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ประเทศไทย 
 
รฐับาลของนายกรฐัมนตรียิง่ลกัษณ ชนิวตัรมคีวามคบืหนาเพียงเล็กนอยในการแกไขปญัหาสทิธมินุษยชน 
ซึง่มคีวามรายแรง และเกดิขึน้อยางตอเน่ืองในปี 2556 
รวมท ัง้ยงัคงใหความคุมครองตอกองทพัไมใหตองรบัผดิตอความรุนแรงทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้เมือ่ปี 2553  
 
ผูสนบัสนุนฝ ายคานมากกวา 100,000 คนออกมาชุมนุมประทวงบนทองถนนในเดอืนพฤศจกิายน 
และธนัวาคม เพือ่คดัคานความพยายามของฝ ายรฐับาล 
ซึง่นําโดยพรรคเพือ่ไทยทีจ่ะผานการนิรโทษกรรมแบบ “เหมาเขง” 
ใหกบัทกุคนทีม่สีวนรบัผดิชอบตอความรุนแรงทางการเมอืง และการทจุรติฉอราษฎรบงัหลวงต ัง้แตปี 2547 
จนถงึปี 2556 การชุมนุมประทวงน้ีนําไปสูการปะทะกนัหลายคร ัง้ ซึง่ทาํใหมผีูเสยีชีวติอยางนอย 4 คน 

และบาดเจ็บมากกวา 200 คน (ขอมลูขณะทีเ่ขยีนรายงานน้ี)  
 
ถงึแมจะอางจุดยืนสนบัสนุนสทิธมินุษยชน 
แตรฐับาลประสบความสาํเร็จเพียงเล็กนอยในการแกไขปญัหาการละเมดิสทิธมินุษยชนอยางรายแรง 
ซึง่รวมถงึการละเมดิสทิธมินุษยชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต การจาํกดัเสรภีาพในการแสดงออก 
และการละเมดิสทิธขิองผูลี้ภยั และแรงงานตางดาว  
 

การรบัผดิตอความรุนแรงทางการเมือง 
มผีูเสยีชีวติอยางนอย 90 คน และบาดเจ็บมากกวา 2,000 คนในเหตกุารณรุนแรงทางการเมอืงเมือ่ปี 2553 
ความสญูเสยีสวนใหญเกดิจากการใชกาํลงัทีท่าํใหถงึแกชีวติโดยไมจาํเป็น และรุนแรงเกนิเหตโุดยทหาร 
บางกลุมในแนวรวมประชาธปิไตยตอตานเผด็จการแหงชาต ิ(นปช.) หรือทีรู่ จกักนัท ั่วไปในชือ่ “คนเสื้อแดง” 
มสีวนรบัผดิชอบตอการโจมตดีวยอาวุธจนทาํใหทหาร ตาํรวจ และพลเรือนเสยีชีวติ  
 
การไตสวนสาเหตกุารเสยีชีวติโดยศาลพบวา เหยือ่ของความรุนแรงปี 2553 จาํนวน 15 
คนถูกยงิเสยีชีวติโดยทหารทีป่ฏบิตัติามคาํส ั่งของศนูยอาํนวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) 
ซึง่จดัต ัง้ขึน้โดยอดตีนายกรฐัมนตรีอภสิทิธิ ์เวชาชีวะ และมอีดตีรองนายกรฐัมนตรีสเุทพ 
เทอืกสบุรรณเป็นผูอาํนวยการ แตขณะทีอ่ภสิทิธิ ์และสเุทพถูกต ัง้ขอหาเจตนาฆาผูอืน่โดยเล็งเห็นผล 
โดยยดึตามความรบัผดิชอบของสายการบงัคบับญัชานัน้ กลบัยงัไมมกีารต ัง้ขอหาทางอาญาใดๆ กบัทหาร 
 
สถานะของการสอบสวนโดยรฐับาลเกีย่วกบัอาชกรรมทีม่กีารกลาวหาวาเกดิจากการกระทาํของกองกาํลงั 
“คนชุดดาํ” ทีม่ีสวนเชือ่มโยงกบั นปช. ยงัคงไมมคีวามชดัเจน ถงึแมจะมภีาพถาย และหลกัฐานอืน่ๆ ชดัเจน 
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แตแกนนํา และผูสนบัสนุน นปช. รวมท ัง้ผูทีม่ตีาํแหนงในรฐับาล และรฐัสภา ยงัคงยืนยนัวา นปช. 
ไมมกีองกาํลงัตดิอาวุธในระหวางเหตกุารณรุนแรงปี 2553    
 
รฐับาลมีการดาํเนินการทีน่าชืน่ชม โดยไดเยียวยาทุกฝ ายทีไ่ดรบัผลกระทบจากความรุนแรงเมือ่ปี 2553  
อยางไรก็ตาม เหยือ่ และครอบครวัของเหยือ่บางคนแสดงความกงัวลวา 
การเยียวยาดวยเงนิกาํลงัถูกนํามาใชทดแทนการนําตวัผูทีร่บัผดิชอบตอความรุนแรงเขาสูกระบวนการยุตธิ
รรม 
 
เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2556 
สภาผูแทนราษฎรผานรางพระราชบญัญตันิิรโทษกรรมทีเ่สนอโดยพรรคเพือ่ไทย 
ซึง่จะใหการนิรโทษกรรมอยางสมบรูณตอผูชุมนุมจากทกุฝ าย ซึง่ถูกดาํเนินคด ี
หรือตองโทษในคดทีีเ่ป็นความผดิตอรฐั เจาหนาที ่ซึง่ออกคาํส ั่งใหปราบปรามผูชุมนุม 
และทหารทีเ่ป็นผูดาํเนินการปราบปราม 
ตลอดจนผูทีต่องโทษในคดทีจุรติฉอราษฎรบงัหลวงต ัง้แตหลงัการรฐัประหารปี 2549 
ถงึแมตอมาวุฒสิภาจะปฏเิสธรางพระราชบญัญตัดิงักลาวเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 
แตการชุมนุมประทวงตอตานการนิรโทษกรรมก็ลุกลาม ท ัง้ในกรุงเทพฯ และตางจงัหวดั มปีระชาชนมากกวา 
100,000 คนออกมาเดนิขบวนบนทองถนน 
และรวมเคลือ่นไหวกบัแกนนําการชุมนุมประทวงเพือ่โคนลมรฐับาลยิง่ลกัษณ 
และกาํจดัเครือขายทางการเมอืงของอดตีนายกรฐัมนตรีทกัษิณ ชนิวตัร 
 
การปะทะกนัเมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 
ระหวางฝ ายทีส่นบัสนุนรฐับาลกบัฝ ายทีต่อตานรฐับาลทีม่หาวทิยาลยัรามคาํแหง 
และสนามกีฬาราชมงัคลาในกรุงเทพฯ ทาํใหมผีูเสยีชีวติ 4 คน และบาดเจ็บ 60 คน 
ผูชุมนุมฝ ายคณะกรรมการประชาชนเพือ่การเปลีย่นแปลงประเทศไทยใหเป็นประชาธปิไตยทีส่มบรูณอนัมพี
ระมหากษตัรยิทรงเป็นประมุข (กปปส.) และกลุมตอตานรฐับาลอืน่ๆ 
ปะทะกบัตาํรวจระหวางพยายามบกุเขาไปในทาํเนียบรฐับาล และกองบญัชาการตาํรวจนครบาลเมือ่วนัที ่1 
และ 3 ธนัวาคม ทาํใหมผีูบาดเจ็บมากกวา 200 คน โดยสวนใหญไดรบัผลกระทบจากแกสน้ําตา 
 

เสรีภาพในการแสดงออก 
การวจิารณสถาบนักษตัรยิเป็นความผดิทางอาญาในประเทศไทย ถงึแมจาํนวนการจบักุม 
และการพพิากษาลงโทษในความผดิฐานหมิน่สถาบนักษตัยิจะลดลงอยางมากภายหลงัจากทีน่ายกรฐัมนตรียิง่
ลกัษณเขารบัตาํแหนงเมือ่ปี 2554 แตหนวยงานราชการตางๆ ยงัคงใชประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ 
และพระราชบญัญตัคิวามผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอรปิดก ัน้การแสดงความคดิเห็นอยางเสรี 
และดาํเนินคดีกบันกัวจิารณ 
ผูทีถู่กต ัง้ขอหาวากระทาํความผดิฐานหมิน่สถาบนักษตัรยิมกัจะไมไดรบัอนุญาตใหประกนัตวั 
และถูกคมุขงัในเรือนจาํนานหลายเดอืนกอนทีจ่ะมีการไตสวนในชัน้ศาล 
โดยสวนใหญคาํพพิากษาจะเป็นการลงโทษอยางรุนแรง   
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เมือ่วนัที ่23 มกราคม ศาลอาญากรุงเทพฯ พพิากษาจาํคกุสมยศ พฤกษาเกษมสขุ บรรณาธกิาร 

และนกัเคลือ่นไหวเรียกรองประชาธปิไตยทีม่ชืีอ่เสยีง 11 ปี เพราะตพีมิพบทความ 2 เรือ่ง 
ซึง่พาดพงิสถาบนักษตัรยิในเชงิลบในนิตยสารวอยสออฟทกัษิณ โดยเขาถูกปฏเิสธการขอประกนัตวั 8 
คร ัง้ระหวางถูกคมุขงันาน 20 เดอืนกอนทีจ่ะมกีารพจิารณาคด ี    

คณะทาํงานเรือ่งการคมุขงัโดยพลการแหงสหประชาชาตริะบุเมือ่เดอืนสงิหาคม 2555 วา 
การคมุขงัสมยศกอนทีจ่ะมกีารพจิารณาคดนีัน้ละเมดิกฎหมายสทิธมินุษยชนระหวางประเทศ อน่ึง 
สมยศขออทุธรณคาํพพิากษา 
 
เมือ่วนัที ่13 กนัยายน ศาลอาญากรุงเทพฯ ยกฟ องยุทธภมู ิมาตรนอก 
ซึง่ถูกพีช่ายของตนเองแจงความฐานหมิน่สถาบนักษตัรยิ 
ยุทธภมูถิูกคมุขงัโดยไมไดรบัการประกนัตวัต ัง้แตเดอืนกนัยายน 2555 เน่ืองจากศาลเห็นวา 
ขอกลาวหาวาเขาดหูมิน่สถาบนักษตัรยิน ัน้เป็นภยัคกุคามตอความม ั่นคงของชาต ิ
กรณีทีก่ฎหมายเกีย่วกบัความผดิฐานหมิน่สถาบนักษตัรยิถูกใชเป็นเครือ่งมือในความขดัแยงในครอบครวัเช
นน้ีแสดงใหเห็นวา กฎหมายดงักลาวสามารถถูกนําไปใชในทางทีผ่ดิไดงายเพียงใด ตาํรวจ อยัการ 
และศาลมกัจะเกรงกลวัวา ตนเองจะถูกกลาวหาวาไมจงรกัภกัดตีอกษตัรยิ 
ถาหากพวกเขาไมดาํเนินคดใีนกรณีขอกลาวหาเกีย่วกบัการหมิน่สถาบนักษตัรยิ 
 
พรรคเพือ่ไทยในฝ ายรฐับาล แนวรวมของรฐับาลใน นปช. ผูนํากองทพั พรรคประชาธปิตัยในฝ ายคาน 
และกลุมตอตานรฐับาลตางๆ ลวนแตแสดงจุดยืนอยางชดัแจงตอสาธารณะวา 
ผูทีถู่กกลาวหาวากระทาํความผดิฐานหมิน่สถาบนักษตัรยิไมควรไดรบัการนิรโทษกรรม อน่ึง ในปี 2556 
มกีารพระราชทานอภยัโทษใหกบัผูทีถู่กพพิากษาจาํคกุในความผดิน้ี 3  คน 
 
เมือ่วนัที ่ 25 พฤศจกิายน ผูชุมนุมฝ ายตอตานรฐับาลกลุม กปปส. ทาํรายนิค นอสตทิช 
ผูสือ่ขาวอสิระชาวเยอรมนั หลงัจากทีชุ่มพล จุลใส อดตีสมาชกิสภาผูแทนราษฎรพรรคประชาธปิตัย 
ประกาศบนเวทวีา นิคเกีย่วพนักบั นปช. 
ตอมาภาพถายของนิคถูกสงตอกนัไปอยางกวางขวางบนเครือขายโซเชียลมเีดยีของฝ ายตายตานรฐับาล 
ซึง่ทาํใหเกดิความกงัวลเกีย่วกบัความปลอดภยัของเขา  
 
นกัการเมอืงพรรคประชาธปิตัยนําผูสนบัสนุน กปปส. หลายพนัคนเดนิขบวนไปยงัสถานีโทรทศันชอง 3 5 7 
9 11 และไทยพีบเีอส เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 
เพือ่กดดนัสถานีโทรทศันเหลานัน้ใหออกอากาศคาํปราศรยัของสเุทพ 
และไมรายงานขอมลูของฝ ายรฐับาลเกีย่วกบัการเผชญิหนาทางการเมอืง  
 

ความรุนแรง และการละเมดิสทิธมินุษยชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต  
เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ รฐับาลตกลงทีจ่ะพูดคยุกบัฮสัซนั ตอยบิ 
จากขบวนการแบงแยกดนิแดนแนวรวมปฏวิตัแิหงชาต ิ(บอีารเอ็น) 
เพือ่ทีจ่ะแสวงหาทางยุตคิวามขดัแยงดวยอาวุธในจงัหวดัภาคใตทีด่าํเนินมาต ัง้แตเดอืนมกราคม 2547 
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และทาํใหมผีูเสียชีวติไปแลวมากกวา 5,000 คน 

ท ัง้สองฝ ายตกลงทีจ่ะลดการกระทาํทีเ่ป็นปรปกัษตอกนัในชวงเดอืนถือศลีอด ระหวางวนัที ่10 กรกฎาคม 

ถงึวนัที ่18 สงิหาคม 
 
กลุมนกัรบเพือ่เอกราชปาตานี ซึง่เป็นกองกาํลงัในเครือขายหลวมๆ ของบอีารเอ็น 
ยงัคงมุงเป าทาํรายพลเรือนอยางตอเน่ืองดวยการวางระเบดิ ซุมโจมต ียงิ และลอบสงัหาร 
การโจมตโีดยกองกาํลงัตดิอาวธุชาวมลายูมสุลมิดเูหมอืนมุงเป าทีจ่ะขมขู 
และขบัไลประชากรชาวไทยพุทธออกจากจงัหวดัยะลา ปตัตานี และนราธวิาส 
ควบคมุประชากรชาวมลายูมสุลมิ และทาํลายความนาเชือ่ถือของรฐับาลทีไ่มสามารถคุมครองพลเมอืงได 
ในอกีดานหน่ึง หนวยงานดานความม ั่นคงมสีวนรบัผดิชอบตอการสงัหาร 
และการละเมดิสทิธมินุษยชนของชาวมลายูมสุลมิ 
 
รฐับาลจดัใหมกีารจายเงนิเยียวยาแกชาวมลายูมสุลมิหลายรอยคนทีต่กเป็นเหยือ่ของการละเมดิสทิธมินุษยชน
โดยเจาหนาทีฝ่ ายความม ั่นคง อยางไรก็ตาม เจาหนาทีฝ่ ายความม ั่นคงยงัคงปฏบิตักิารโดยไมตองรบัผดิ 
โดยยงัไมมเีจาหนาทีค่นใดถูกลงโทษทางอาญาจากการสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรม การทรมาน 
การบงัคบัใหสญูหาย และการละเมดิสทิธมินุษยชนอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ในพ้ืนที ่
  
กลุมผูกอความไมสงบใชระเบดิโจมตโีรงเรียนรฐับาล และยงัมกีารทาํรายครู 
โดยกลาวหาวาเป็นตวัแทนของอดุมการณของรฐัไทยพุทธ ต ัง้แตเดอืนมกราคม 2547 มคีร ู164 
คนถูกสงัหารในจงัหวดัชายแดนภาคใต 
 
กลุมผูกอความไมสงบเกณฑเด็กจากโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอสิลามเขารวมโดยตรงในการตอสูดวยอาวุธ 
และการทาํหนาทีส่นบัสนุนตางๆ เชน การวางใบปลวิ 
กลุมผูกอความไมสงบบางสวนใชโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอสิลามเป็นสถานทีป่ระกอบระเบดิแสวงเครือ่ง 
 

การบงัคบัใหสญูหาย 
รฐับาลลงนามอนุสญัญาระหวางประเทศวาดวยการป องกนับคุคลทกุคนจากการหายสาบสญูโดยถูกบงัคบั 
เมือ่เดอืนมกราคม 2555 แตยงัไมมกีารดาํเนินการใดๆ เพือ่ใหรฐับาลใหสตัยาบนัรบัรอง 
ประมวลกฎหมายอาญายงัไมรวมการหายสาบสญูโดยถูกบงัคบัเป็นความผดิทางอาญา 
หนวยงานของรฐัยงัคงลมเหลวอยางตอเน่ืองในการใหความสาํคญักบัการหายสาบสญูโดยถูกบงัคบั 63 
กรณีทีม่กีารายงานไว 
 

ผูพทิกัษสทิธมินุษยชน  
เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ประจบ เนาวโอภาส แกนนําตอตานการลกัลอบทิง้ขยะสารพษิในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ถูกมอืปืนยงิเสียชีวติ ต ัง้แตปี 2544 มนีกัสิง่แวดลอม และผูพทิกัษสทิธมินุษยชนมากกวา 20 คนถูกสงัหาร 
การสอบสวนคดเีหลาน้ีมกัประสบปญัหาจากความไมตอเน่ือง และความไมมปีระสทิธภิาพของตาํรวจ 
รวมท ัง้ยงัถูกแทรกแซงทางการเมอืง ขณะทีโ่ครงการคุมครองพยานของกระทรวงยุตธิรรมก็ไมมผีลเพียงพอ 
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พฒันาการทีน่ากงัวลตอการวจิยัดานสทิธมินุษยชนเกดิขึน้เมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ บรษิทัเนเชอรลัฟรุต จาํกดั 
ฟ องหมิน่ประมาททางอาญาตอแอนด ีฮอลล นกักจิกรรมดานแรงงาน 
เกีย่วกบัขอกลาวหาในรายงานทีส่บืสวนเกีย่วกบัการละเมดิสทิธแิรงงานอยางรายแรงในโรงงานของบรษิทัดงั
กลาว  
 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต หนวยงานดานความม ั่นคงขึน้บญัชีผูพทิกัษสทิธมินุษยชนชาวมลายูมสุลมิ 
ตลอดจนผูชวยทนายความ และนกัศกึษาทีเ่คลือ่นไหวทาํกจิกรรมดานสทิธมินุษยชนวาเป็น 
“ผูสนบัสนุนกลุมผูกอความไมสงบ” โดยมกีารสอดแนม จบักุม และคมุขงับคุคลเหลานัน้ 
 

ผูล้ีภยั ผูแสวงหาการล้ีภยั และแรงงานตางดาว 
รฐับาลใหคาํรบัรองตอสาธารณะวา ผูลี้ภยัชาวพมาจาํนวน 140,000 
คนทีอ่าศยัอยูในคายผูลี้ภยัชายแดนไทย-พมาจะไมถูกบงัคบัสงกลบัโดยไมสมคัรใจ อยางไรก็ตาม  

ผูทีอ่าศยัในคายลี้ภยัประมาณรอยละ 40 โดยไมไดลงทะเบยีน 
และประเทศไทยจาํกดัไมใหผูลี้ภยัมเีสรีภาพในการเดนิทาง และหามไมใหทาํงาน 
 
ประเทศไทยไมไดเป็นภาคขีองอนุุสญัญาผููลี้ภยัปี 2494 และไมมกีฎหมายทีร่บัรองสถานะของผูลี้ภยั 
ผูแสวงหาการล้ีภยั 
และผูลี้ภยัทีถู่กจบักุมมกัจะตองเผชญิกบัการควบคมุตวัเป็นระยะเวลานานจนกวาจะไดรบัเลือกใหไปต ัง้ถิน่ฐา
นในประเทศอืน่ หรือยอมถูกสงกลบัโดยเสยีคาใชจายเอง  
 
หนวยงานรฐัมกัจะสกดัก ัน้ และผลกัดนัเรือทีบ่รรทกุชาวโรฮงิญามาจากประเทศพมา รฐับาลไทยถือวา 
ชาวโรฮงิญาท ัง้หมดทีเ่ดนิทางเขามาประเทศไทยทางเรือเป็นบคุคลทีห่ลบหนีเขาเมอืงโดยผดิกฎหมาย 
และมกัจะสกดัก ัน้ชาวโรฮงิญาเหลานัน้ ระหวางเดอืนมกราคม ถงึ เดอืนตลุาคม ชาวโรฮงิญามากกวา 2,000 
คนถูกควบคมุตวั โดยผูชายชาวโรฮงิญาถูกนําตวัไปไวในหองขงัขนาดเล็กทีม่สีภาพยํ่าแย  
และแออดัอยางมาก ท ัง้น้ี มผีูเสยีชีวติอยางนอย 8 คนระหวางถูกควบคมุตวัทีด่านตรวจคนเขาเมอืง 
ต ัง้แตเดอืนกรกฎาคมเป็นตนมา 
ผูชายชาวโรฮงิญาทีก่ลวัวาจะถูกสงตวักลบัไปเผชญิการประหตัประหารในประเทศพมา 
หรือถูกควบคมุตวัอยางไมสิน้สดุในประเทศไทยไดทาํการประทวงขึน้ทีห่องควบคมุตวัของดานตรวจคนเขาเ
มอืงหลายแหงในจงัหวดัภาคใต อน่ึง พวกคามนุษยสามารถเขาถงึ และพยายามลอลวงผูหญงิ 
และเด็กชาวโรฮงิญาออกมาจากทีพ่กัพงิทีร่ฐับาลจดัไว 
 
กฎหมายแรงงานของประเทศไทยใหความคุมครองเพียงเล็กนอยตอแรงงานตางดาว การขึน้ทะเบยีน 
และพสิจูนสญัชาตแิรงงานตางดาวชวยใหแรงงานตางดาวมเีอกสารทางกฎหมาย 
แตแทบไมสามารถป องกนัไมใหแรงงานตางดาวถูกนายจางละเมดิสทิธไิดเลย 
แรงงานตามบานยงัคงไมไดรบัมาตรการคุมครองสาํคญัๆ เชน คาจางข ัน้ตํ่า การจาํกดัช ั่วโมงทาํงาน 
และการลาคลอดบตุร แรงงานตางดาวยงัคงมคีวามเสีย่งอยางมากตอการถูกเอารดัเอาเปรียบ 
แรงงานตางดาวทีเ่ป็นผูหญงิเผชญิกบัความรุนแรงทางเพศ และการคาแรงงาน 
สวนแรงงานตางดาวทีเ่ป็นผูชายเผชญิกบัการเอารดัเอาเปรียบอยางรุนแรง 
ซึง่รวมถงึการถูกคาเป็นแรงงานบนเรือประมง  



6 

นโยบายตอตานยาเสพตดิ  
รฐับาลยงัคงปฏเิสธวาไมมคีวามเกีย่วของใดๆ 
ของเจาหนาทีร่ฐัในการสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรมมากกวา 2,800 
กรณีทีเ่กดิขึน้ในชวงทีร่ฐับาลของอดตีนายกรฐัมนตรีทกัษิณทาํ “สงครามตอตานยาเสพตดิ” 
การสอบสวนคดกีารสงัหารนอกกระบวนการยุตธิรรมทีเ่กีย่วของกบัตาํรวจหนวยปราบปรามยาเสพตดิคบืหน
าไปอยางลาชา  
 
รฐับาลยงัคงสงตวัผูใชยาเสพตดิไปยงั “ศนูยบาํบดั” ซึง่สวนใหญดาํเนินการโดยกองทพั 
และกระทรวงมหาดไทย ซึง่ “การรกัษา” ประกอบดวยการออกกาํลงัแบบฝึกทหาร ผูใชยา 
ซึง่สวนใหญถูกควบคมุตวัในเรือนจาํกอนการบงัคบับาํบดันัน้มกัจะไมไดรบัความชวยเหลอืทางการแพทยใน
กรณีทีม่อีาการลงแดง 
 

ตวัแสดงระหวางประเทศทีส่าํคญั  
เมือ่เดอืนพฤศจกิายน และธนัวาคม เลขาธกิารสหประชาชาต ิสหภาพยุโรป สหรฐัอเมรกิา องักฤษ 
และออสเตรเลีย แสดงความกงัวลเกีย่วกบัการเผชญิหนาทางการเมอืงในประเทศไทย 
โดยไดเรียกรองใหทกุฝ ายปฏเิสธความรุนแรง เคารพสทิธมินุษยชน 
และแสวงหาหนทางแกไขความขดัแยงอยางสนัต ิ 
 
ในปี 2556 
ประเทศไทยเริม่การรณรงคเพือ่สมคัรเป็นสมาชกิไมถาวรของคณะมนตรีความม ั่นคงแหงสหประชาชาต ิ
วาระปี 2560 ถงึ 2561 และการเลือกต ัง้เป็นสมาชกิคณะมนตรีสทิธมินุษยชนแหงสหประชาชาต ิวาระปี 

2558 ถงึ 2560 
ประเทศไทยเป็นหน่ึงในไมกีป่ระเทศจากเอเชียตะวนัออกเฉียงใตทีเ่สนอคาํเชญิใหผูชาํนาญการพเิศษของคณ
ะมนตรีสทิธมินุษยชนแหงสหประชาชาตเิดนิทางมาเยือน เมือ่วนัที ่9 กนัยายน 
นายกรฐัมนตรียิง่ลกัษณเป็นผูทาํไทยคนแรกทีไ่ปปราศรยั ณ คณะมนตรีสทิธมินุษยชนแหงประชาชาต ิ
แตสาระคาํปราศรยัดงักลาวไมไดกลาวถงึปญัหาสทิธมินุษยชนในประเทศไทยอยางชดัแจง   
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