
มกราคม 2555                     สรุปสถานการณ์สทิธิมนษุยชน 
 

 

ประเทศไทย 
 
ชยัชนะอยา่งทว่มท้นในการเลอืกตั $งเมื%อเดือนกรกฎาคม 2554 ของยิ%งลกัษณ์ ชินวตัร 
น้องสาวของอดตีนายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร ซึ%งลี $ภยัอยูน่อกประเทศ 
เป็นจดุเริ%มต้นใหมข่องการมีเสถียรภาพทางการเมือง ภายหลงัจากที%เกิดความปั%นป่วนมาหลายปี อยา่งไรก็ตาม 
รัฐบาลใหมย่งัไมไ่ด้ทําตามคาํมั%นสญัญาที%จะให้ความสาํคญัตอ่ปัญหาสทิธิมนษุยชนตา่งๆ ในประเทศไทย 
อทุกภยัครั $งร้ายแรงที%สดุในรอบหลายทศวรรษ เมื%อเดือนตลุาคม และพฤศจิกายน ในกรุงเทพฯ และจงัหวดัอื%นๆ อีก 
23 จงัหวดั ทําให้ประชาชนจํานวนนบัแสนคนไร้ที%อยูอ่าศยั 
รวมทั $งยงัสร้างความเสยีหายรุนแรงตอ่การดํารงชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศไทย  
 
การขาดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง  
มีผู้ เสยีชีวิตอยา่งน้อย 90 คนและบาดเจ็บอีกกวา่ 2,000 คนในช่วงที%เกิดการเผชิญหน้าอยา่งรุนแรงทางการเมอืง 
จากเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2553 
ซึ%งเป็นผลมาจากการที%กองกําลงัฝ่ายความมั%นคงใช้กําลงัถึงขั $นที%ทําให้เสยีชีวติอยา่งไมจํ่าเป็น และเกินกวา่เหต ุ
การโจมตีโดยกลุม่ติดอาวธุที%ปฏิบตัิการร่วมกบัแนวร่วมประชาธิปไตยตอ่ต้านเผด็จการแหง่ชาติ (นปช.) 
ซึ%งรู้จกักนัในนาม "เสื $อแดง" และการยั%วยใุห้เกิดความรุนแรงโดยแกนนํา นปช. บางคน  
 
การแถลงผลการสอบสวนเบื $องต้นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยตุิธรรมเมื%อเดือนมกราคม 2554 ระบวุา่ 
การเสยีชีวติ 13 รายเกี%ยวข้องกบัการกระทําของฝ่ายทหาร และอีก 12 
รายเกี%ยวข้องกบัการกระทําของกลุม่ติดอาวธุฝ่าย นปช. 
แตก่ารขาดความร่วมมือจากตํารวจทําให้ไมส่ามารถเริ%มกระบวนการไตส่วนหาสาเหตกุารเสยีชีวติ 
และดําเนินคดีอาญาตอ่ผู้ ที%เกี%ยวข้องได้ นายกรัฐมนตรียิ%งลกัษณ์สญัญาวา่ 
จะยตุคิวามลา่ช้าดงักลา่วภายหลงัจากประกาศแตง่ตั $งให้ พลตํารวจเอก เพรียวพนัธุ์ ดามาพงศ์ พี%เขยของทกัษิณ 
เข้าดาํรงตําแหนง่ผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ เมื%อเดือนกนัยายน  
 
ทางการไทยเปิดเผยข้อมลูเพียงเลก็น้อยเกี%ยวกบัการสอบสวนทางอาญาเพื%อนําตวัสมาชิกกลุม่ติดอาวธุ "ชดุดํา" ฝ่าย 
นปช. มาเข้าสูก่ระบวนการยตุิธรรม บคุคลจํานวนหนึ%งที%ถกูกลา่วหาวา่ โจมตี และสงัหารเจ้าหน้าที%ทหาร ตํารวจ 
และกลุม่ที%เคลื%อนไหวตอ่ต้าน นปช. ได้รับอนญุาตให้ประกนัตวัออกไป นอกจากนี $ รัฐบาลยิ%งลกัษณ์ยงัปฏิเสธด้วยวา่ 



กลุม่ติดอาวธุ "ชดุดํา" ไมม่ตีวัตนอยูจ่ริง   การที%แกนนําคนสาํคญัของ นปช. 12 
คนได้รับเลอืกตั $งเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลในสงักดัพรรคเพื%อไทย 
สร้างความกงัวลเป็นอยา่งมากวา่ บคุคลเหลา่นี $จะใช้อิทธิพลทางการเมือง 
และภมูิคุ้มกนัทางรัฐสภาหลบเลี%ยงความรับผิดชอบตอ่การกระทําของพวกเขาเมื%อปี 2553  
 
นายกรัฐมนตรียิ%งลกัษณ์ให้สญัญาวา่ จะสนบัสนนุการสอบสวนเหตกุารณ์รุนแรงทางการเมือง  
ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ และค้นหาความจริงเพื%อการปรองดองแหง่ชาติ (คอป.) 
ซึ%งแตง่ตั $งโดยรัฐบาลของอภิสทิธิK เวชชาชีวะ แตก่ลบัยงัไมไ่ด้มอบอํานาจให้ คอป. สามารถเรียกพยานหลกัฐาน ทําให้ 
คอป. ไมม่ีข้อมลูที%ครบถ้วนเกี%ยวกบัแผนปฏิบตัิการของกองกําลงัฝ่ายความมั%นคง รายงานการชนัสตูรศพ 
และคําให้การของพยาน ตลอดจนภาพถ่าย และภาพวีดิทศัน์ของเจ้าหน้าที%ทหาร และตํารวจ  
 
คอป. พบวา่ 
รัฐบาลอภิสทิธิKกดดนัให้เจ้าหน้าที%ฝ่ายบงัคบัใช้กฎหมายตั $งข้อหาความผิดทางอาญาที%ร้ายแรงอยา่งเหวี%ยงแห 
และเกินกวา่เหตตุอ่ผู้ชมุนมุประท้วงฝ่าย นปช. นบัร้อยคน 
โดยได้คมุขงับคุคลเหลา่นั $นไว้นานหลายเดือนเพื%อรอการไตส่วนพิจารณาคดี และยงัปฏิเสธไมใ่ห้ได้รับการประกนัตวั 
รัฐบาลยิ%งลกัษณ์ประกาศเมื%อเดอืนกนัยายนวา่ จะทบทวนการตั $งข้อหาทางอาญาตอ่กลุม่ 
ผู้ชมุนมุประท้วงดงักลา่ว พร้อมทั $งสญัญาวา่ จะปฏิบตัติอ่คนเหลา่นั $นตามกระบวนการกฎหมายที%เหมาะสม 
และตามมาตรฐานสทิธิมนษุยชน   นอกจากนี $ คอป ฺยงัเสนอแนะให้มีกลไกพิเศษเพื%อจ่ายคา่ชดเชย 
และจดัการเยยีวยาอื%นๆ อยา่งเป็นธรรมตอ่ผู้ตกเป็นเหยื%อของการละเมิดสทิธิมนษุยชน 
และความรุนแรงทางการเมืองจากการกระทําของทกุฝ่าย 
 
อนึ%ง มีความคืบหน้าเพียงเลก็น้อยเกี%ยวกบัการสอบสวนการละเมดิสทิธิมนษุยชน 
และการกระทําความผิดทางอาญาโดยพนัธมติรประชาชนเพื%อประชาธิปไตย (พธม.) ที%เรียกกนัวา่ "เสื $อเหลอืง"  
ในช่วงที%มกีารชมุนมุประท้วงเมื%อปี 2551 ขณะเดยีวกนั เจ้าหน้าที%ตํารวจ และนกัการเมืองที%ถกูระบวุา่ 
เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การออกคาํสั%งให้เจ้าหน้าที%ตาํรวจใช้กําลงัรุนแรงเกินกวา่เหตเุข้าสลายผู้ชมุนมุประท้วงฝ่าย พธม. 
ที%บริเวณหน้ารัฐสภาเมื%อวนัที% 7 ตลุาคม 2551 ก็ยงัคงลอยนวลไมถ่กูนําตวัมาลงโทษแตอ่ยา่งใด 
  
การริดรอนเสรีภาพของสื!อมวลชน และเสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น  
ในช่วงระหวา่งปีี 2551 ถึงปี 2554 รัฐบาลอภิสทิธิKปิดเว็บไซต์มากกวา่ 1,000 เว็บไซต์ 
รวมทั $งสั%งปิดสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมหนึ%งช่อง   สถานีโทรทศัน์ทางอินเตอร์เน็ตหลายช่อง สิ%งพิมพ์ 



 

และวิทยชุมุชนมากกวา่ 40 สถานี โดยกลา่วหาวา่ กระทําการคกุคามความมั%นคงของชาติ 
หรือเผยแพร่ข้อมลูที%ลบหลูส่ถาบนักษัตริย์  
 
ทางการไทยยงัคงใช้พระราชบญัญตัิการก่ออาชญากรรมด้วยคอมพิวเตอร์ และมาตรา 112 
ของประมวลกฎหมายอาญาเกี%ยวกบัการหมิ%นพระบรมเดชานภุาพมาบงัคบัปิดกั $นความคดิเห็น 
และดําเนินคดีลงโทษผู้ไมเ่ห็นด้วยกบัรัฐบาล คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติประเมินวา่ 
มีการสั%งฟ้องคดีหมิ%นพระบรมเดชานภุาพมากกวา่ 400 คดีในปี 2553 และ 2554 ทั $งนี $ ผู้ ที%ถกูตั $งข้อหาวา่ 
หมิ%นพระบรมเดชานภุาพสว่นใหญ่จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้ประกนัตวั 
และถกูจองจําอยูน่านหลายเดือนเพื%อรอการไตส่วน โดยทีี%การไตส่วนคดีเหลา่นี $สว่นใหญ่จะไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ 
ซึ%งศาลได้ตดัสนิลงโทษอยา่งรุนแรงในหลายกรณี เมื%อเดือนมีนาคม ศาลตดัสนิจําคกุธนัย์ฐวฒุิ ทวีโวรดมกลุ เป็นเวลา 
13 ปี เนื%องจากนําข้อมลูที%ถือวา่หมิ%นพระบรมเดชานภุาพไปใสไ่ว้ในเว็บไซต์ตอ่ต้านสถาบนักษัตริย์ของ นปช. ยเูอสเอ 
นอกจากนี $ ยงัมกีารดําเนินคดีหมิ%นพระบรมเดชานภุาพกบัเว็บมาสเตอร ◌์และบรรณาธิการ เช่น จิรนชุ เปรมชยัพร 
เว็บมาสเตอร์ของประชาไท และสมยศ พฤกษาเกษมสขุ บรรณาธิการนิตยสารเรดพาวเวอร์ 
 
รองนายกรัฐมนตรีเฉลมิ อยูบํ่ารุง แถลงตอ่รัฐสภาเมื%อวนัที% 26 สงิหาคมวา่ 
รัฐบาลจะไมอ่ดทนตอ่การกระทําความผิดเกี%ยวกบัการหมิ%นพระบรมเดชานภุาพ โดยได้มีการได้มีการจดัตั $ง "วอร์รูม" 
ขึ $นที%สาํนกังานตํารวจแหง่ชาติ เพื%อตรวจสอบ และปิดเว็บไซต์ที%พิจารณาแล้ววา่ มีเนื $อหาที%หมิ%นพระบรมเดชานภุาพ 
เมื%อวนัที% 1 ตลุาคม เจ้าหน้าที%ตาํรวจได้ทําการจบักมุนายสรุภคั ภชูยัแสง ที%กรุงเทพฯ โดยกลา่วหาวา่ นํารูปภาพ 
คลปิเสยีง และข้อความที%เป็นการหมิ%นพระราชวงศ์มาเผยแพร่ทางเฟซบุ๊ค 
ซึ%งกรณีนี $เป็นการจบักมุผู้กระทําผิดในข้อหาหมิ%นพระบรมเดชานภุาพครั $งแรกในสมยัรัฐบาลยิ%งลกัษณ์ 
 
ผู้ ที%วิพากษ์วจิารณ์นายกรัฐมนตรียิ%งลกัษณ ◌์และพรรคเพื%อไทย เช่น เจิมศกัดิK ปิ% นทอง และกลุม่ที-
นิวส์ถกูยกเลกิสญัญาการดําเนินรายการวิเคราะห์ขา่วที%แพร่ภาพ 
และกระจายเสยีงไปทั%วประเทศทางสถานีวิทยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทย (เอ็นบีที) ของรัฐบาล  
 
ความรุนแรง และการละเมิดสทิธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กลุม่แบง่แยกดินแดนในเครือขา่ยของขบวนการบีอาร์เอ็นโคออดเินตยงัคงโจมตีพลเรือนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
เหตกุารณ์โจมตด้ีวยระเบิดในรถยนต์ และจกัรยานยนต์ที%อําเภอสไุหงโกลก จงัหวดันราธิวาส เมื%อวนัที% 16 กนัยายน 
ทําให้มีผู้ เสยีชีวิต 6 คนและบาดเจ็บอีก 118 คน 
ผู้ก่อความไมส่งบลอบวางทุน่ระเบิดไว้ในสวนยางพาราเพื%อสร้างความหวาดกลวัให้กบัชาวไทยที%นบัถือศาสนาพทุธ  
และบีบบงัคบัให้คนเหลา่นี $ยอมสละกรรมสทิธิKความเป็นเจ้าของสวนยางพารา 



 
กลุม่ผู้ก่อความไมส่งบยงัคงทําการโจมตีอยา่งเป็นระบบตอ่ครูโรงเรียนรัฐบาล ซึ%งถกูมองวา่ 
เป็นสญัลกัษณ์ของความพยายามของรัฐบาลในการบั%นทอนเอกลกัษณ์ของชาวมสุลมิเชื $อสายมาเลย์ เมื%อวนัที% 6 
กนัยายน ผู้ก่อความไมส่งบใช้ยิงอาจารย์คณิต ลาํนุ้ย เสยีชีวิต ที%อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา แล้วใช้นํ $ามนัราดศพ 
และจดุไฟเผา นบัแตปี่ 2547 เป็นต้นมา ผู้ก่อความไมส่งบสงัหารครู และบคุคลากรทางการศกึษาไปแล้วอยา่งน้อย 
148 คน  
 
กองกําลงัฝ่ายความมั%นคงของรัฐบาลมกัเข้าไปตั $งคา่ยพกั และฐานปฏิบตัิการในโรงเรียน 
ซึ%งทําให้เกิดอนัตรายตอ่นกัเรียน และครู รวมทั $งยงัเป็นการขดัขวางการเรียนการสอนอีกด้วย 
 
ถึงแม้วา่แมท่พัภาคที%สี% พลโท อดุมชยั ธรรมสาโรรัชต์ จะสญัญาวา่ 
จะดําเนินการเพื%อให้ความเป็นธรรมแก่ชาวมสุลมิเชื $อสายมาเลย์ที%ถกูละเมดิสทิธิมนษุยชน 
แตเ่จ้าหน้าที%ในกองกําลงัฝ่ายความมั%นคงยงัไมถ่กูลงโทษในกรณีการสงัหารนอกกระบวนการยตุิธรรม 
การกระทําซ้อมทรมาน การบงัคบัให้สญูหาย และการละเมดิสทิธิมนษุยชนอื%นๆ นอกจากนี $ ยงัมีรายงานวา่ 
เกิดการบงัคบัให้สญูหายขึ $นอีกในปี 2554 ภายหลงัจากที%ลดลงอยา่งมากนบัแตปี่ 2550 เป็นต้นมา 
 
นโยบายต่อต้านยาเสพตดิ  
ขณะที%รัฐบาลประกาศเมื%อเดือนกนัยายนวา่ จะเคารพสทิธิมนษุยชน 
และกระบวนการที%ถกูต้องตามกรอบของกฏหมายในการดาํเนินนโยบายตอ่ต้านยาเสพติด 
แตร่องนายกรัฐมนตรีเฉลมิ อยูบํ่ารุง ปฏิเสธวา่ 
เจ้าหน้าที%รัฐไมไ่ด้มีสว่นเกี%ยวข้องกบัการสงัหารนอกกระบวนการยตุิธรรมจํานวนมากกวา่ 2,800 ราย 
ที%เกิดขึ $นระหวา่งการทํา "สงครามยาเสพตดิ" ในสมยัรัฐบาลทกัษิณ เมื%อปี 2546  
 
รัฐบาลยิ%งลกัษณ์ตั $งเป้าหมายที%จะ "บําบดั" ผู้ใช้ยาเสพติดจํานวน 400,000 รายภายในระยะเวลาหนึ%งปี อยา่งไรก็ตาม 
มีการเปลี%ยนแปลงเพียงเลก็น้อยในการจบักมุ 
และควบคมุตวัผู้ใช้ยาเสพติดไว้ในโครงการบงัคบับําบดัการติดยาเสพติด ซึ%งสว่นใหญ่ดําเนินการโดยกองทพั 
และกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีบําบดัรักษาเน้นการออกกําลงัตามแบบทหาร 
และมีการช่วยเหลอืทางการแพทย์แคเ่พียงเลก็น้อยในกรณีที%เกิดอาการลงแดง 
 
นักต่อสู้เพื!อสทิธิมนุษยชน  



 

ทองนาก เสวกจินดา นกัอนรัุกษ์สิ%งแวดล้อม ถกูมือปืนสงัหารในจงัหวดัสมทุรสาคร เมื%อวนัที% 28 กรกฎาคม 
ซึ%งเป็นผลมาจากการรณรงค์ตอ่ต้านการสร้างมลภาวะของอตุสาหกรรมถ่านหินในท้องที% ทั $งนี $ นบัตั $งแตปี่ 2544 
เป็นต้นมา มีนกัอนรัุกษ์สิ%งแวดล้อม และนกัตอ่สู้เพื%อสทิธิมนษุยชนถกูสงัหารไปแล้วมากกวา่ 20 ราย 
การสบืสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมเหลา่นี $มกัจะเผชิญอปุสรรคจากการทํางานที%ไมค่งเส้นคงวา 
และการสอบสวนที%ไมม่ีประสทิธิภาพของเจ้าหน้าที%ตํารวจ 
รวมทั $งการที%กระทรวงยตุิธรรมไมส่ามารถให้การคุ้มครองตอ่พยานได้เพียงพอ 
และการที%เจ้าหน้าที%ฝ่ายบงัคบัใช้กฏหมายไมส่ามารถรับมือกบัอิทธิพลทางการเมืองที%เข้ามาเกี%ยวข้องกบัคดดีงักลา่วไ
ด้ 
 
ผู้อพยพ ผู้แสวงหาการลี -ภยั และแรงงานย้ายถิ!น  
ทางการไทยยงัคงละเมิดหลกัการระหวา่งประเทศที%ห้ามบงัคบัสง่ตวัผู้อพยพ 
และผู้แสวงหาการลี $ภยักลบัไปยงัประเทศที%บคุคลเหลา่นั $นอาจจะถกูลงโทษ นร์ู มฮูมัหมดั ชาวอยุกร์ู ถกูจบัเมื%อวนัที% 6 
สงิหาคม และถกูนําตวัมาที%ห้องกกัขงัสาํนกังานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญตักิารเข้าเมือง แตแ่ทนที%เขาจะถกูนําตวัไปสง่ฟ้องศาลตามบทบญัญตัิของกฎหมายไทย 
เขากลบัถกูนําตวัไปมอบให้เจ้าหน้าที%ของรัฐบาลจีน และได้หายตวัไปนบัจากนั $นเป็นต้นมา ทั $งนี $ 
ประวตัิของรัฐบาลจีนในการใช้อํานาจกกัขงั และการกระทําทารุณกรรมตอ่ชนเผา่อยุกร์ู ทําให้เชื%อวา่ 
มฮูมัหมดัเสี%ยงตอ่การถกูละเมดิสทิธิมนษุยชนเป็นอยา่งยิ%ง  
 
ทางการไทย "ผลกัดนักลบั" เรือที%บรรทกุชาวโรฮิงญาจากพมา่ และบงัคลาเทศอยา่งน้อยสองครั $งในปี 2554 ทั $งๆ 
ที%มีการกลา่วหาวา่ การกระทําลกัษณะดงักลา่วได้นําไปสูก่ารเสยีชีวิตของบคุคลหลายร้อยคนเมื%อปี 2541 และ 2542 
ทั $งนี $ หลงัจากได้จดัหาเสบียงอาหารที%จําเป็น และนํ $าให้แก่เรือที%บรรทกุชาวโรฮิงญาแล้ว 
ทางการไทยก็ลากเรือเหลา่นั $นออกไปปลอ่ยให้ลอยลาํในนา่นนํ $าสากล โดยมีเหตกุารณ์ที%เรือลาํหนึ%ง 
ซึ%งบรรทกุชาวโรฮิงญา 911 คนถกูจบัที%จงัหวดัตรัง เมื%อวนัที% 22 มกราคม 
และภายหลงัจากที%มกีารจดัฉากการสง่ตวัชาวโรงฮิงญาเหล 
นั $นกลบัไปพมา่ผา่นทางจงัหวดัระนองก็ปรากฏวา่ เรือลาํดงักลา่วถกูผลกัดนักลบัออกสูท่ะเล 
และลอยไปเกยฝั%งที%หมูเ่กาะนิโคบาร์ของอินเดีย หลงัจากนั $น เรือลาํอีกลาํหนึ%งที%บรรทกุชาวโรฮิงญา 129 
คนก็ถกูผลกัดนักลบัสูท่ะเล และลอยลาํไปจนถึงจงัหวดัอาเจะห์ อินโดนีเซีย อดตีนายกรัฐมนตรีอภิสทิธิK 
กลา่วเมื%อวนัที% 21 มีนาคม วา่ "...ทกุประเทศมีสทิธิKที%จะผลกัดนับคุคลออกไป 
เราปฏิบตัิตามขั $นตอนมาตรฐานเพื%อให้มั%นใจได้วา่พวกเขาจะมีอาหาร และนํ $าในปริมาณที%เพียงพอ" 
 



ประเทศไทยไมไ่ด้เป็นภาคีของอนสุญัญาวา่ด้วยผู้ลี $ภยัของสหประชาชาติ ปิี 2494 
และไมม่ีกฎหมายรับรองสถานภาพของผู้อพยพ และผู้แสวงหาลี $ภยั ในกรณีที%บคุคลเหลา่นั $นถกูจบักมุ 
พวกเขามกัจะถกูคมุขงัเป็นระยะเวลานานกวา่จะได้รับการยินยอมให้สามารถเข้ามาตั $งถิ%นฐานในประเทศไทย 
หรือถกูสง่กลบัไปยงัประเทศของตน ในบางกรณี ผู้อพยพจากศรีลงักา และเนปาล 
รวมทั $งชาวโรฮิงญาถกูคมุขงัอยูเ่ป็นระยะเวลานานกวา่สองปี  เมื%อวนัที% 6 มิถนุายน ผู้อพยพ 94 คน 
และผู้แสวงหาการลี $ภยัสองคนจากชมุชนอาห์มาดยิาห์ในปากีสถาน ได้รับการประกนัตวัออกไป  
ภายหลงัจากที%บางคนถกูคมุขงัอยูเ่ป็นระยะเวลานานเกือบหกเดือน  
 
กฎหมายไทยให้การคุ้มครองตอ่แรงงานย้ายถิ%นจากพมา่ กมัพชูา และลาวน้อยมาก 
บคุคลเหลา่นี $มกัถกูละเมิดสทิธิมนษุยชนโดยเจ้าหน้าที%ตํารวจ ข้าราชการพลเรือน นายจ้าง และพวกอนัธพาล 
โครงการณ์ขึ $นทะเบียน และ "พิสจูน์สญัชาติ" 
ทําให้นายจ้างยงัคงมีอํานาจอยา่งมากมายในการควบคมุแรงงานย้ายถิ%น 
และปกป้องไมใ่ห้นายจ้างถกูดําเนินคดีในกรณีที%มีการละเมิดสทิธิมนษุยชนของแรงงานย้ายถิ%น 
สถานการณ์เช่นนี $ทําให้แรงงานย้ายถิ%นตกอยูใ่นสภาวะที%เสี%ยงตอ่การถกูละเมิดสทิธิมนษุยชนเป็นอยา่งมาก ทั $งนี $ 
แรงงานสตรีมีความเสี%ยงตอ่การกระทํารุนแรงทางเพศ และการค้ามนษุย์ 
ในขณะที%แรงงานชายถกูนําไปขายเป็นลกูเรือประมง เมื%อเดือนตลุาคม องค์กรพฒันาเอกชน 
และสื%อมวลชนรายงานวา่ แรงงานย้ายถิ%นที%อพยพหนีอทุกภยัครั $งใหญ่ออกจากประเทศไทย 
ถกูเจ้าหน้าที%ตํารวจจบักมุ รีดทรัพย์ และละเมิดสทิธิมนษุยชน 
 
ตัวแสดงที!มีบทบาทสาํคัญระหว่างประเทศ  
สหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลยี สหภาพยโุรป สวิสเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ 
แสดงความสนบัสนนุอยา่งแข็งขนั ให้เกิดความปรองดองทางการเมือง 
และการคุ้มครองสทิธิมนษุยชนในประเทศไทยในปี 2554 โดยเรียกร้องให้รัฐบาล และฝ่ายตา่งๆ 
ที%ี%ขดัแย้งกนัทางการเมืองหนัหน้ามาเจรจากนั และยตุกิารใช้ความรุนแรง สวิสเซอร์แลนด์เข้ามาให้การฝึกอบรม 
และความชว่ยเหลอืทางเทคนิคตอ่ คอป. เพื%อให้สามารถนําตวัผู้ ที%มีสว่นรับผิดชอบตอ่ความรุนแรงทางการเมอืง 
และการละเมดิสทิธิมนษุยชนมาลงโทษตามกระบวนการยตุิธรรม 
 
ประเทศไทยให้คํามั%นสญัญาหลายข้อในเรื%องสทิธิมนษุยชนในระหวา่งที%ดําเนินการรณรงค์ที%ประสบความสาํเร็จเมื%อปี 
2553 เพื%อเข้าร่วมในคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนแหง่สหประชาชาต ิ
แตค่ําสญัญาดงักลา่วกลบัมีการนําไปปฏิบตัิเพียงไมกี่%ข้อ   เทา่นั $น เมื%อเดือนกนัยายน รัฐมนตรีตา่งประเทศ สรุพงษ์ 



 

โตวิจกัษณ์ชยักลุ กลา่ววา่ ประเทศไทยจะรักษาที%นั%งในคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนแหง่ประชาชาตติอ่ไปอีกหนึ%งสมยั  
และจะพยายามเสนอตวัเข้าชิงที%นั%งสมาชิกไมถ่าวรในคณะมนตรีความมั%นคงแหง่สหประชาชาตด้ิวย  
 
ประเทศไทยถกูกลุม่พนัธมติรเพื%อตอ่ต้านการใช้ระเบิดพวงวิพากษ์วิจารณ์อยา่งรุนแรงจากกรณีที%ใช้อาวธุชนิดนี $ในเห
ตกุารณ์พิพาทชายแดนกบักมัพชูา เมื%อเดือนกมุภาพนัธ์ 2554 ตอ่มาเมื%อเดอืนมิถนุายน  สหีศกัดิK พวงเกตแุก้ว 
เอกอคัราชทตูไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา   
ได้แจ้งตอ่ที%ประชมุคูข่นานครั $งแรกของอนสุญัญาวา่ด้วยการใช้ระเบิดพวงวา่ 
ประเทศไทยหวงัจะให้สตัยาบนัตอ่อนสุญัญาฉบบันี $ใน "อนาคตอนัใกล้" 


