ีดํารงตําแหนงระดับสูงในเอเชีย 

 

•  ในเดือนกรกฎาคมตํารวจไดจับกุมนายอลัน 
ชาเดรก (Alan Shadrake) ผูสื่อขาวชาวอังกฤษท่ี
ตีพิมพหนังสือวาดวยการประหารชีวิตในสิงคโปร 
สืบเน่ืองจากขอความในหนังสือที่วิจารณความ
เปนอิสระของตุลาการ เขาถูกต้ังขอกลาวหาวา
ดูหมิ่นศาล เขาไดถูกศาลตัดสินลงโทษจําคุก
เปนเวลา 6 สัปดาห และถูกปรับเปนเงิน 20,000 
เหรียญสิงคโปรในเดือนพฤศจิกายน 

การควบคุมตัวโดยไมมีการไตสวน 
ยังคงมีการควบคุมตัวกลุมมุสลิมหัวรุนแรงที่ตองสงสัย
ซึ่งไมทราบจํานวนโดยอาศัยพระราชบัญญัติความ
มั่นคงภายใน ซึ่งใหอํานาจควบคุมตัวโดยไมมีการ
ไตสวน นอกจากน้ียังพบวามีการจับกุมเพ่ิมเติมอีกคร้ัง
หน่ึง ผูที่ถูกควบคุมตัว 7 คนซึ่งถูกควบคุมตัวมาแลว 
9 ปไดรับการปลอยตัวออกมา

โทษประหาร
มีการตัดสินลงโทษประหารบุคคลอยางนอย 8 คน 
โดยทางการไมไดใหขอมูลเก่ียวกับการประหารชีวิต
แตอยางใด  
 
•  ชาวมาเลเซียหลายหม่ืนคนไดเขารวมการรณรงค

เพ่ือใหเปลี่ยนแปลงโทษที่มีตอนายหยองวุยกง 
(Yong Vui Kong) ชาวมาเลเซีย และทางรัฐบาล
มาเลเซียก็ไดอุทธรณขอลดหยอนโทษกับทางการ
สิงคโปร เขาถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตเมื่อป 
2552 ในขอหาคายาเสพติดซึ่งกําหนดโทษใหมี
การประหารชีวิต ทนายความของนายหวองวุยกง
ไดขออุทธรณลดหยอนโทษ โดยอางวาการ
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การเซ็นเซอรเว็บไซต วิทยุ และโทรทัศน 
รวมท้ังสื่อส่ิงพิมพ มีความเขมงวดมากขึ้น 
เชนเดียวกับการควบคุมจํากัดเสรีภาพในการ
แสดงความเห็น ความรุนแรงจากการขัดแยง
กันดวยกําลังอาวุธภายในประเทศที่ภาคใต
ยังดําเนินตอไป โดยกองกําลังฝายความม่ันคง
ยังคงซอมทรมานและปฏิบัติอยางโหดราย
ตอผูตองสงสัย ในขณะที่สมาชิกกลุมติด
อาวุธยังคงโจมตีพลเรือน โดยเฉพาะครู 
สวนผูชุมนุมตอตานรัฐบาลที่กรุงเทพฯ และ

อีกหลายจังหวัดตองเผชิญกับการใชกําลัง
เกินกวาเหตุของกองกําลังฝายความม่ันคง 
สวนผูประทวงบางคนก็ใชความรุนแรง และ
ยังคงมีการควบคุมตัวผูประทวงอีกหลาย
รอยคน พระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉุกเฉินมีขอบัญญัติหลาย
ประการที่ขัดตอกฎหมายและมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และมีการ
ประกาศใชท่ีกรุงเทพฯ เปนเวลาเกือบ 8 เดือน 
คนงานตางดาวท่ีไมมีสถานภาพตามกฎหมาย

ไทย
ราชอาณาจักรไทย
ประมุขของประเทศ:  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ประมุขฝายบริหาร:  อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ
โทษประหาร:  ยังมีอยู
ประชากร:  68.1 ลานคน
อายุขัยเฉล่ีย:  69.3 ป
อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุตํ่ากวาหาขวบ (ช/ญ):  13/8 ตอ 1,000
อัตราการรูหนังสือของผูใหญ:  93.5%

กําหนดโทษประหารเชนน้ันเปนขอบัญญัติที่
ขัดตอรัฐธรรมนูญ แตศาลอุทธรณไดยกคํารอง 
ทนายความของนายหยองวุยกงยังไดย่ืนคํารอง
ขอใหศาลพิจารณาลดหยอนโทษอีกคร้ังหน่ึง

การทรมานและการปฏิบัติท่ีโหดราย
มีการกําหนดโทษเฆ่ียนตีสําหรับฐานความผิด 
30 ประเภท ซึ่งรวมการทําลายทรัพยสินสาธารณะ 
(vandalism) และความผิดฐานการเขาเมืองโดยผิด
กฎหมายดวย
 
•  ในเดือนเมษายนชายชาวแคเมอรูนคนหน่ึงไดถูก

เฆี่ยนตีเพราะอยูในสิงคโปรเกินกําหนดวีซา 
 
•  ในเดือนมิถุนายนชายชาวสวิสเซอรแลนดคนหน่ึง

ไดถูกเฆ่ียนตีเพราะไปทุบทําลายตูรถไฟ

การจับตามองของนานาประเทศ
ผูรายงานพิเศษแหงสหประชาชาติวาดวยลัทธิเหยียด
เชื้อชาติ (UN Special Rapporteur on racism) ไดเขา
เย่ียมประเทศสิงคโปรเมื่อเดือนเมษายนและมีขอเสนอ
แนะตางๆ เชน จะตองมีการคุมครองคนงานตางดาว 
และกําหนดข้ันตอนท้ังในเชิงกฎหมายและสถาบันเพ่ือ
ตอตานการเหยียดเช้ือชาติ เขาระบุดวยวาถึงเวลาแลว
ที่ทางการควรอนุญาตใหพลเมืองของตนแลกเปล่ียน
ความเห็นเก่ียวกับชาติพันธุและรวมมือกันทํางานเพ่ือ
หาทางออก 

นักโทษดานมโนธรรมสํานึก 
เปนครั้งแรกท่ีอดีตนักโทษดานมโนธรรมสํานึกหลาย
คนไดเปดเผยประสบการณของตนเองตอสาธารณะ 
รวมทั้งนางเตียวโสหลุง (Teo Soh Lung) ซึ่งไดตีพิมพ
หนังสือเก่ียวกับการถูกควบคุมตัวสองครั้งตาม
พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในเม่ือป 2530 
และอีกคร้ังในป 2533 
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ก็ตองเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมท้ังผูลี้ภัยก็ถูกบังคับสงกลับพมา 

ขอมูลพื้นฐาน
วิกฤตการเมืองท่ีแบงสังคมไทยออกเปนสองขั้วยังคง
ดําเนินตอไปเปนปที่หาติดตอกัน และมีความรุนแรง
ย่ิงขึ้นภายหลังการทํารัฐประหารในป 2549 โคนลม
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ซึ่งไดลี้ภัยในตางประเทศ 
และตอมาศาลท่ีกรุงเทพฯ ไดตัดสินลงโทษเขาโดย
ปราศจากจําเลยเขารวมในขอหาคอรัปชั่นเม่ือปลาย
เดือนกุมภาพันธ ชวงกลางเดือนมีนาคมจนถึงปลาย
เดือนพฤษภาคมไดเกิดเหตุประทวงตอตานรัฐบาลที่
รุนแรงเพ่ิมขึ้นนําโดยแนวรวมประชาธิปไตยตอตาน
เผด็จการแหงชาติ (นปช.) ซึ่งสมาชิกบางสวนสนับสนุน
ทักษิณ ชินวัตร มีผูถูกสังหารกวา 90 คน บาดเจ็บอยาง
นอย 2,000 คน และมีอาคาร 37 หลังท่ีกรุงเทพฯ ถูก
เผา รัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติความมั่นคง
ภายในประเทศในเดือนมีนาคมและประกาศใช พรก.
ฉุกเฉิน ในเดือนเมษายน และพรก.ฉุกเฉินยังมีผลบังคับ
ใชในกรุงเทพฯ และอีกสามจังหวัดจนเกือบถึงสิ้นป 
ภายหลังเหตุการณรุนแรงรัฐบาลจัดตั้งหนวยงานหลาย
หนวยเพ่ือการปฏิรูปประเทศ และจัดตั้งคณะกรรมการ
อิสระตรวจสอบและคนหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แหงชาติ (คอป.) 
 
การขัดแยงกันดวยกําลังอาวุธภายในประเทศท่ีภาคใต
ยังคงดําเนินตอไป ทําใหมีจํานวนผูเสียชีวิตสะสม 
4,500 คนนับแตป 2547 เปนตนมา เมื่อเดือน
พฤศจิกายนประเทศไทยตองแบกรับการหล่ังไหล
เขามาคร้ังใหญสุดของผูลี้ภัยในรอบ 25 ป เมื่อมี
ผูลี้ภัยอยางนอย 20,000 คนหลบหนีการตอสูเขามา
ทางพรมแดนไทย-พมา

ความรุนแรงทางการเมือง
ระหวางวันท่ี 10 เมษายน - 19 พฤษภาคม ผูประทวง
หรือคนท่ัวไป 74 คน เจาหนาท่ีทหารตํารวจ 11 คน 
เจาหนาท่ีหนวยแพทย 4 คน และผูสื่อขาว 2 คนถูก
สังหาร ในระหวางการชุมนุมตอตานรัฐบาลที่กรุงเทพฯ 
และท่ีจังหวัดอื่นๆ กองกําลังฝายความม่ันคงไดใช
กําลังเกินกวาเหตุ ทั้งการใชอาวุธปนท่ีมุงหมายชีวิต
และการประกาศ “เขตกระสุนจริง” เปนเหตุใหผูประทวง
และคนท่ัวไปที่ไมมีอาวุธหลายคนเสียชีวิต พลตรีขัตติยะ 

สวัสดิผล ผูนํากลุมประทวงก็ถูกยิงจนเสียชีวิตจากพล
แมนปนเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม ผูประทวงและสมาชิก
บางสวนก็มีอาวุธ และไดใชอาวุธตอตานกองกําลังฝาย
ความมั่นคง รัฐบาลไดควบคุมตัวประชาชนกวา 450 
คนในชวงเร่ิมตนการประทวง และยังมีอีก 180 คนท่ีถูก
ควบคุมตัวหรือไมก็ไดรับการประกันตัวออกมาระหวาง
รอการไตสวนคดีเมื่อปลายปที่ผานมา บางสวนถูกต้ัง
ขอกลาวหาวากอการราย

เสรีภาพในการแสดงความเห็น
รัฐบาลไดควบคุมเสรีภาพในการแสดงความเห็น 
โดยอาง พรก.ฉุกเฉิน กฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ 
และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร 
 
•  เมื่อเดือนตุลาคมนางอมรวัลย เจริญกิจ 

(Amornwan Charoenkij) ถูกจับกุมตาม พรก.
ฉุกเฉินท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน่ืองจาก
ขายรองเทาแตะท่ีมีรูปหนานายกรัฐมนตรีและมี
ขอความอางถึงผูเสียชีวิตท้ัง 91 รายจากความ
รุนแรงเมื่อเดือนพฤษภาคม แมวาขณะจับกุม
จะมีการยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินใน
พ้ืนท่ีดังกลาวแลว แตมาตรา 9 (3) ตาม พรก.
ฉุกเฉินมีเน้ือหาครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งขัดกับ
หลักสัดสวนความเหมาะสมตามกติการะหวาง
ประเทศ

 
พรก.ฉุกเฉินใหอํานาจกับศูนยอํานวยการแกไข
สถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) ที่ไดรับการจัดตั้งข้ึนมาใหม
เพ่ือเซ็นเซอรเว็บไซต วิทยุ และโทรทัศน รวมทั้งสื่อ
สิ่งพิมพโดยไมตองขอหมายศาล ในชวงการชุมนุม
ตอตานรัฐบาลที่เขมขนมากท่ีสุด ในแตละสัปดาห
ของชวงสามสัปดาหสุดทายในเดือนพฤษภาคม ศอฉ.
ประกาศวาไดบล็อกเว็บไซต 770, 1,150 และ 1,900 
แหงตามลําดับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารประกาศในเดือนมิถุนายนวาไดบล็อก
เว็บไซตในประเทศไทย 43,908 แหง โดยอางวาละเมิด
กฎหมายหม่ินฯ และขัดตอความมั่นคงภายในประเทศ

มีการฟองรองดําเนินคดีอยางนอย 5 คดีตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร โดยอางวามีเน้ือหาดูหมิ่นสถาบัน
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พระมหากษัตริยและ/หรือเปนภัยคุกคามตอความ
มั่นคงภายในประเทศ เปนเหตุใหมีคดีในเร่ืองน้ี 15 คดี
นับแต พรบ.ฉบับนี้มีผลบังคับใชเมื่อป 2550  
 
•  ในวันท่ี 29 เมษายน นายวิภาส รักสกุลไทย 

นักธุรกิจไดถูกจับกุมหลังจากสงขอความในเฟซบุค 
ในขอหาละเมิดกฎหมายหม่ินฯ เขาไดกลายเปน
นักโทษดานมโนธรรมสํานึก ไมไดรับการประกัน
ตัว และจนถึงสิ้นปที่ผานมายังคงถูกควบคุมตัว
เพ่ือรอกําหนดวันไตสวน 

 
•  ในวันท่ี 24 กันยายน นางสาวจีรนุช เปรมชัยพร 

ผูอํานวยการเว็บขาวประชาไทไดถูกจับกุม
เน่ืองจากมีขอความแสดงความเห็นในเว็บไซต
ซึ่งเปนการละเมิดกฎหมายหม่ินฯ เธอไดรับการ
ปลอยตัวชั่วคราว และจนถึงสิ้นปที่ผานมายังคง
รอการส่ังฟองคดีจากอัยการ 

ผูลี้ภัยและผูอพยพเขาเมือง
คนงานตางดาวท่ีไมไดขึ้นทะเบียนสถานะกอนวันครบ
กําหนดในวันท่ี 28 กุมภาพันธ ถูกบังคับใหเดินทาง
กลับพมา และตกเปนเหย่ือการคามนุษยหรือถูกรีดไถ
โดยเจาหนาท่ีไทย และกลุมติดอาวุธของชนกลุมนอย
ที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลพมา ในเดือน
พฤศจิกายนประเทศไทยไดละเมิดหลักการไมสงกลับ 
โดยบังคับใหผูลี้ภัยจํานวนมากท่ีหลบหนีการตอสูใน
พมาตองเดินทางกลับไป ทําใหพวกเขาเส่ียงตอการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง กระบวนการพิสูจน
สัญชาติของคนงานตางดาวท่ีขึ้นทะเบียนกวา 1.4 
ลานคน ทําใหเกิดขอกังวลมากมายตอความปลอดภัย
ของชาวพมาท่ีตองเดินทางกลับไปพมา ในขณะท่ี
นายหนาท่ีไมไดรับการควบคุมก็ทําการรีดไถเงิน
คาธรรมเนียมจากคนงาน สวนผูที่ตองการเขารวม
การพิสูจนสัญชาติก็ไมไดรับขอมูลอยางเพียงพอ 
กระบวนการพิสูจนสัญชาติไมครอบคลุมถึงคนงาน
ตางดาวอีกประมาณ 1.4 ลานคนท่ีไมไดขึ้นทะเบียน
ตอสํานักงานตรวจคนเขาเมืองกอนวันครบกําหนด
ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ
 
ชาวตางชาติซึ่งสวนใหญมาจากเอเชียและไมวาจะมี
สถานะเขาเมืองอยางไร ยังตองเผชิญกับการเลือก
ปฏิบัติ ทั้งในแงการมีงานทํา การจายคาชดเชยหากเกิด

อุบัติเหตุจากการทํางาน และการข้ึนทะเบียนคนพิการ 
ทั้งยังถูกจํากัดสิทธิในการเดินทาง และตองทํางานใน
สภาพท่ีอันตรายและไมเหมาะสม แมจะมีขอกลาวหา
วามีการรีดไถเงิน การทรมาน และการใชความรุนแรง
ตอคนงานตางดาวโดยนายจางและเจาหนาท่ี โดย
เฉพาะเจาหนาท่ีผูรักษากฎหมาย แตก็ไมมีการสืบสวน
สอบสวนหรือไมมีการฟองรองดําเนินคดีแตอยางใด
 
ภายหลังการหล่ังไหลเขามาของผูอพยพอยางนอย 
20,000 คนในชวงตนเดือนพฤศจิกายน หลายคนเดิน
ทางกลับพมาอยางสมัครใจ แตหลายคนก็ถูกบังคับให
กลับ หรือถูกหามไมใหขามเขามายังพรมแดนฝงไทย 
ซึ่งเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นตลอดทั้งปที่มีผูลี้ภัยหลบหนีการตอสู
เขามาทางพรมแดนแบบประปราย
 
•  ที่หมูบานวาเลย อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ทางการไทยบังคับใหผูลี้ภัยชาวพมา 166 คน
เดินทางกลับไปเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม และบังคับ
สงกลับอยางนอย 360 คนเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคมอีก 
650 คนเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน และประมาณ 
2,500 คนเม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 

การขัดแยงกันดวยกําลังอาวุธภายในประเทศ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากทุกฝายยังดําเนินตอไป 
ทามกลางการขัดแยงกันดวยกําลังอาวุธภายในประเทศ
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดภาคใตของไทย มีการขยายเวลา
การประกาศใชพรก.ฉุกเฉินเปนครั้งท่ี 21 นับแตเดือน
กรกฎาคม 2548 (เมื่อปลายเดือนธันวาคมมีการยกเลิก
ประกาศพรก.ฉุกเฉินในหน่ึงอําเภอ) กองกําลังฝาย
ความมั่นคงยังคงทําการทรมานผูตองสงสัย เปนเหตุ
ใหมีผูเสียชีวิตหลายคนระหวางถูกควบคุมตัว กลุมติด
อาวุธยังคงพุงเปาโจมตีพลเรือนทั้งท่ีเปนชาวไทยพุทธ
และมุสลิม มีการโจมตีโดยไมเลือกหนาโดยเฉพาะ
ชวงเทศกาลเดือนรอมฎอน การทํารายครูและโจมตี
โรงเรียนเขมขนอยางย่ิงในเดือนตุลาคมและเปนเหตุ
ใหมีการส่ังปดโรงเรียนเกือบทุกแหงในภาคใตเปน
เวลาหน่ึงสัปดาห ในชวงครบรอบหกปการเสียชีวิตของ
ประชาชน 85 คนท่ีอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
และภายหลังจากอัยการส่ังไมฟองเจาหนาท่ีที่เก่ียวของ
กับการเสียชีวิต ไดเกิดเหตุวางระเบิด 14 ครั้ง ทําใหมี
ผูเสียชีวิต 2 รายและบาดเจ็บ 74 ราย 
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รัฐบาลไดผานกฎหมายท่ีใหอํานาจกับศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ที่นําโดย
พลเรือนเพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีอยางเปนอิสระจาก
ทหารและข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี แตฝายเจาหนาท่ี
ทหารและตํารวจยังคงลอยนวลพนผิดตอไป
 
•  ในเดือนสิงหาคมตํารวจไดยกเลิกขอกลาวหา

ทั้งหมดที่มีตออดีตทหารพรานท่ีถูกกลาวหาวา
เก่ียวของกับการสังหารหมูที่มัสยิดอัลฟุรกอน ซึ่ง
ทําใหชาวมุสลิมเสียชีวิตไป 10 คน เปนปที่เจ็ด
ติดตอกันท่ีไมมีการฟองรองคดีตอเจาหนาท่ีใน
ขอหาท่ีเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ภาคใต

โทษประหาร
ไมปรากฏขอมูลวามีการประหารชีวิตในปที่ผานมา 
จนถึงเดือนสิงหาคมมีผูรอการประหารชีวิต 708 ราย 
ซึ่งอยูระหวางการอุทธรณหรือเปนคดีเด็ดขาดแลว 
ในจํานวนน้ีเปนความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 339 ราย 
ในวันท่ี 13 มกราคมรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศจะเพ่ิมโทษประหารสําหรับความผิดดาน
ยาเสพติดในกฎหมายสามฉบับ ซึ่งเปนการกระทํา
ที่ขัดกับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติฉบับที่ 2
ป 2552 – 2556 ซึ่งมีเปาหมายจะยกเลิกโทษประหาร
 
ทั้งในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ภายหลังการ
ปะทะกันท่ีรุนแรงระหวางผูประทวงตอตานรัฐบาลกับ
กองกําลังฝายความม่ันคง รัฐบาลประกาศจะต้ังขอหา
กอการรายตอผูถูกควบคุมตัวบางคน ซึ่งมีโทษถึงข้ัน
ประหารชีวิต
 

นักโทษประหารชีวิตยังคงถูกใสโซตรวนท่ีขาเม่ือเขาไป
อยูในเรือนจํา แมวาศาลจะมีคําสั่งเมื่อป 2552 วา
เปนการกระทําท่ี “ผิดกฎหมาย” (ตอมามีการอุทธรณ
คําสั่ง) คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความ
จริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติ (คอป.) มีขอเสนอแนะ
เมื่อเดือนกรกฎาคมวาควรยุติการปฏิบัติเชนน้ีโดยทันที 
 
•  ในเดือนธันวาคมประเทศไทยไดงดออกเสียง

ในท่ีประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติในมติ
ที่เรียกรองใหมีขอตกลงชั่วคราวเพ่ือยุติโทษ
ประหารชีวิตในระดับโลก กอนหนาน้ันระหวาง
ป 2550 – 2552 ไทยก็ไดออกเสียงคัดคานมติ
ดังกลาว 

รายงาน/การเดินทางไปเยือนของแอมเนสต้ี
อินเตอรเนชั่นแนล
 Reverse backward slide in freedom of 
expression (ASA 39/001/2010)
 Accountability must prevail in political crisis 
(ASA 39/003/2010)
 Open Letter: Call for an independent and 
impartial investigation (ASA 39/004/2010)
 Demand the release of online news editor: 
Chiranuch Premchaiporn (ASA 39/005/2010)
 Military must halt reckless use of lethal force, 
17 May 2010
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ผูละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงในชวง
ท่ีอินโดนีเซียปกครองประเทศระหวางป 
2518 – 2542 ยังคงลอยนวลพนผิด ตํารวจ
และทหารตางถกูดําเนนิคดีกรณีท่ีมีการปฏิบตัิ
อยางโหดรายและการใชกําลังเกินกวาเหตุ แม
จะมีการตรากฎหมายตอตานความรุนแรงใน
ครอบครัว แตระดับความรุนแรงในครอบครัว
ยังคงมีอัตราสูงอยู 

ขอมูลพื้นฐาน
เม่ือเดือนกุมภาพันธ มีการขยายอํานาจหนาท่ีของ
ภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในติมอร 
เลสเต (UN Integrated Mission in Timor-Leste - 
UNMIT) ออกไปอีกหน่ึงป 

ตํารวจและกองกําลังฝายความม่ันคง 
การฟนฟูภารกิจหลักของตํารวจท่ีสงมอบใหกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติแหงติมอร เลสเต (Policia 
Nacional Timor Leste - PNTL) ยังเดินหนาไปอยาง
ตอเน่ือง และมีการเพ่ิมศักยภาพของกลไกดานวินัย
ของหนวยงานดวย อยางไรก็ตาม ยังคงมีรายงานการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจาหนาท่ีตํารวจและทหาร 
รวมท้ังการปฏิบัติที่โหดรายและการใชกําลังเกินกวา
เหตุ มีขอกลาวหาอยางนอย 59 ครั้งเก่ียวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยตํารวจ และอีก 13 ครั้งโดยทหาร 

ระบบยุติธรรม
กลไกศาลและความรับผิดยังคงออนแอ ความพยายาม
ที่จะนําตัวผูรับผิดชอบตอความรุนแรงในป 2549 
มาลงโทษยังเปนไปอยางเช่ืองชา หลังจากมีการยกฟอง
คดีตอทหารไปแลวหน่ึงในสาม 
 

ติมอร เลสเต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร เลสเต
ประมุขของประเทศ:  โจเซ รามอส ฮอรตา (JOSÉ MANUEL RAMOS-HORTA)
ประมุขฝายบริหาร:  เคย เรลา ชานานา กุสเมา (KAY RALA XANANA GUSMÃO)
โทษประหาร:  ยกเลิกสําหรับความผิดทางอาญาท้ังปวง
ประชากร:  1.2 ลานคน
อายุขัยเฉล่ีย:  62.1 ป
อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุตํ่ากวาหาขวบ:  92/91 ตอ 1,000

ในเดือนมีนาคมมีการตัดสินลงโทษบุคคล 24 คนท่ี
เก่ียวของกับการลอบสังหารประธานาธิบดีและ
นายกรัฐมนตรีในเดือนกุมภาพันธ 2551 อยางไรก็ตาม
ในเดือนสิงหาคมประธานาธิบดีไดอภัยโทษผูกระทําผิด 
23 คน รวมทั้งนายกัสตัล ซาวซินฮา (Gastão 
Salsinha) อดีตผูนํากลุมกอความไมสงบ องคกร
ภาคประชาสังคมแสดงความกังวลวาการอภัยโทษ
ดังกลาวทําใหเกิดคําถามตอความนาเช่ือถือของระบบ
ยุติธรรม
 
•  เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม นายโดมิงโก โนรอนฮา 

(Domingos Noronha) (หรือชื่อ Mau Buti) อดีต
กลุมทหารบานมาฮีดี ถูกศาลลงโทษจําคุก 16 ป
สําหรับอาชญากรรมรายแรงท่ีกอขึ้นเม่ือป 2542 
ศาลพบวาเขามีความผิดสามกระทงเก่ียวกับการ
ฆาตกรรม  

ความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กผูหญิง
ในเดือนพฤษภาคมมีการตราพระราชบัญญัติตอตาน
ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเปนกรอบปฏิบัติใหรัฐบาล 
ตํารวจ และชุมชนสามารถแกปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว มีการนิยามความหมายของความรุนแรง
ในครอบครัวใหครอบคลุมทั้งความรุนแรงทางกาย 
ทางเพศ ทางจิตใจ และทางเศรษฐกิจ และจัดใหมี
บริการหลายประเภทกับผูเสียหาย อยางไรก็ตามคดี
เก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัวจํานวนมากยังไดรับ
การคล่ีคลายผานกลไกยุติธรรมแบบพ้ืนบาน ซึ่งไมได
เปนการเยียวยาผูเสียหายอยางเต็มที่ สวนระดับความ
รุนแรงในครอบครัวยังคงสูงอยู

Amnesty 2554 Final.indd   70Amnesty 2554 Final.indd   70 5/4/11   2:33 PM5/4/11   2:33 PM



71รายงานประจําป 2554 แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล

การลอยนวลพนผิด
สํานักงานผูตรวจการรัฐสภาดานสิทธิมนุษยชนและ
ความยุติธรรมแหงติมอร เลสเต และคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ แหงอินโดนีเซียไดลงนามใน
บันทึกความเขาใจเมื่อเดือนมกราคมเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ความจริงและมิตรภาพ (Commission of Truth 
and Friendship - CTF) แหงอินโดนีเซีย-ติมอร เลสเต 
และคณะกรรมการเพ่ือรับฟงความจริงและการ
สมานฉันท (Commission for Reception, Truth and 
Reconciliation - CAVR) แตยังไมมีการเปดเผยเน้ือหา
ของบันทึกความเขาใจ 
 
ตนเดือนกรกฎาคมมีการนําเสนอรางกฎหมายสองฉบับ
เพ่ือปรึกษาหารือกับสาธารณะ ไดแก กฎหมายเพ่ือจัด
ตั้งโครงการเยียวยาแหงชาติ (National Reparations 
Programme) และ “สถาบันเพ่ือความทรงจํา” 
(“Institute for Memory”) ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ CTF และ CAVR 
รัฐสภามีกําหนดอภิปรายกฎหมายเหลาน้ีในชวงปลาย
เดือนกันยายน แตแลวก็ถูกส่ังเล่ือนไปจนถึงเดือน
กุมภาพันธ 2554 
 

มีความคืบหนาไมมากนักในการแกปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่รายแรงในอดีต รวมทั้งอาชญากรรม
ตอมนุษยชาติที่เกิดขึ้นในติมอร เลสเตชวงท่ีอินโดนีเซีย
ปกครอง (2518-2542) ประธานาธิบดีรามอส ฮอรตา
ปฏิเสธเสียงเรียกรองจากองคกรพัฒนาเอกชนใน
ประเทศและระหวางประเทศ ที่จะใหมีการจัดตั้ง
คณะอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ เพ่ือไตสวน
อาชญากรรมในอดีต แตเขาบอกวาจะไมคัดคาน
หากเปนความริเร่ิมของสมัชชาความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ ทีมสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมราย
แรง (Serious Crimes Investigation Team) ยังคง
เดินหนาสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนรายแรง
ที่เกิดขึ้นเม่ือป 2542 

รายงาน/การเดินทางไปเยือนของแอมเนสต้ี
อินเตอรเนชั่นแนล
Timor-Leste: International Criminal Court – Justice 
in the shadow (ASA 57/001/2010) 
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เวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประมุขของประเทศ:  เหวียน มินห เจียต (NGUYEN MINH TRIET)
ประมุขฝายบริหาร:  เหงียน เติน ดุง (NGUYEN TAN DUNG)
โทษประหาร:  ยังมีอยู
ประชากร:  89 ลานคน
อายุขัยเฉล่ีย:  74.9 ป
อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุตํ่ากวาหาขวบ (ช/ญ):  27/20 ตอ 1,000
อัตราการรูหนังสือของผูใหญ:  92.5%

ยังคงมีการจํากัดอยางเขมงวดตอเสรีภาพ
ในการแสดงความเห็น การรวมตัวและการ
ชุมนุม และมีการออกระเบียบใหมเพื่อ
ควบคุมการใชอินเตอรเน็ต การปราบปราม
อยางรุนแรงตอผูประทวงและนักเคลื่อนไหว
ดานสิทธิมนุษยชนโดยสันติยังดําเนินตอไป 
ทางการไดเพิ่มการใชขอกลาวหา “ลมลาง” 
ระบอบปกครองตอผูประทวงอยางสงบ มี
การสั่งลงโทษจําคุกในระยะยาวตอนักโทษ
ดานมโนธรรมสํานึกภายหลังการไตสวน
คดีท่ีไมเปนธรรม มีการจับกุมและควบคุม
ตัวผูมีความเห็นตางเปนเวลานานระหวาง
รอการไตสวน หรือไมก็ถูกกักบริเวณในบาน 
สมาชิกกลุมศาสนาบางกลุมยังคงถูกคุกคาม
และปฏิบัติอยางโหดราย มีการตัดสินลงโทษ
ประหารชีวิตบุคคลอยางนอย 34 คน แตการ
ประหารชีวิตยังเปนกระบวนการท่ีทําอยาง
เปนความลับ

ขอมูลพื้นฐาน  
เวียดนามไดดํารงตําแหนงเปนประธานอาเซียนและ
เปนเจาภาพจัดการประชุมทั้งระดับภูมิภาคและ
นานาชาติหลายคร้ังในชวงปที่ผานมา 
 
มีการปลอยตัวนักโทษกวา 17,000 คนตามโครงการ
อภัยโทษเน่ืองในวันชาติ แตไมมีการปลอยตัวนักโทษ
ดานมโนธรรมสํานึก
 
คณะผูชํานาญการอิสระแหงสหประชาชาติในประเด็น
ชนกลุมนอยและคําถามดานสิทธิมนุษยชนและความ

ยากจนรายแรง ไดเขาเย่ียมประเทศเวียดนามเม่ือเดือน
กรกฎาคมและสิงหาคมตามลําดับ ตามคําเชิญของ
รัฐบาลเวียดนาม

เสรีภาพในการแสดงความเห็น
ยังคงมีการควบคุมอยางเขมงวดตอสิทธิที่จะมีเสรีภาพ
ในการแสดงความเห็น การรวมตัวและการชุมนุมของ
ผูที่วิพากษวิจารณหรือตอตานนโยบายของรัฐ มีการ
ใชกฎหมายเพ่ือเอาผิดตอผูแสดงความเห็นตางอยาง
สันติทางการเมืองและสังคม ไมวาจะเปนกฎหมาย
ความมั่นคงท่ีอยูในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2542 
อยางเชนมาตรา 79 (“ดําเนินกิจกรรมที่มุงลมลางการ
ปกครองของประชาชน”) เมื่อเดือนเมษายนมีการออก
ระเบียบควบคุมอินเตอรเน็ตฉบับใหม ซึ่งสงผลกระทบ
ตอรานอินเตอรเน็ตในกรุงฮานอยท่ีเปนเมืองหลวง และ
เปนการจํากัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการ
เขาถึงขอมูลมากย่ิงข้ึน เว็บบล็อกและเว็บไซตในภาษา
เวียดนามของฝายท่ีเห็นตางจากรัฐบาลตองเจอกับการ
เจาะระบบอยางกวางขวาง ในขณะท่ีบริษัทอินเตอรเน็ต
อยาง Google และ McAfee กลาวหาวาเปนการ
กระทําท่ีมีแรงจูงใจทางการเมือง 
 
ยังคงมีนักโทษดานมโนธรรมสํานึกอยางนอย 30 คน
ที่ถูกคุมขัง รวมทั้งสมาชิกและผูสนับสนุนกลุมการเมือง
ตองหาม นักกิจกรรมสหภาพแรงงานอิสระ บล็อกเกอร 
นักธุรกิจ ผูสื่อขาว และนักเขียน มีการจับกุมนัก
เคล่ือนไหวเพ่ิมเติมอีก 8 คน และควบคุมตัวไวระหวาง
รอการไตสวน สวนผูที่เห็นตางอื่นๆ ถูกกักบริเวณ
บานหลังจากไดรับการปลอยตัวจากเรือนจํา รวมทั้ง
นางเลอทิกงนาน (Le Thi Cong Nhan) ซึ่งเปนนักโทษ
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ดานมโนธรรมสํานึก
 
•  มีการจับกุมตัวสมาชิก 5 คนของกลุมเวียดตัน ซึ่ง

เปนกลุมชาวเวียดนามท่ีเรียกรองประชาธิปไตย
และการปฏิรูปทางการเมืองท่ีตั้งอยูตางประเทศ
แตมีเครือขายในเวียดนาม มีรายงานวาประชาชน 
3 คนเรียกรองสิทธิในท่ีดินของเกษตรกร 
นายฟามมินหง (Pham Minh Hoang) ครู
คณิตศาสตรไดประทวงตอตานโครงการเหมืองแร
บ็อกไซตในเขตท่ีราบสูงภาคกลาง และนายหงโว 
(Hong Vo) สัญชาติออสเตรเลีย เขารวมในการ
ประทวงอยางสงบตอประเทศจีน นายหงโวถูก
ตั้งขอหา “กอการราย” และถูกสงตัวออกจาก
ประเทศ 10 วันหลังถูกจับกุม

 
•  เม่ือเดือนตุลาคม นายโดทิมินอัน (Do Thi Minh 

Hanh) นายเหงียนหงกอกฮุง (Nguyen Hoang 
Quoc Hung) และนายโดนฮุยจึง (Doan Huy 
Chuong) นักเคล่ือนไหวดานแรงงานไดถูกต้ัง
ขอกลาวหาและไตสวนคดีตามมาตรา 89 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา (ทําลายความม่ันคง) 
เน่ืองจากไดแจกจายใบปลิวตอตานรัฐบาล และ
สนับสนุนใหคนงานหยุดงานประทวง โดยศาล
ตัดสินลงโทษจําคุกพวกเขาเปนเวลา 7 – 9 ป 

การไตสวนคดีไมเปนธรรม
จนถึงปลายปที่ผานมา ศาลไดสั่งลงโทษนักเคล่ือนไหว
เพ่ือประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนอยางนอย 22 คน 
ในการรณรงคตอตานผูมีความเห็นตางท่ีเร่ิมตั้งแต
เดือนตุลาคม 2552 พวกเขาตางเปนนักโทษดาน
มโนธรรมสํานึก การไตสวนคดีก็ไมสอดคลองกับ
มาตรฐานความเปนธรรมสากลไมเคารพสิทธิพ้ืนฐาน 
อยางเชนหลักการสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธ์ิและ
สิทธิในการแกตาง เชนเดียวกับปที่ผานมากระบวนการ
ในศาลเปนไปอยางรวบรัด และศาลมักปฏิเสธหรือ
จํากัดการเขารับฟงการพิจารณาคดีของสมาชิกใน
ครอบครัว ผูสื่อขาว และนักการทูต
 
•  เมื่อเดือนมกราคมศาลประชาชนแหงนครโฮจิมินห

ซิตี้ไดสั่งลงโทษจําคุกต้ังแต 5 – 16 ป โดยการ
ไตสวนใชเวลาเพียงวันเดียว ผูที่ถูกลงโทษเปน
ผูที่เห็นตางจากรัฐบาล ไดแก นายเลอกองดิน 

(Le Cong Dinh) นักกฎหมาย นายเลอทังลอง 
(Le Thang Long) วิศวกรคอมพิวเตอร นาย
เหงียนเทียนตรึง (Nguyen Tien Trung) 
บล็อกเกอร และนายตรันฮุนดุยทุก (Tran Huynh 
Duy Thuc) นักธุรกิจ พวกเขาถูกลงโทษใน
ขอหาทํา “กิจกรรมที่มุงลมลางการปกครองของ
ประชาชน” ศาลไดพิจารณาคดีเปนเวลา 15 นาที 
กอนจะอานคําตัดสินซึ่งใชเวลา 45 นาที แสดง
ใหเห็นวามีการเตรียมคําตัดสินไวลวงหนาแลว 
ครอบครัวและผูสื่อขาวบางคนเขาสังเกตการณ
การตัดสินคดีผานวิดีโอที่ฉายมาอีกหองหน่ึง 
สวนคนอ่ืนๆ ไมไดรับอนุญาตใหเขาไปในหอง 
ศาลอุทธรณไดยืนตามคําสั่งศาลชั้นตนสําหรับ
จําเลย 3 คนเม่ือเดือนพฤษภาคม สวนโทษ
จําคุกของนายเลอทังลองไดรับการลดหยอนจาก 
5 ปเหลือ 3.5 ป

 
•  นางตรันไคทันทุย (Tran Khai Thanh Thuy) 

นักเขียนนวนิยายและผูสื่อขาวไดรับการไตสวน
จากศาลประชาชนแหงเมืองดงดาเม่ือเดือน
กุมภาพันธ เธอถูกจับกุมและถูกอันธพาลซอม
เปนเวลาหลายช่ัวโมงหลังจากท่ีตํารวจเรียกให
หยุดระหวางเดินทางไปเมืองอื่นเพ่ือเขารวมฟง
การไตสวนคดีตอผูที่เห็นตางจากรัฐบาลเมื่อเดือน
ตุลาคม 2552 จากการบิดเบือนขอมูลเก่ียวกับ
เหตุการณทําใหเธอถูกต้ังขอหาทํารายรางกาย 
และถูกตัดสินจําคุกสามปครึ่งโดยการไตสวนคดี
ใชเวลาไมถึงหน่ึงวัน

การเลือกปฏิบัติ – ชนกลุมนอยดานศาสนา
สมาชิกกลุมเอกภาพพุทธศาสนา (Unified Buddhist 
Church of Viet Nam - UBCV) ยังคงถูกคุกคามและ
ถูกจํากัดเสรีภาพในการเดินทางในหลายจังหวัด 
พระสังฆราชติชกวงโด (Thich Quang Do) ยังคงถูก
กักบริเวณ ทางการและตํารวจในพ้ืนท่ีไดคุกคามและ
ใชกําลังโดยไมจําเปนตอสมาชิกของกลุมเอกภาพพุทธ
ศาสนาท่ีอยูในวัดเก๊ียกมิน จังหวัดกวงนาม-ดานังเมื่อ
เดือนพฤษภาคมและสิงหาคม ในชวงท่ีพยายามจัดให
มีการสวดมนตพิเศษ
 
ขอพิพาทดานกรรมสิทธ์ิในท่ีดินระหวางหนวยงานใน
พ้ืนท่ีกับศาสนจักรคาทอลิกยังดําเนินตอไป ในเดือน
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พฤษภาคมตํารวจหลายรอยนายไดใชกระบองไมและ
กระบองไฟฟาเพ่ือสลายกลุมชาวคาทอลิกท่ีหมูบาน
กอนเดา ระหวางท่ีพวกเขาพยายามฝงศพผูหญิงคน
หน่ึงในสุสานซ่ึงตั้งอยูบนที่ดินท่ีทางการตองการนํา
ไปพัฒนา มีผูไดรับบาดเจ็บหลายสิบคน และมีการ
ควบคุมตัวประชาชนประมาณ 60 คนไวชวงเวลาหน่ึง 
ในเดือนตุลาคมมีการลงโทษจําคุกบุคคล 2 คนเปน
เวลา 9 และ 12 เดือน สวนอีก 5 คนไดรับโทษที่ไมใช
การจําคุก โดยถูกต้ังขอหาวากอความวุนวายในท่ี
สาธารณะ ฆราวาส 40 คนไดหลบหนีจากเวียดนาม
เขามาล้ีภัยในประเทศไทย 

โทษประหาร
สมัชชาแหงชาติลงมติเมื่อเดือนพฤษภาคมใหเปลี่ยน
วิธีประหารชีวิตจากการยิงมาเปนการฉีดย โดยอางวา
ทําใหเจ็บปวดนอยลง เสียคาใชจายนอยลง และ
ลดแรงกดดันดานจิตใจตอผูที่ทําหนาท่ีประหาร 
การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะมีผลบังคับใชในเดือน
กรกฎาคม 2554 ตามรายงานขาวของส่ือมวลชนมีผูที่
ตองโทษประหารอยางนอย 34 คน แตสื่อไมไดรายงาน
วามีการประหารชีวิตเกิดขึ้น สวนทางการไมไดเผยแพร
สถิติเก่ียวกับโทษประหารตอสาธารณะ

แอมเนสต้ี อินเตอรเนชั่นแนล  ประเทศไทย
90/24 ซอยลาดพราว 1 ถ.ลาดพราว 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2513 8745, 0 2513 8754 
โทรสาร 0 2939 2534
www.amnesty.or.th
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