ประเทศไทย 2551
การสิ้ นสุ ดวาระของรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งของกองทัพไม่ได้นาํ ไปสู่ การฟื้ นฟูสิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตยในประเทศไทย ทั้งนี้
การแบ่งขั้วทางการเมืองระหว่างกลุ่มที่สนับสนุน และกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งในเดือนธันวาคม
2550 และการจัดตั้งรัฐบาลพลเรื อนในเดือนมกราคม 2551ได้ก่อให้เกิดการประท้วงอย่างยืดเยื้อ
และในบางครั้งก็เกิดการปะทะกันจนถึงขั้นที่มีผเู ้ สี ยชีวติ ส่ วนเสรี ภาพของสื่ อมวลชน
และเสรี ภาพในการแสดงความความคิดเห็นนั้นก็ถูกบัน่ ทอน เนื่องจากการคุกคาม และแทรกแซงจากรัฐบาล และกลุ่มต่างๆ
ที่ต่อต้านรัฐบาล
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองกําลังฝ่ ายความมัน่ คงของไทยยังคงใช้วธิ ีการสังหารนอกกฏหมาย และการทรมาน
ส่ วนทางด้านกลุ่มก่อความไม่สงบนั้นก็ยงั โจมตีพลเรื อนอย่างโหดเหี้ ยมต่อไป
“สงครามยาเสพติด” ครงใหม่
ั้

ระหว่างการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เฉลิม อยูบ่ าํ รุ ง
รัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นได้ประกาศจะทํา “สงครามยาเสพติด” ครั้งใหม่ ซึ่ งมีความคล้ายคลึงกันกับนโยบายในปี
2546 ของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร โดยระบุวา่ “นโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเป็ นเรื่ องจําเป็ น จะ 3,000 ศพหรื อ
5,000 ศพ ก็จาํ เป็ น เพราะเป็ นคนร้าย” ถึงแม้คาํ ประกาศดังกล่าวจะไม่ถูกนํามาปฏิบตั ิ เนื่องจากแรงต่อต้านจากทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ แต่รัฐบาลก็ไม่ได้แสดงความสนใจที่จะสอบสวนการสังหารนอกกฏหมายจํานวน 2,819 กรณี ที่เกิดขึ้นในช่วงปี
2546 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี สมชาย วงสวัสดิ์ยงั ประกาศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอีกครั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
รัฐบาลล้มเหลวที่จะยุติการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
และความโหดร้ายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตํารวจอย่างเป็ นระบบในปฏิบตั ิการปราบปรามยาเสพติด ยกตัวอย่างเช่น ร้อยตํารวจเอก
ร.ต.อ.ณัฎฐ์ ชนนิธิวณิ ชย์ และเจ้าหน้าที่อีกเจ็ดนายของกองกํากับการตํารวจตระเวณชายแดนที่ 41 ถูกกล่าวหาว่าได้ลกั พาตัว
และทรมานคนไปมากกว่า 60 คน เพื่อรี ดไถเงิน และบีบบังคับให้รับสารภาพในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในช่วงเวลาสามปี ที่ผา่ นมา
ถึงแม้การจับกุมตํารวจตระเวณชายแดนชุดนี้เมื่อวันที่ 25 มกราคม จะเป็ นข่าวครึ กโครม
แต่กลับมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในการลงโทษผูก้ ระทําความผิด

พ ันธมิตรประชาชนเพือ
่ ประชาธิปไตย

ตั้งวันที่ 25 พฤษภาคม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้เริ่ มการประท้วงต่อต่านรัฐบาลอย่างยืดเยื้อในกรุ งเทพฯ
และจังหวัดอื่นๆ โดยระบุวา่ รัฐบาลสมัคร สุ นทรเวช และรัฐบาลสมชาย วงสวัสดิ์ (น้องเขยของทักษิณ) เป็ นหุ่นเชิดตัวแทนของทักษิณ
รวมทั้งยังได้กล่าวหารัฐบาลว่า ฉ้อราษฏร์บงั หลวง ใช้อาํ นาจโดยมิชอบ และไม่รักชาติ ผูป้ ระท้วงปิ ดถนน และการจราจรในกรุ งเทพฯ
นานหลายเดือน ระหว่างนั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลใช้กาํ ลังทําร้ายผูเ้ ข้าร่ วมการชุมนุมของพันธมิตรฯ หลายครั้ง
โดยที่ตาํ รวจไม่ได้ดาํ เนินการป้ องกัน และระงับเหตุอย่างจริ งจัง
เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม ผูป้ ระท้วงฝ่ ายพันธมิตรฯ บุกยึดสถานที่ราชการหลายแห่งในกรุ งเทพฯ รวมถึงสถานีโทรทัศน์ NBT
และทําเนียบรัฐบาล ถึงแม้จะมีคาํ สัง่ คุม้ ครองจากศาล แต่พนั ธมิตรฯ ก็ไม่ยอมยุติการยึดครองทําเนียบรัฐบาล
ต่อมาภายหลังจากที่มีการปะทะกันระหว่างตํารวจกับผูป้ ระท้วงฝ่ ายพันธมิตรฯ พันธมิตรฯ
ก็ได้ตอบโต้ดว้ ยการปิ ดสนามบินนานาชาติในจังหวัดภาคใต้ และยังยุติการบริ การรถไฟโดยสารทัว่ ประเทศอีกด้วย
ความรุ นแรงขยายตัวขึ้นเมื่อเกิดการปะทะกันระหว่างพันธมิตรฯ กับกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาล คือ
แนวร่ วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อวันที่ 2 กันยายน ทําให้มีผเู ้ สี ยชีวติ หนึ่งคน และบาดเจ็บอีกมากกว่า 40
คน นายกรัฐมนตรี สมัครประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นในกรุ งเทพฯ แต่ผบู ้ ญั ชาการทหารบก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ปฏิเสธที่จะใช้อาํ นาจฉุ กเฉิ นเพื่อปราบปรามพันธมิตรฯ และริ ดรอนเสรี ภาพขั้นพื้นฐาน ต่อมาภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรี สมัคร
ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสิ นให้พน้ จากตําแหน่ง (เนื่องจากมีการกระทําที่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญ
โดยไปรับค่าจ้างจากรายการทําอาหารระหว่างที่ดาํ รงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี )
นายกรัฐมนตรี สมชายก็ได้อนุมตั ิขอ้ เสนอของพลเอกอนุพงษ์ที่ให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นเมื่อวันที่ 9 กันยายน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผูป้ ระท้วงฝ่ ายพันธมิตรฯ หลายพันคนได้ปิดล้อมรัฐสภาเพื่อขัดขวางไม่ให้นายกรัฐมนตรี สมชายแถลงนโยบาย
ตํารวจปราบจราจล และตํารวจตระเวณชายแดนใช้แก๊สนํ้าตา และกระสุ นยางสลายการชุมนุม
ซึ่งตํารวจหลายคนได้ยงิ แก๊ซนํ้าตาในระยะประชิดเป็ นแนวตรงเข้าใส่ ผปู ้ ระท้วง ซึ่ งผูป้ ระท้วงฝ่ ายพันธมิตรฯ ตอบโต้ดว้ ยการยิงปื น
ยิงหนังสติ๊ก และขว้างก้อนอิฐเข้าใส่ ตํารวจบางคนถูกตีดว้ ยท่อนเหล็ก ถูกรถทับ หรื อถูกแทงด้วยด้ามธง กระทรวงสาธารณสุ ขระบุวา่
ในเหตุการณ์ครั้งนี้ ผูช้ ุมนุมประท้วงเสี ยชีวติ สองคน และบาดเจ็บ 443 คน (รวมถึงกรณี ที่ตอ้ งสู ญเสี ยอวัยวะสี่ คน)
ขณะที่มีตาํ รวจได้รับบาดเจ็บประมาณ 20 คน
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติสรุ ปว่า กระสุ น และระเบิดแก๊ซนํ้าตาที่ผลิตในจีน ซึ่ งตํารวจนํามาใช้เมื่อวันที่
7 ตุลาคมนั้น อาจจะเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ผปู ้ ระท้วงเสี ยชีวติ และได้รับบาดเจ็บสาหัส
แกนนําของพันธมิตรฯ เรี ยกร้องให้กองทัพสามารถเข้ามาแทรกแซงการเมืองเพื่อป้ องกัน และปราบปรามการฉ้อราษฎ์บงั หลวง
รวมทั้งเพื่อปกป้ องสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ และอธิปไตยของชาติ นอกจากนี้ แกนนําพันธมิตรฯ

ยังเสนอให้มีการลดจํานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งให้เหลือเพียงร้อยละ 50
ส่ วนจํานวนที่เหลือนั้นเสนอให้มาจากการแต่งตั้ง
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการสอบสวนที่เป็ นอิสระ และเป็ นกลางเกี่ยวกับความรุ นแรงทางการเมือง
และการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนที่เกิดจากการกระทําของพันธมิตรฯ แต่อย่างใด
[*ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังจากที่รายงานฉบับภาษาอังกฤษตีพิมพ์แล้ว: ตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พันธมิตรฯ
ประกาศ “สงครามครั้งสุ ดท้าย” ในการโค่นล้มรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี สมชาย สนธิ ลิ้มทองกุล และแกนนําคนอื่นๆ ของพันธมิตรฯ
ได้นาํ ผูป้ ระท้วงหลายพันคนออกจากทําเนียบรัฐบาล (ซึ่ งถูกพันธมิตรฯ ยึดครองตั้งแต่วนั ที่ 26 สิ งหาคม) ไปปิ ดล้อมรัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน และตัดกระแสไฟฟ้ าจนทําให้การประชุมร่ วมระหว่างสภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภาต้องยกเลิก
ขณะที่ผปู้ ระท้วงอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ไปปิ ดล้อมกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม
ตํารวจตัดสิ นใจที่จะไม่ใช้กาํ ลังสลายผูป้ ระท้วงในเหตุการณ์ครั้งนี้ เพราะเกรงว่า
จะทําให้ความรุ นแรงลุกลามไปจนเป็ นเงื่อนไขให้กองทัพทํารัฐประหาร
สมาชิกส่ วนหนึ่งของพันธมิตรฯ ที่ทาํ หน้าที่เป็ นการ์ดติดอาวุธอ้างว่า พวกตนต้องป้ องกันพื้นที่การชุมนุมประท้วงบริ เวณรัฐสภา
และทําเนียบรัฐบาล ดังนั้นจึงได้ไปยึดรถโดยสารประจําทางมาจอดขวางถนนเพื่อปิ ดกั้นการจราจร
และใช้รถอีกจํานวนหนึ่งไปขนย้ายผูป้ ระท้วงไปยังพื้นที่ต่างๆ ตํารวจจับกุมการ์ดของพันธมิตรฯ
หกคนขณะที่กาํ ลังพยายามยึดรถโดยสารประจําทาง โดยใช้มีด ปื น และระเบิดมือเป็ นอาวุธ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
ภายหลังจากที่ประกาศชัยชนะในการทําให้การประชุมรัฐสภาต้องยกเลิกไปแล้ว แกนนําพันธมิตรฯ
ได้สงั่ ให้ผปู้ ระท้วงเดินทางไปยึดที่ทาํ การชัว่ คราวของรัฐบาล ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่สนามบินดอนเมืองเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน และต่อมาในวันที่
25 พฤศจิกายน ผูป้ ระท้วงฝ่ ายพันธมิตรฯ ได้เดินทางไปยึดสนามบินสุ วรรณภูมิ และสนามบินดอนเมืองเมื่อวันที่ 25 และ 27
พฤศจิกายน ตามลําดับ ภาพข่าว และปากคําของพยานที่เห็นเหตุการณ์ในบริ เวณการชุมนุมประท้วงระบุวา่ การ์ดของพันธมิตรฯ
ซึ่งมีอาวุธได้ทาํ ร้าย และควบคุมตัวคนจํานวนมากที่ถูกกล่าวหาว่าเป็ นฝ่ ายที่สนับสนุนรัฐบาล
ในช่วงเวลาดังกล่าว กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลก็ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนด้วยเช่นกัน โดยสมาชิกของกลุ่มต่างๆ ที่อยูใ่ นเครื อข่าย นปช.
มักจะคอยดักโจมตีขบวนรถของฝ่ ายพันธมิตรฯ ด้วยก้อนอิฐ ขวดนํ้า และหนังสติ๊ก รวมทั้งบุกโจมตีศูนย์ประสานงานของฝ่ ายพันธมิตรฯ
ในจังหวัดต่างๆ ทําให้มีผเู ้ สี ยชีวติ และได้รับบาดเจ็บ ซึ่ งผูป้ ระท้วงฝ่ ายพันธมิตรฯ ได้ตอบโต้ดว้ ยการยิงปื น และหนังสติ๊กเข้าใส่ ฝ่าย
นปช. นอกจากนี้ สถานที่ชุมนุมประท้วงของพันธมิตร รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ ASTV ก็ถูกโจมตีดว้ ยระเบิด
และถูกปื นยิงใส่ เกือบทุกคืน จนทําให้มีผเู ้ สี ยชีวติ ไปอย่างน้อยสี่ คน และบาดเจ็บอีกมากกว่า 50 คน แกนนําพันธมิตรฯ กล่าวหาว่า
กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลอยูเ่ บื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้

นายกรัฐมนตรี สมชายมอบอํานาจภายใต้พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ นให้แก่ตาํ รวจเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
เพื่อที่จะยุติการยึดครองสนามบินทั้งสองแห่ง แต่กไ็ ม่สามารถมีผลใดๆ จนกระทัง่ พันธมิตรฯ ประกาศยุติการชุมนุมไปเอง เมื่อวันที่ 3
ธันวาคม ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ พิพากษา (เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม)
ตัดสิ นให้ยบุ พรรคพลังประชาชนของนายกรัฐมนตรี สมชาย และพรรคร่ วมรัฐบาลอีกสองพรรค คือ พรรคชาติไทย
และพรรคมัชฌิมาธิปไตยในกรณี ทุจริ ตการเลือกตั้ง]
ื่
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพสอ

รัฐบาลยังคงแทรงแซงสื่ ออย่างต่อเนื่อง รายงานเล่าข่าวของอดีตวุฒิสมาชิกเจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง ถูกยุติการออกอากาศเมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ ภายหลังจากที่กล่าวหาว่า นายกรัฐมนตรี สมัครบิดเบือนข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการสังหารหมู่นกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในเหตุการณ์วนั ที่ 6 ตุลาคม 2519 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน จักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งควบคุมกรมประชาสัมพันธ์ได้สงั่ ให้ผปู ้ ระกอบการวิทยุชุมนุมกว่า 500
แห่งต้องจัดสรรเวลาวันละสามชัว่ โมงให้กบั การสนับสนุนรัฐบาล มิฉะนั้นจะสัง่ ปิ ดสถานีที่ขดั ขืน
นายกรัฐมนตรี สมัครพยายามใช้การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ NBT ตอบโต้การวิพากษ์วจิ ารณ์ของสถานีโทรทัศน์ ASTV
และสถานีวทิ ยุผจู ้ ดั การ ซึ่ งเป็ นกระบอกเสี ยงของพันธมิตรฯ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ช่วงเวลาของรายการ “ข่าวหน้าสี่ ”
ที่สถานีโทรทัศน์ NBT ถูกโอนไปให้กบั ผูจ้ ดั รายการอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั พรรคmujmeพลังประชาชน
เพื่อให้จดั รายการ “ความจริ งวันนี้”
ในการชุมนุมประท้วงของพันธมิตรฯ นั้นได้มีการใช้ความรุ นแรงต่อสื่ อมวลชน เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม ผูป้ ระท้วงฝ่ ายพันธมิตรฯ
ซึ่ งมีปืน มีดดาบ และหนังสติ๊กเป็ นอาวุธ ได้บุกเข้าไปในสถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อยุติการส่ งสัญญาณออกอากาศทางโทรทัศน์
และวิทยุ ในวันเดียวกันนั้น ผูป้ ระท้วงฝ่ ายพันธมิตรฯ ได้ข่มขู่ผสู ้ ื่ อข่าว และเจ้าหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ NBT
ซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่อยูท่ ี่ทาํ เนียบรัฐบาล และขับไล่ให้ออกจากรถถ่ายทอดสด
กลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลก็ได้คุกคามสื่ อมวลชนด้วยเช่นกัน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน กลุ่ม “คนเสื้ อแดง”
ที่เป็ นสมาชิกของกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 บุกไปปิ ดล้อมสํานักงานภูมิภาคของสถานีโทรทัศน์ TPBS
รวมทั้งยังได้ข่มขู่วา่ จะตัดกระแสไฟฟ้ า และนํ้าประปา เพื่อตอบโต้การที่สถานีโทรทัศน์ TPBS รายงานข่าวว่า
สมาชิกของกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ได้รับค่าจ้างคนละ 2,000 บาท เพื่อเข้าร่ วมการชุมนุมของ นปช. ที่กรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน
[*ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังจากที่รายงานฉบับภาษาอังกฤษตีพิมพ์แล้ว: ตั้งแต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พันธมิตรฯ
ประกาศ “สงครามครั้งสุ ดท้าย” ในช่วงเวลาดังกล่าว พันธมิตรฯ แสดงความเป็ นศัตรู อย่างเปิ ดเผยต่อสื่ อมวลชน
ผูส้ ื่ อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ NBT มักถูกผูป้ ระท้วงฝ่ ายพันธมิตรฯ ข่มขู่คุกคาม และขับไล่ออกจากบริ เวณพื้นที่การชุมนุมประท้วง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน รถออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ TNN
ถูกยิงด้วยปื นขณะที่กาํ ลังรายงานข่าวการชุมนุมประท้วงที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ผูป้ ระท้วงฝ่ ายพันธมิตรฯ
ยังบังคับให้ผสู ้ ื่ อข่าวต้องถอดเสื้ อที่มีขอ้ ความรณรงค์ยตุ ิการใช้ความรุ นแรงออกระหว่างที่เข้าไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่การชุมนุมประท้วง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน สมาชิกกลุ่มเชียงใหม่ 51 ประมาณ 100 คน ซึ่ งมีปืน ระเบิด หนังสติ๊ก มีดดาบ ท่อนเหล็ก
และก้อนอิฐเป็ นอาวุธ ได้บุกโจมตีสถานีวทิ ยุชุมชนวิหคเรดิโอของพันธมิตรฯ ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จนทําให้มีผเู ้ สี ยชีวติ หนึ่งคน]
พันธมิตรฯ พรรคประชาธิปัตย์ (ซึ่ งเป็ นฝ่ ายค้านในขณะนั้น)
และนายทหารชั้นผูใ้ หญ่เคลื่อนไหวอย่างแข็งขันให้มีการนําเอาข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาเล่นงานผูท้ ี่สนับสนุนรัฐบาล
จักรภพต้องลาออกจากตําแหน่งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ภายหลังจากที่ถูกตั้งข้อหาว่า
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพจากการที่ไปกล่าวบรรยายเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ที่สมาคมผูส้ ื่ อข่าวต่าวประเทศ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ดารณี
ชาญเชิงศิลปกุล (ดา ตอร์ปิโด) ถูกจับกุมในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในการปราศรัยบนเวทีของ นปช. อนึ่ง ในปี 2551
ทางการไทยได้ปิดเว๊บไซด์ที่ถูกกล่าวหาว่าส่ งเสริ มการแสดงความคิดเห็นต่อต้านสถาบันกษัตริ ย ์ ไปมากกว่า 400 แห่ง
ทางการไทยเตือนสื่ อมวลชนต่างประเทศไม่ให้วพิ ากษ์วจิ ารณ์บทบาทของสถาบันกษัตริ ย ์ โจนาธาน เฮด ผูส้ ื่ อข่าวของ BBC
ประจํากรุ งเทพฯ ถูกสอบสวนเกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ภายหลังจากที่เขียนบทความที่ถูกกล่าวหาว่าต่อต้านสถาบันกษัตริ ย ์
ิ ธิมนุษยชนในจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้
ความรุนแรง และการละเมิดสท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมัน่ คงของไทย และกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนยังคงโจมตีพลเรื อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลว่า
ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจที่ 39 ในอําเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิวาสซ้อม และฆาตกรรมอิหม่ามยะผา กาเซ็ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม
ขณะที่เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน กลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบพร้อมอาวุธครบมือได้บุกขึ้นไปบนรถไฟโดยสารที่อาํ เภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
และสังหารตํารวจรถไฟ และพนักงานรถไฟที่เป็ นคนไทยพุทธรวมสี่ คน มีการใช้คาร์บอมบ์ในการวางระเบิดที่โรงแรมซี เอสปั ตตานี
จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม และที่อาํ เภอสุ ไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม
กลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบยังพยายามสร้างความหวาดกลัวในหมู่คนไทยพุทธด้วยการตัดศรี ษะ หรื อจุดไฟเผาเหยือ่ นอกจากนี้
กลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบยังวางเพลิงเผาโรงเรี ยน และซุ่มโจมตีขบวนครู และนักเรี ยนระหว่างที่เดินทางไป-กลับโรงเรี ยน
รวมทั้งยังได้ลอบสังหารครู ดว้ ย
ถึงแม้รัฐบาล และพลเอกอนุพงษ์จะให้สญ
ั ญาว่าจะให้มีความยุติธรรมต่อชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมัน่ คงของไทยยังแทบจะไม่ถูกลงโทษเลยจากกรณี ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารนอกกฏหมาย การซ้อมทรมาน
และการจับกุมที่มิชอบ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเกี่ยวกับการ “อุม้ หาย” เพิ่มมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ลดลงระยะหนึ่งในปี 2550

้ี ัย และแรงงานต่างด้าว
ผูล
้ ภ

ยังคงมีการละเมิดหลักกฏหมายระหว่างประเทศห้ามไม่ให้มีการบังคับส่ งผูล้ ้ ีภยั ออกไปยังประเทศใดๆ
ที่จะมีอนั ตรายต่อชีวติ ของผูล้ ้ ีภยั เหล่านั้น (หลัก non-refoulement) ในปี 2551
โดยทางการไทยส่ งชาวกะเหรี่ ยงที่เข้ามาขอลี้ภยั กลับไปพม่า และมีการส่ งชาวม้งที่เข้ามาขอลี้ภยั ในจังหวัดเพชรบูรณ์กลับไปลาว
ไทยเป็ นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรี แรงงานอาเซียนในเดือนมิถุนายน
แต่แรงงานต่างด้าวยังคงแทบจะไม่ได้รับการคุม้ ครองภายใต้กฏหมายแรงงานไทย ทําให้แรงงานเหล่านั้นเสี่ ยงที่จะถูกจับกุม
และรี ดไถจากเจ้าหน้าที่ รวมทั้งยังเสี่ ยงที่จะถูกกดขี่ ละเมิดสิ ทธิ และถูกทําให้เสี ยชีวติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน แรงงานชาวพม่า 54
คนเสี ยชีวติ จากการขาดอากาศหายใจในรถบรรทุกที่ลกั ลอบนําตัวพวกเขาเดินทางไปทํางานที่จงั หวัดระนอง
มีการบังคับใช้คาํ สัง่ ของผูว้ า่ ราชการจังหวัดระนอง จังหวัดระยอง
และจังหวัดพังงาห้ามไม่ให้แรงงานต่างด้าวออกนอกสถานที่ในเวลากลางคืน ห้ามพกโทรศัพท์มือถือ และห้ามขับรถจักรยานยนต์
ิ ธิมนุษยชน
น ักสท

มีความคืบหน้าน้อยมากในการสื บสวนอย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับการสังหารนักสิ ทธิมนุษยชน 20 คนที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลทักษิณ
ซึ่งรวมถึงกรณี การ “อุม้ หาย” และการสังหารทนายมุสลิม สมชาย นีละไพจิตร
ทางการไทยข่มขู่ที่จะถอนใบอนุญาตจดทะเบียนองค์เอกชนระหว่างประเทศ
เพื่อห้ามปรามไม่ให้องค์กรเหล่านั้นเปิ ดโปงปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ต ัวแสดงระหว่างประเทศทีส
่ ําค ัญ

ไทยรับตําแหน่งประธานตามวาระหมุนเวียนของอาเซียนในปี 2551 ถึงแม้ในขณะนั้นจะยังไม่ได้ให้สตั ยาบันกฏบัตรอาเซี ยนก็ตาม
ความพยายามของไทยในการกําหนดกรอบของกลไกสิ ทธิมนุษยชนอาเซี ยนถูกบัน่ ทอนความน่าเชื่อถือไปจากปั ญหาสิ ทธิมนุษยชนภายใน
ประเทศ และความสัมพันธ์ของไทยกับรัฐบาลทหารพม่า นายกรัฐมนตรี สมชายใช้เวทีการประชุมอาเซมที่กรุ งปั กกิ่ง เมื่อเดือนตุลาคม
ในการเคลื่อนไหวทางการทูตเพื่อสนับสนุนรัฐบาลทหารพม่า โดยเสนอให้มีการยกเลิกการควํา่ บาตรทางเศรษฐกิจ
และให้มีการหันไปสนับสนุนรัฐบาลทหารพม่า ซึ่ งนายกรัฐมนตรี สมชายอ้างว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในพม่า
สหรัฐอเมริ กา และรัฐบาลประเทศตะวันตกอื่นๆ ฟื้ นฟูความสัมพันธ์กบั ไทยเข้าสู่ ภาวะปกติ
ภายหลังจากที่ไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
สหรัฐอเมริ กาใช้ความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิดกับไทบเป็ นประโยชน์ในการเสนอประเด็นความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ทั้งกรณี ที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้าทางการเมืองในกรุ งเทพฯ และความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สหรัฐอเมริ การ่ วมมือกับอังกฤษ สหภาพยุโรป และออสเตรเลียในการสนับสนุนให้มีการฟื้ นฟูประชาธิปไตยในไทย
และแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่มีความพยายามจากกลุ่มการเมืองต่างๆ ที่จะยัว่ ยุให้เกิดการรัฐประหาร และริ ดรอนสิ ทธิเสรี ภาพ

