
 

 

 

ประเทศไทย 2551 
 
การส้ินสุดวาระของรัฐบาลท่ีมาจากการแต่งตั้งของกองทพัไม่ไดน้าํไปสู่การฟ้ืนฟสิูทธิมนุษยชน และประชาธิปไตยในประเทศไทย ทั้งน้ี 
การแบ่งขั้วทางการเมืองระหวา่งกลุ่มท่ีสนบัสนุน และกลุ่มท่ีต่อตา้นรัฐบาล ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีมีการเลือกตั้งในเดือนธนัวาคม 
2550 และการจดัตั้งรัฐบาลพลเรือนในเดือนมกราคม 2551ไดก่้อใหเ้กิดการประทว้งอยา่งยดืเยื้อ 
และในบางคร้ังกเ็กิดการปะทะกนัจนถึงขั้นท่ีมีผูเ้สียชีวติ ส่วนเสรีภาพของส่ือมวลชน 
และเสรีภาพในการแสดงความความคิดเห็นนั้นกถ็ูกบัน่ทอน เน่ืองจากการคุกคาม และแทรกแซงจากรัฐบาล และกลุ่มต่างๆ 
ท่ีต่อตา้นรัฐบาล  
 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กองกาํลงัฝ่ายความมัน่คงของไทยยงัคงใชว้ธีิการสงัหารนอกกฏหมาย และการทรมาน 
ส่วนทางดา้นกลุ่มก่อความไม่สงบนั้นกย็งัโจมตีพลเรือนอยา่งโหดเห้ียมต่อไป 
 

“สงครามยาเสพตดิ” คร ัง้ใหม ่

ระหวา่งการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ เฉลิม อยูบ่าํรุง 
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นไดป้ระกาศจะทาํ “สงครามยาเสพติด” คร้ังใหม่ ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกนักบันโยบายในปี 
2546 ของรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร โดยระบุวา่ “นโยบายปราบปรามยาเสพติดอยา่งเขม้ขน้เป็นเร่ืองจาํเป็น จะ 3,000 ศพหรือ 
5,000 ศพ กจ็าํเป็น เพราะเป็นคนร้าย” ถึงแมค้าํประกาศดงักล่าวจะไม่ถูกนาํมาปฏิบติั เน่ืองจากแรงต่อตา้นจากทั้งภายในประเทศ 
และระหวา่งประเทศ แต่รัฐบาลกไ็ม่ไดแ้สดงความสนใจท่ีจะสอบสวนการสงัหารนอกกฏหมายจาํนวน 2,819 กรณีท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี 
2546 นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรีสมชาย วงสวสัด์ิยงัประกาศการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดอีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน  
  
รัฐบาลลม้เหลวท่ีจะยติุการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และความโหดร้ายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํของตาํรวจอยา่งเป็นระบบในปฏิบติัการปราบปรามยาเสพติด ยกตวัอยา่งเช่น ร้อยตาํรวจเอก 
ร.ต.อ.ณฎัฐ ์ชนนิธิวณิชย ์และเจา้หนา้ท่ีอีกเจด็นายของกองกาํกบัการตาํรวจตระเวณชายแดนท่ี 41 ถูกกล่าวหาวา่ไดล้กัพาตวั 
และทรมานคนไปมากกวา่ 60 คน เพื่อรีดไถเงิน และบีบบงัคบัใหรั้บสารภาพในคดีเก่ียวกบัยาเสพติดในช่วงเวลาสามปีท่ีผา่นมา 
ถึงแมก้ารจบักมุตาํรวจตระเวณชายแดนชุดน้ีเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม จะเป็นข่าวครึกโครม 
แต่กลบัมีความคืบหนา้เพียงเลก็นอ้ยในการลงโทษผูก้ระทาํความผดิ 
    
 



พนัธมติรประชาชนเพือ่ประชาธปิไตย 

ตั้งวนัท่ี 25 พฤษภาคม พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไดเ้ร่ิมการประทว้งต่อต่านรัฐบาลอยา่งยดืเยื้อในกรุงเทพฯ 
และจงัหวดัอ่ืนๆ โดยระบุวา่ รัฐบาลสมคัร สุนทรเวช และรัฐบาลสมชาย วงสวสัด์ิ (นอ้งเขยของทกัษิณ) เป็นหุ่นเชิดตวัแทนของทกัษิณ 
รวมทั้งยงัไดก้ล่าวหารัฐบาลวา่ ฉอ้ราษฏร์บงัหลวง ใชอ้าํนาจโดยมิชอบ และไม่รักชาติ ผูป้ระทว้งปิดถนน และการจราจรในกรุงเทพฯ 
นานหลายเดือน ระหวา่งนั้นไดเ้กิดเหตุการณ์ท่ีกลุ่มท่ีสนบัสนุนรัฐบาลใชก้าํลงัทาํร้ายผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมของพนัธมิตรฯ หลายคร้ัง 
โดยท่ีตาํรวจไม่ไดด้าํเนินการป้องกนั และระงบัเหตุอยา่งจริงจงั 
 
เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม ผูป้ระทว้งฝ่ายพนัธมิตรฯ บุกยดึสถานท่ีราชการหลายแห่งในกรุงเทพฯ รวมถึงสถานีโทรทศัน์ NBT 
และทาํเนียบรัฐบาล ถึงแมจ้ะมีคาํสัง่คุม้ครองจากศาล แต่พนัธมิตรฯ กไ็ม่ยอมยติุการยดึครองทาํเนียบรัฐบาล 
ต่อมาภายหลงัจากท่ีมีการปะทะกนัระหวา่งตาํรวจกบัผูป้ระทว้งฝ่ายพนัธมิตรฯ พนัธมิตรฯ 
กไ็ดต้อบโตด้ว้ยการปิดสนามบินนานาชาติในจงัหวดัภาคใต ้และยงัยติุการบริการรถไฟโดยสารทัว่ประเทศอีกดว้ย 
 
ความรุนแรงขยายตวัข้ึนเม่ือเกิดการปะทะกนัระหวา่งพนัธมิตรฯ กบักลุ่มท่ีสนบัสนุนรัฐบาล คือ 
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผดจ็การแห่งชาติ (นปช.) เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน ทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติหน่ึงคน และบาดเจบ็อีกมากกวา่ 40 

คน นายกรัฐมนตรีสมคัรประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพฯ แต่ผูบ้ญัชาการทหารบก พลเอกอนุพงษ ์เผา่จินดา 
ปฏิเสธท่ีจะใชอ้าํนาจฉุกเฉินเพื่อปราบปรามพนัธมิตรฯ และริดรอนเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ต่อมาภายหลงัจากท่ีนายกรัฐมนตรีสมคัร 
ถูกศาลรัฐธรรมนูญตดัสินใหพ้น้จากตาํแหน่ง (เน่ืองจากมีการกระทาํท่ีขดัต่อรัฐธรรมนูญ 
โดยไปรับค่าจา้งจากรายการทาํอาหารระหวา่งท่ีดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี) 
นายกรัฐมนตรีสมชายกไ็ดอ้นุมติัขอ้เสนอของพลเอกอนุพงษท่ี์ใหย้กเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน  
  
เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม ผูป้ระทว้งฝ่ายพนัธมิตรฯ หลายพนัคนไดปิ้ดลอ้มรัฐสภาเพื่อขดัขวางไม่ใหน้ายกรัฐมนตรีสมชายแถลงนโยบาย 
ตาํรวจปราบจราจล และตาํรวจตระเวณชายแดนใชแ้ก๊สนํ้าตา และกระสุนยางสลายการชุมนุม 
ซ่ึงตาํรวจหลายคนไดย้งิแก๊ซนํ้าตาในระยะประชิดเป็นแนวตรงเขา้ใส่ผูป้ระทว้ง ซ่ึงผูป้ระทว้งฝ่ายพนัธมิตรฯ ตอบโตด้ว้ยการยงิปืน 
ยงิหนงัสต๊ิก และขวา้งกอ้นอิฐเขา้ใส่ ตาํรวจบางคนถูกตีดว้ยท่อนเหลก็ ถูกรถทบั หรือถูกแทงดว้ยดา้มธง กระทรวงสาธารณสุขระบุวา่ 
ในเหตุการณ์คร้ังน้ี ผูชุ้มนุมประทว้งเสียชีวติสองคน และบาดเจบ็ 443 คน (รวมถึงกรณีท่ีตอ้งสูญเสียอวยัวะส่ีคน) 
ขณะท่ีมีตาํรวจไดรั้บบาดเจบ็ประมาณ 20 คน   
 
เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสรุปวา่ กระสุน และระเบิดแก๊ซนํ้าตาท่ีผลิตในจีน ซ่ึงตาํรวจนาํมาใชเ้ม่ือวนัท่ี 
7 ตุลาคมนั้น อาจจะเป็นสาเหตุท่ีทาํใหผู้ป้ระทว้งเสียชีวติ และไดรั้บบาดเจบ็สาหสั  
 
แกนนาํของพนัธมิตรฯ เรียกร้องใหก้องทพัสามารถเขา้มาแทรกแซงการเมืองเพื่อป้องกนั และปราบปรามการฉอ้ราษฎบ์งัหลวง 
รวมทั้งเพื่อปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริย ์และอธิปไตยของชาติ นอกจากน้ี แกนนาํพนัธมิตรฯ 



ยงัเสนอใหมี้การลดจาํนวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งใหเ้หลือเพียงร้อยละ 50 

ส่วนจาํนวนท่ีเหลือนั้นเสนอใหม้าจากการแต่งตั้ง 
 
จนถึงขณะน้ี ยงัไม่มีการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และเป็นกลางเก่ียวกบัความรุนแรงทางการเมือง 
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจากการกระทาํของพนัธมิตรฯ แต่อยา่งใด 
 
[*ขอ้มูลเพิ่มเติมภายหลงัจากท่ีรายงานฉบบัภาษาองักฤษตีพิมพแ์ลว้: ตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี 3 ธนัวาคม พนัธมิตรฯ 
ประกาศ “สงครามคร้ังสุดทา้ย” ในการโค่นลม้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีสมชาย สนธิ ล้ิมทองกลุ และแกนนาํคนอ่ืนๆ ของพนัธมิตรฯ 
ไดน้าํผูป้ระทว้งหลายพนัคนออกจากทาํเนียบรัฐบาล (ซ่ึงถูกพนัธมิตรฯ ยดึครองตั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหาคม) ไปปิดลอ้มรัฐสภาอีกคร้ังหน่ึง 
เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน และตดักระแสไฟฟ้าจนทาํใหก้ารประชุมร่วมระหวา่งสภาผูแ้ทนราษฎร และวฒิุสภาตอ้งยกเลิก 
ขณะท่ีผูป้ระทว้งอีกกลุ่มหน่ึงกไ็ดไ้ปปิดลอ้มกองบญัชาการตาํรวจนครบาลท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนั อยา่งไรกต็าม 
ตาํรวจตดัสินใจท่ีจะไม่ใชก้าํลงัสลายผูป้ระทว้งในเหตุการณ์คร้ังน้ี เพราะเกรงวา่ 
จะทาํใหค้วามรุนแรงลุกลามไปจนเป็นเง่ือนไขใหก้องทพัทาํรัฐประหาร 
 
สมาชิกส่วนหน่ึงของพนัธมิตรฯ ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นการ์ดติดอาวธุอา้งวา่ พวกตนตอ้งป้องกนัพื้นท่ีการชุมนุมประทว้งบริเวณรัฐสภา 
และทาํเนียบรัฐบาล ดงันั้นจึงไดไ้ปยดึรถโดยสารประจาํทางมาจอดขวางถนนเพ่ือปิดกั้นการจราจร 
และใชร้ถอีกจาํนวนหน่ึงไปขนยา้ยผูป้ระทว้งไปยงัพื้นท่ีต่างๆ ตาํรวจจบักมุการ์ดของพนัธมิตรฯ 
หกคนขณะท่ีกาํลงัพยายามยดึรถโดยสารประจาํทาง โดยใชมี้ด ปืน และระเบิดมือเป็นอาวธุ เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 
 
ภายหลงัจากท่ีประกาศชยัชนะในการทาํใหก้ารประชุมรัฐสภาตอ้งยกเลิกไปแลว้ แกนนาํพนัธมิตรฯ 
ไดส้ัง่ใหผู้ป้ระทว้งเดินทางไปยดึท่ีทาํการชัว่คราวของรัฐบาล ซ่ึงตั้งอยูท่ี่สนามบินดอนเมืองเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน และต่อมาในวนัท่ี 
25 พฤศจิกายน ผูป้ระทว้งฝ่ายพนัธมิตรฯ ไดเ้ดินทางไปยดึสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองเม่ือวนัท่ี 25 และ 27 
พฤศจิกายน ตามลาํดบั ภาพข่าว และปากคาํของพยานท่ีเห็นเหตุการณ์ในบริเวณการชุมนุมประทว้งระบุวา่ การ์ดของพนัธมิตรฯ 
ซ่ึงมีอาวธุไดท้าํร้าย และควบคุมตวัคนจาํนวนมากท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นฝ่ายท่ีสนบัสนุนรัฐบาล 
 
ในช่วงเวลาดงักล่าว กลุ่มท่ีสนบัสนุนรัฐบาลกล็ะเมิดสิทธิมนุษยชนดว้ยเช่นกนั โดยสมาชิกของกลุ่มต่างๆ ท่ีอยูใ่นเครือข่าย นปช. 
มกัจะคอยดกัโจมตีขบวนรถของฝ่ายพนัธมิตรฯ ดว้ยกอ้นอิฐ ขวดนํ้า และหนงัสต๊ิก รวมทั้งบุกโจมตีศูนยป์ระสานงานของฝ่ายพนัธมิตรฯ 
ในจงัหวดัต่างๆ ทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติ และไดรั้บบาดเจบ็ ซ่ึงผูป้ระทว้งฝ่ายพนัธมิตรฯ ไดต้อบโตด้ว้ยการยงิปืน และหนงัสต๊ิกเขา้ใส่ฝ่าย 
นปช. นอกจากน้ี สถานท่ีชุมนุมประทว้งของพนัธมิตร รวมทั้งสถานีโทรทศัน์ ASTV กถ็ูกโจมตีดว้ยระเบิด 
และถูกปืนยงิใส่เกือบทุกคืน จนทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติไปอยา่งนอ้ยส่ีคน และบาดเจบ็อีกมากกวา่ 50 คน แกนนาํพนัธมิตรฯ กล่าวหาวา่ 
กลุ่มท่ีสนบัสนุนรัฐบาลอยูเ่บ้ืองหลงัเหตุการณ์เหล่าน้ี 
 



นายกรัฐมนตรีสมชายมอบอาํนาจภายใตพ้ระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินใหแ้ก่ตาํรวจเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 
เพื่อท่ีจะยติุการยดึครองสนามบินทั้งสองแห่ง แต่กไ็ม่สามารถมีผลใดๆ จนกระทัง่ พนัธมิตรฯ ประกาศยติุการชุมนุมไปเอง เม่ือวนัท่ี 3 
ธนัวาคม ภายหลงัจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคาํพิพากษา (เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม) 
ตดัสินใหย้บุพรรคพลงัประชาชนของนายกรัฐมนตรีสมชาย และพรรคร่วมรัฐบาลอีกสองพรรค คือ พรรคชาติไทย 
และพรรคมชัฌิมาธิปไตยในกรณีทุจริตการเลือกตั้ง] 
 

เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น และเสรภีาพสือ่ 

รัฐบาลยงัคงแทรงแซงส่ืออยา่งต่อเน่ือง รายงานเล่าข่าวของอดีตวฒิุสมาชิกเจิมศกัด์ิ ป่ินทอง ถูกยติุการออกอากาศเม่ือวนัท่ี 13 

กมุภาพนัธ์ ภายหลงัจากท่ีกล่าวหาวา่ นายกรัฐมนตรีสมคัรบิดเบือนขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการสงัหารหมู่นกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ในเหตุการณ์วนัท่ี 6 ตุลาคม 2519 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน จกัรภพ เพญ็แข รัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี 
ซ่ึงควบคุมกรมประชาสมัพนัธ์ไดส้ัง่ใหผู้ป้ระกอบการวทิยชุุมนุมกวา่ 500 

แห่งตอ้งจดัสรรเวลาวนัละสามชัว่โมงใหก้บัการสนบัสนุนรัฐบาล มิฉะนั้นจะสัง่ปิดสถานีท่ีขดัขืน 
 
นายกรัฐมนตรีสมคัรพยายามใชก้ารออกอากาศของสถานีโทรทศัน์ NBT ตอบโตก้ารวพิากษว์จิารณ์ของสถานีโทรทศัน์ ASTV 

และสถานีวทิยผุูจ้ดัการ ซ่ึงเป็นกระบอกเสียงของพนัธมิตรฯ เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม ช่วงเวลาของรายการ “ข่าวหนา้ส่ี” 
ท่ีสถานีโทรทศัน์ NBT ถูกโอนไปใหก้บัผูจ้ดัรายการอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัพรรคmujmeพลงัประชาชน 
เพื่อใหจ้ดัรายการ “ความจริงวนัน้ี” 
 
ในการชุมนุมประทว้งของพนัธมิตรฯ นั้นไดมี้การใชค้วามรุนแรงต่อส่ือมวลชน เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม ผูป้ระทว้งฝ่ายพนัธมิตรฯ 
ซ่ึงมีปืน มีดดาบ และหนงัสต๊ิกเป็นอาวธุ ไดบุ้กเขา้ไปในสถานีโทรทศัน์ NBT เพื่อยติุการส่งสญัญาณออกอากาศทางโทรทศัน์ 
และวทิย ุในวนัเดียวกนันั้น ผูป้ระทว้งฝ่ายพนัธมิตรฯ ไดข่้มขู่ผูส่ื้อข่าว และเจา้หนา้ท่ีของสถานีโทรทศัน์ NBT 

ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยูท่ี่ทาํเนียบรัฐบาล และขบัไล่ใหอ้อกจากรถถ่ายทอดสด  
 
กลุ่มท่ีสนบัสนุนรัฐบาลกไ็ดคุ้กคามส่ือมวลชนดว้ยเช่นกนั เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน กลุ่ม “คนเส้ือแดง” 
ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 บุกไปปิดลอ้มสาํนกังานภูมิภาคของสถานีโทรทศัน์ TPBS 

รวมทั้งยงัไดข่้มขู่วา่จะตดักระแสไฟฟ้า และนํ้าประปา เพื่อตอบโตก้ารท่ีสถานีโทรทศัน์ TPBS รายงานข่าววา่ 
สมาชิกของกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ไดรั้บค่าจา้งคนละ 2,000 บาท เพื่อเขา้ร่วมการชุมนุมของ นปช. ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 1 

พฤศจิกายน 
 
[*ขอ้มูลเพิ่มเติมภายหลงัจากท่ีรายงานฉบบัภาษาองักฤษตีพิมพแ์ลว้: ตั้งแต่วนัท่ี 23 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี 3 ธนัวาคม พนัธมิตรฯ 
ประกาศ “สงครามคร้ังสุดทา้ย” ในช่วงเวลาดงักล่าว พนัธมิตรฯ แสดงความเป็นศตัรูอยา่งเปิดเผยต่อส่ือมวลชน 
ผูส่ื้อข่าวจากสถานีโทรทศัน์ NBT มกัถูกผูป้ระทว้งฝ่ายพนัธมิตรฯ ข่มขู่คุกคาม และขบัไล่ออกจากบริเวณพื้นท่ีการชุมนุมประทว้ง 



เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน รถออกอากาศของสถานีโทรทศัน์ TNN 

ถูกยงิดว้ยปืนขณะท่ีกาํลงัรายงานข่าวการชุมนุมประทว้งท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ผูป้ระทว้งฝ่ายพนัธมิตรฯ 
ยงับงัคบัใหผู้ส่ื้อข่าวตอ้งถอดเส้ือท่ีมีขอ้ความรณรงคย์ติุการใชค้วามรุนแรงออกระหวา่งท่ีเขา้ไปปฏิบติัหนา้ท่ีในพื้นท่ีการชุมนุมประทว้ง 
 
เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน สมาชิกกลุ่มเชียงใหม่ 51 ประมาณ 100 คน ซ่ึงมีปืน ระเบิด หนงัสต๊ิก มีดดาบ ท่อนเหลก็ 
และกอ้นอิฐเป็นอาวธุ ไดบุ้กโจมตีสถานีวทิยชุุมชนวหิคเรดิโอของพนัธมิตรฯ ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
จนทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติหน่ึงคน]  
 
พนัธมิตรฯ พรรคประชาธิปัตย ์(ซ่ึงเป็นฝ่ายคา้นในขณะนั้น) 
และนายทหารชั้นผูใ้หญ่เคล่ือนไหวอยา่งแขง็ขนัใหมี้การนาํเอาขอ้หาหม่ินพระบรมเดชานุภาพมาเล่นงานผูท่ี้สนบัสนุนรัฐบาล 
จกัรภพตอ้งลาออกจากตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม ภายหลงัจากท่ีถูกตั้งขอ้หาวา่ 
หม่ินพระบรมเดชานุภาพจากการท่ีไปกล่าวบรรยายเก่ียวกบัระบบอุปถมัภท่ี์สมาคมผูส่ื้อข่าวต่าวประเทศ เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม ดารณี 
ชาญเชิงศิลปกลุ (ดา ตอร์ปิโด) ถูกจบักมุในขอ้หาหม่ินพระบรมเดชานุภาพในการปราศรัยบนเวทีของ นปช. อน่ึง ในปี 2551 

ทางการไทยไดปิ้ดเวบ๊ไซดท่ี์ถูกกล่าวหาวา่ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นต่อตา้นสถาบนักษตัริย ์ไปมากกวา่ 400 แห่ง  
 
ทางการไทยเตือนส่ือมวลชนต่างประเทศไม่ใหว้พิากษว์จิารณ์บทบาทของสถาบนักษตัริย ์โจนาธาน เฮด ผูส่ื้อข่าวของ BBC 

ประจาํกรุงเทพฯ ถูกสอบสวนเก่ียวกบัการหม่ินพระบรมเดชานุภาพ ภายหลงัจากท่ีเขียนบทความท่ีถูกกล่าวหาวา่ต่อตา้นสถาบนักษตัริย ์
 
ความรนุแรง และการละเมดิสทิธมินษุยชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คงของไทย และกลุ่มติดอาวธุแบ่งแยกดินแดนยงัคงโจมตีพลเรือนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีการเปิดเผยขอ้มูลวา่ 
ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจท่ี 39 ในอาํเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาสซอ้ม และฆาตกรรมอิหม่ามยะผา กาเซ็ง เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 
ขณะท่ีเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน กลุ่มผูก่้อความไม่สงบพร้อมอาวธุครบมือไดบุ้กข้ึนไปบนรถไฟโดยสารท่ีอาํเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส 
และสงัหารตาํรวจรถไฟ และพนกังานรถไฟท่ีเป็นคนไทยพทุธรวมส่ีคน มีการใชค้าร์บอมบใ์นการวางระเบิดท่ีโรงแรมซีเอสปัตตานี 
จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม และท่ีอาํเภอสุไหงโกลก จงัหวดันราธิวาส เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 
กลุ่มผูก่้อความไม่สงบยงัพยายามสร้างความหวาดกลวัในหมู่คนไทยพทุธดว้ยการตดัศรีษะ หรือจุดไฟเผาเหยือ่ นอกจากน้ี 
กลุ่มผูก่้อความไม่สงบยงัวางเพลิงเผาโรงเรียน และซุ่มโจมตีขบวนครู และนกัเรียนระหวา่งท่ีเดินทางไป-กลบัโรงเรียน 
รวมทั้งยงัไดล้อบสงัหารครูดว้ย 
 
ถึงแมรั้ฐบาล และพลเอกอนุพงษจ์ะใหส้ญัญาวา่จะใหมี้ความยติุธรรมต่อชาวมลายมุูสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
แต่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คงของไทยยงัแทบจะไม่ถูกลงโทษเลยจากกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสงัหารนอกกฏหมาย การซอ้มทรมาน 
และการจบักมุท่ีมิชอบ นอกจากน้ี ยงัมีรายงานเก่ียวกบัการ “อุม้หาย” เพิ่มมากข้ึนอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากท่ีลดลงระยะหน่ึงในปี 2550  
 



ผูล้ ีภ้ยั และแรงงานตา่งดา้ว 
ยงัคงมีการละเมิดหลกักฏหมายระหวา่งประเทศหา้มไม่ใหมี้การบงัคบัส่งผูล้ี้ภยัออกไปยงัประเทศใดๆ 
ท่ีจะมีอนัตรายต่อชีวติของผูล้ี้ภยัเหล่านั้น (หลกั non-refoulement) ในปี 2551 

โดยทางการไทยส่งชาวกะเหร่ียงท่ีเขา้มาขอล้ีภยักลบัไปพม่า และมีการส่งชาวมง้ท่ีเขา้มาขอล้ีภยัในจงัหวดัเพชรบูรณ์กลบัไปลาว  
 
ไทยเป็นเจา้ภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในเดือนมิถุนายน 
แต่แรงงานต่างดา้วยงัคงแทบจะไม่ไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฏหมายแรงงานไทย ทาํใหแ้รงงานเหล่านั้นเส่ียงท่ีจะถูกจบักมุ 
และรีดไถจากเจา้หนา้ท่ี รวมทั้งยงัเส่ียงท่ีจะถูกกดข่ี ละเมิดสิทธิ และถูกทาํใหเ้สียชีวติ เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน แรงงานชาวพม่า 54 

คนเสียชีวติจากการขาดอากาศหายใจในรถบรรทุกท่ีลกัลอบนาํตวัพวกเขาเดินทางไปทาํงานท่ีจงัหวดัระนอง 
มีการบงัคบัใชค้าํสัง่ของผูว้า่ราชการจงัหวดัระนอง จงัหวดัระยอง 
และจงัหวดัพงังาหา้มไม่ใหแ้รงงานต่างดา้วออกนอกสถานท่ีในเวลากลางคืน หา้มพกโทรศพัทมื์อถือ และหา้มขบัรถจกัรยานยนต ์
 

นกัสทิธมินษุยชน 

มีความคืบหนา้นอ้ยมากในการสืบสวนอยา่งเป็นทางการเก่ียวกบัการสงัหารนกัสิทธิมนุษยชน 20 คนท่ีเกิดข้ึนในสมยัรัฐบาลทกัษิณ 
ซ่ึงรวมถึงกรณีการ “อุม้หาย” และการสงัหารทนายมุสลิม สมชาย นีละไพจิตร  
 
ทางการไทยข่มขู่ท่ีจะถอนใบอนุญาตจดทะเบียนองคเ์อกชนระหวา่งประเทศ 
เพื่อหา้มปรามไม่ใหอ้งคก์รเหล่านั้นเปิดโปงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
 

ตวัแสดงระหวา่งประเทศทีส่ําคญั 

ไทยรับตาํแหน่งประธานตามวาระหมุนเวยีนของอาเซียนในปี 2551 ถึงแมใ้นขณะนั้นจะยงัไม่ไดใ้หส้ตัยาบนักฏบตัรอาเซียนกต็าม 
ความพยายามของไทยในการกาํหนดกรอบของกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนถกูบัน่ทอนความน่าเช่ือถือไปจากปัญหาสิทธิมนุษยชนภายใน
ประเทศ และความสมัพนัธ์ของไทยกบัรัฐบาลทหารพม่า นายกรัฐมนตรีสมชายใชเ้วทีการประชุมอาเซมท่ีกรุงปักก่ิง เม่ือเดือนตุลาคม 
ในการเคล่ือนไหวทางการทูตเพื่อสนบัสนุนรัฐบาลทหารพม่า โดยเสนอใหมี้การยกเลิกการคว ํา่บาตรทางเศรษฐกิจ 
และใหมี้การหนัไปสนบัสนุนรัฐบาลทหารพม่า ซ่ึงนายกรัฐมนตรีสมชายอา้งวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประชาธิปไตยในพม่า       
 
สหรัฐอเมริกา และรัฐบาลประเทศตะวนัตกอ่ืนๆ ฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธ์กบัไทยเขา้สู่ภาวะปกติ 
ภายหลงัจากท่ีไทยมีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
สหรัฐอเมริกาใชค้วามสมัพนัธ์ทวภิาคีท่ีใกลชิ้ดกบัไทบเป็นประโยชน์ในการเสนอประเดน็ความกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ทั้งกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผชิญหนา้ทางการเมืองในกรุงเทพฯ และความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 



สหรัฐอเมริการ่วมมือกบัองักฤษ สหภาพยโุรป และออสเตรเลียในการสนบัสนุนใหมี้การฟ้ืนฟปูระชาธิปไตยในไทย 
และแสดงความไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีมีความพยายามจากกลุ่มการเมืองต่างๆ ท่ีจะย ัว่ยใุหเ้กิดการรัฐประหาร และริดรอนสิทธิเสรีภาพ 
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