
ใบแจ้้งข่่าว

รััฐมนตรีัว่่าการักรัะทรัว่งการัต่างปรัะเทศปรัะกาศถึงึการัลงสมัครัรับัเลือกตั�งเป็นสมาชิกิ
คณะมนตรัีสิทธิิมนุษยชินแห่่งสห่ปรัะชิาชิาติ ในการัแถึลงต่อที�ปรัะชิุมสมัชิชิาให่ญ่่ 
แห่่งสห่ปรัะชิาชิาติ 

ประเทศไทย: ใส่ใจต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ก่อนลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการสิทธิระดับโลก 

(กรุุงเทพฯ, 30 กนัยายน 2565) –ปรุะเทศไทยควรุใส่่ใจอยา่งเรุง่ด่ว่นต่อ่ปรุะเด่น็การุละเมิดิ่สิ่ทธิมิินุษยชนท่�กำาลังเกดิ่ขึ้้�น 
กอ่นการุเลือกต่ั�งส่มิาชิกคณะมินต่รุสิ่่ทธิมิินุษยชนแห่ง่ส่ห่ปรุะชาชาติ่ครุั�งต่อ่ไป ฟอร์ุต่่�ฟายไรุต์่กลา่วในวันน่� เมืิ�อวนัท่� 24 
กนัยายน 2565 รุฐับาลไทยได่แ้ถลงต่อ่ท่�ปรุะชมุิส่มิชัชาให่ญ่แ่ห่ง่ส่ห่ปรุะชาชาต่ ิถง้เจต่จำานงขึ้องท่�จะลงเลอืกต่ั�งเปน็ส่มิาชกิ
คณะมินต่รุสิ่่ทธิมิินษุยชนแห่ง่ส่ห่ปรุะชาชาต่ใินวารุะป ี2568-2570 

“การุจะก้าวไปยังจุด่น่�นั�นห่มิายความิว่าปรุะเทศไทยต้่องเต่รุย่มิพรุ้อมิท่�จะยุต่แิละเยย่วยาการุละเมิดิ่สิ่ทธิมิินุษยชนท่�เกิด่
ขึ้้�นในบา้นขึ้องต่วัเองกอ่น” เอมิ ่ส่มิธิิ (Amy Smith) ผู้้อ้ำานวยการุบรุหิ่ารุฟอรุต์่่�ฟายไรุต่ก์ลา่ว “ถา้ปรุะเทศไทยเห่น็ความิ
ส่ำาคัญ่ขึ้องการุลงส่มิัครุอย่างจรุิงจัง ทางการุไทยต่้องคุ้มิครุองผู้้้ล่�ภััย สิ่ทธิิขึ้องผู้้้มิ่ความิห่ลากห่ลายทางเพศ สิ่ทธิิท่�
จะมิ่เส่รุ่ภัาพด่้านการุแส่ด่งออก รุวมิถ้งการุชุมินุมิอย่างส่งบ และสิ่ทธิิขึ้้ออื�น ๆ” 

ในการุปรุะกาศลงส่มิัครุรุับเลือกต่ั�งขึ้องปรุะเทศไทยต่่อท่�ปรุะชุมิส่มิัชชาให่ญ่่แห่่งส่ห่ปรุะชาชาต่ิ ส่มิัยปรุะชุมิท่� 77 วันท่� 
24 กันยายน นายด่อน ปรุมิัต่ถ์วินัย รุองนายกรุัฐมินต่รุ่ และรุัฐมินต่รุ่ว่าการุกรุะทรุวงต่่างปรุะเทศ กล่าวว่า: 

การุพัฒนาท่�ยั�งยืนและสิ่ทธิิมินุษยชนเป็นสิ่�งท่�เก่�ยวโยงและห่นุนเส่รุิมิกัน เป็นองค์ปรุะกอบท่�ส่ำาคัญ่
อย่างยิ�ง เพื�อปรุะกันให่้เกิด่ส่ภัาพแวด่ล้อมิขึ้องสั่นต่ิภัาพและความิก้าวห่น้า ในการุน่� ปรุะเทศไทย
จ้งปรุะกาศลงส่มิัครุรุับเลือกต่ั�งเป็นส่มิาชิกคณะมินต่รุ่สิ่ทธิิมินุษยชนแห่่งส่ห่ปรุะชาชาต่ิในวารุะปี 
2568-2570 ห่ากได่้รุับเลือก เรุาจะส่ามิารุถช่วยห่นุนเส่ริุมิการุทำางานขึ้องคณะมินต่รุ่ฯ และกลไก
ต่่าง ๆ เพื�อให่้เขึ้้าถ้งคนท่�เป็นกลุ่มิเส่่�ยงและถ้กทอด่ทิ�งมิากสุ่ด่ และส่่งเส่รุิมิให่้เกิด่การุเปล่�ยนแปลง
เชิงบวกท่�มิ่ความิห่มิายในรุะด่ับท้องท่� 

รุฐับาลไทยได้่ปรุะกาศการุลงส่มัิครุรัุบเลือกต่ั�งขึ้องปรุะเทศไทยลงในมิติ่คณะรัุฐมินต่รุเ่มิื�อวันท่� 23 สิ่งห่าคมิ 2565 กอ่น
เขึ้้ารุ่วมิการุปรุะชุมิส่มิัชชาให่ญ่่แห่่งส่ห่ปรุะชาชาต่ิ 

ทางการุไทยมิกัละเมิดิ่สิ่ทธิติ่า่ง ๆ ท่�ได่รุ้บัการุรุบัรุองต่ามิกฎห่มิายรุะห่วา่งปรุะเทศ โด่ยเฉพาะส่ิทธิขิึ้องกลุม่ิเปรุาะบาง
ต่า่งๆ อนัรุวมิถง้ผู้้ล้่�ภัยั ผู้้ม้ิค่วามิห่ลากห่ลายทางเพศ นกัปกป้องสิ่ทธิิมินษุยชน ผู้้้ปรุะท้วง แลผู้้้ทำางานภัาคปรุะชาสั่งคมิ 
รุฐับาลไทยละเมิดิ่สิ่ทธิใินการุแส่ด่งออกและการุชมุินมุิอยา่งสั่นต่ ิการุจบักุมิอยา่งมิชิอบต่อ่ผู้้้วพิากษ์วจิารุณ์ส่ถาบนัและ
นกักิจกรุรุมิส่่งเส่รุมิิปรุะชาธิปิไต่ย รุวมิทั�งการุปรุาบผู้้้ปรุะท้วงเพื�อปรุะชาธิิปไต่ยท่�เป็นเยาวชน 

ปรุะเทศไทยได้่ลงนามิใน อนสัุ่ญ่ญ่ารุะห่ว่างปรุะเทศห่ลายฉบับ ทั�งกติ่การุะห่ว่างปรุะเทศว่าด้่วยสิ่ทธิพิลเมืิองและสิ่ทธิทิางการุ
เมิอืง, อนุสั่ญ่ญ่าต่อ่ต่า้นการุทรุมิานและการุปฏิบิตั่หิ่รุอืการุลงโทษอื�นๆ ท่�โห่ด่รุา้ย ไรุ้มินษุยธิรุรุมิ ห่รุอืท่�ยำ�ายศั่กด่ิ�ศรุ ่และ
อนสัุ่ญ่ญ่าวา่ด้่วยสิ่ทธิเิด่ก็ 

ต่ามิขึ้้อมิ้ลขึ้อง ส่ำานักงานขึ้้าห่ลวงให่ญ่่เพื�อผู้้้ล่�ภััยแห่่งส่ห่ปรุะชาชาต่ิ ปรุะเทศไทยเป็นแห่ล่งพำานักขึ้องผู้้้ล่�ภััยจากเมิ่ย
นมิารุ์กว่า 91,400 คนในค่ายเก้าแห่่งต่ามิแนวพรุมิแด่น ทั�งยังมิ่ผู้้้ล่�ภััยอย่างน้อยอ่ก 5,150 คนท่�อาศัยอย้่นอกค่าย ใน
ปรุะเด่็นน่� ปรุะเทศไทยไมิ่ได่้เป็นรุัฐภัาค่ต่่ออนุสั่ญ่ญ่าว่าด่้วยส่ถานะขึ้องผู้้้ล่�ภััย พ.ศ. 2494 และพิธิ่ส่ารุ พ.ศ. 2510 รุวมิ
ถง้ไม่ิมิก่รุอบกฎห่มิายในปรุะเทศเป็นการุเฉพาะเพื�อรัุบรุองส่ถานะและให้่ความิคุม้ิครุองกับผู้้ล้่�ภัยั ห่ากปรุาศจากส่ถานะ
ต่ามิกฎห่มิายในปรุะเทศไทย ผู้้ล้่�ภัยัอาจถ้กกักต่วัไวใ้นคา่ย ห่รุอืต่กเป็นเห่ยื�อขึ้อง การุจับกมุิโด่ยพลการุ, การุกักต่วั และ 
การุบังคับส่่งกลับ (refoulement) 

นบัแต่ก่ารุทำารุฐัปรุะห่ารุในเมิย่นมิาป ี2564 ฟอรุต์่่�ฟายไรุต่ไ์ด่บ้นัทก้ขึ้อ้มิล้กรุณท่่�ผู้้้ล่�ภััยจากเมิย่นมิาถก้ทางการุไทยบงัคบั
ส่่งกลบัไวม้ิากมิาย การุกรุะทำาเชน่น่�เป็นการุละเมิดิ่กฎห่มิายรุะห่วา่งปรุะเทศ ต่วัอยา่งเชน่ ในเด่อืนพฤษภัาคมิ 2564 ทางการุ
ไทยบงัคบัผู้้ล้่�ภัยั 2,000 คนท่�ห่ลบห่นจ่ากความิรุนุแรุงในรุฐักะเห่รุ่�ยง ให่เ้ด่นิทางกลบัไปยงัปรุะเทศเมิย่นมิา 
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ฟอรุต์่่�ฟายไรุต่เ์รุย่กรุอ้งให่ท้างการุไทยควรุลงนามิในอนุสั่ญ่ญ่าว่าด่ว้ยส่ถานะขึ้องผู้้ล้่�ภัยั พ.ศ. 2494 และพิธิส่่ารุ พ.ศ. 2510 
และให่ส้่ถานะต่ามิกฎห่มิายและความิคุม้ิครุองทนัทต่่อ่ผู้้ล้่�ภัยัในปรุะเทศไทย 

ในด่า้นสิ่ทธิขิึ้องผู้้ม้ิค่วามิห่ลากห่ลายทางเพศ ภัายห่ลังกรุะบวนการุพิจารุณาท่�ยดื่เยื�อมิาห่ลายป ีเมิื�อวันท่� 15 มิิถุนายน 
2565 ส่ภัาผู้้้แทนรุาษฎรุไทยได่้รุับรุองรุ่างพรุะรุาชบัญ่ญ่ัต่ิส่่�ฉบับ ท่�มิ่เนื�อห่าเก่�ยวกับความิส่ัมิพันธิ์ต่ามิกฎห่มิายขึ้อง 
ผู้้ม้ิค่วามิห่ลากห่ลายทางเพศ ได่แ้ก ่รุา่งพรุะรุาชบญั่ญ่ตั่แิกไ้ขึ้เพิ�มิเต่มิิปรุะมิวลกฎห่มิายแพ่งและพาณชิย ์ห่รุอืท่�เรุย่ก
ว่า รุ่างพรุบ.ส่มิรุส่เท่าเท่ยมิ และรุ่างพรุะรุาชบัญ่ญ่ัต่ิค้่ช่วิต่ 

อย่างไรุก็ด่่ การุปิด่ปรุะชุมิรุัฐส่ภัาส่มิัยปรุะชุมิส่ามิัญ่ปรุะจำาปีครุั�งท่�ห่น้�ง ต่ั�งแต่่วันท่� 19 กันยายน ส่่งผู้ลให่้กรุะบวนการุ
พิจารุณาห่ยดุ่ชะงกัลง และจำาเปน็ต่อ้งรุอการุเปดิ่ปรุะชมุิให่มิเ่พื�อพิจารุณารุา่งพรุะรุาชบญั่ญ่ตั่ใินวารุะต่อ่ไป เนื�องจาก
ยงัไมิม่ิก่ารุปรุะกาศเปดิ่ส่มิยัปรุะชุมิให่มิ ่ค้ส่่มิรุส่ผู้้ม้ิค่วามิห่ลากห่ลายทางเพศในไทยจง้ยงัคงถก้ปฏิิเส่ธิสิ่ทธิใินการุส่มิรุส่
และสิ่ทธิิท่�เก่�ยวขึ้้องอื�น ๆ ยิ�งทำาให่้ปัญ่ห่าการุเลือกปฏิิบัต่ิท่�ชุมิชนเห่ล่าน่�เผู้ชิญ่อย้่เลวรุ้ายลงไปอ่ก 

ในปรุะเด็่นด่า้นนกัปกปอ้งสิ่ทธิมิินุษยชน ปรุะเทศไทยยงัไมิส่่ามิารุถคุม้ิครุองพวกเขึ้าจากการุคกุคามิด่ว้ยกรุะบวนการุ
ยุต่ิธิรุรุมิ ห่รุือท่�เรุ่ยกว่าการุฟอ้งคด่่ปิด่กั�นการุมิ่ส่่วนรุ่วมิส่าธิารุณะ (SLAPP) ในไทย กฎห่มิายห่มิิ�นปรุะมิาททางอาญ่า
มิักถ้กยกมิาใช้เพื�อโจมิต่่ คุกคามิ และปิด่ปากนักปกป้องสิ่ทธิิมินุษยชน ในปี 2561ส่ภัานิต่ิบัญ่ญ่ัต่ิแห่่งชาต่ิ (ส่นช.) ได่้
แก้ไขึ้เพิ�มิเต่ิมิ ปรุะมิวลกฎห่มิายวิธิ่พิจารุณาความิอาญ่า ซ้ึ่�งอนุญ่าต่ให่้ศาลส่ามิารุถยกฟอ้งคด่่และห่้ามิการุฟอ้งซึ่ำ�า 
กรุณ่ท่�เปน็การุฟอ้งคด่โ่ด่ยไมิสุ่่จรุติ่ห่รุอืโด่ยบดิ่เบอืนขึ้อ้เทจ็จรุงิ เพื�อกลั�นแกลง้ห่รุอืเอาเปรุย่บจำาเลย อยา่งไรุกด็่ ่ศาล
ไทยยังคงสั่�งรุับพิจารุณาคด่่ฟอ้งปิด่ปากในชั�นไต่่ส่วนต่่อไป 

ฟอรุต์่่�ฟายไรุต่เ์รุย่กรุอ้งให่ป้รุะเทศไทยลด่การุเอาผู้ดิ่ทางอาญ่าต่อ่ความิผู้ดิ่ฐานห่มิิ�นปรุะมิาท และยกเลกิคด่ท่่�ฟอ้งต่่อ
นักปกป้องสิ่ทธิิมินุษยชน และบุคคลอื�น ๆ อย่างไมิ่เห่มิาะส่มิ เพื�อป้องกันการุคุกคามิด่้วยกรุะบวนการุยุต่ิธิรุรุมิ 

นอกจากน่� ในปี 2565 รุัฐบาลไทยได้่เผู้ยแพรุ่รุ่างพรุะรุาชบัญ่ญ่ัต่ิการุด่ำาเนินกิจกรุรุมิขึ้ององค์กรุไมิ่แส่วงห่ากำาไรุ 
ห่รืุอท่�เรุย่กวา่กฎห่มิายเอน็จโ่อ เพื�อควบคมุิกำากับการุด่ำาเนนิงานขึ้ององคก์รุไมิแ่ส่วงห่ากำาไรุในปรุะเทศไทย ผู้้รุ้ายงาน
พิเศษแห่ง่ส่ห่ปรุะชาชาต่สิ่ามิคนได่อ้อกมิาวจิารุณ์รุา่งขึ้องกฎห่มิายเอน็จโ่อในเบื�องต่น้วา่ “ด่เ้ห่มืิอนจะไมิส่่อด่คลอ้งกบั
กฎห่มิายและมิาต่รุฐานสิ่ทธิิมินุษยชนรุะห่ว่างปรุะเทศ” ห่ากมิ่การุปรุะกาศใช้ กฎห่มิายเอ็นจ่โอฉบับด่ังกล่าวจะละเมิิด่
เส่รุภ่ัาพขึ้ั�นพื�นฐานด้่านการุแส่ด่งออกและการุส่มิาคมิท่�ได้่รุบัการุคุม้ิครุองต่ามิกฎห่มิายสิ่ทธิมิินุษยชนรุะห่ว่างปรุะเทศ  

รุะห่ว่างกรุะบวนการุทบทวนสิ่ทธิิมินุษยชนต่ามิวารุะ (UPR) ครุั�งล่าสุ่ด่ขึ้องไทย ซ้ึ่�งเป็นกรุะบวนการุภัายใต่้กลไกขึ้อง
คณะมินต่รุ่สิ่ทธิิมินุษยชนแห่่งส่ห่ปรุะชาชาต่ิ ท่�รุัฐภัาค่ส่ห่ปรุะชาชาต่ิจะต่รุวจส่อบส่ถิต่ิด่้านสิ่ทธิิมินุษยชนขึ้องแต่่ละ
ปรุะเทศ ปรุะเทศไทยปรุะกาศไมิรุ่บัข้ึ้อเส่นอแนะจำานวนมิากเก่�ยวกบัเส่รุภ่ัาพด้่านการุแส่ด่งออกและการุชมุินมุิอยา่งส่งบ 

โด่ยเฉพาะอย่างยิ�ง ปรุะเทศไทยปรุะกาศไมิ่รุับขึ้้อเส่นอแนะจากเยอรุมิน่ให่้ “ทบทวนกฎห่มิายห่มิิ�นพรุะบรุมิเด่ชานุภัาพ 
กฎห่มิายความิผู้ิด่ทางคอมิพิวเต่อร์ุ และกฎห่มิายห่มิิ�นปรุะมิาททางอาญ่า” ปรุะเทศไทยยังไมิ่รุับขึ้้อเส่นอแนะจาก
ส่ห่รุฐัอเมิริุกาท่�ให่ ้“ยกเลิกการุพิจารุณารุ่างกฎห่มิายการุด่ำาเนนิกจิกรุรุมิขึ้ององค์กรุไม่ิแส่วงห่ากำาไรุ และรุ่างกฎห่มิาย
ให่มิ่อื�น ๆ ท่�อาจจำากัด่พื�นท่�ขึ้องภัาคพลเรุือนในปรุะเทศไทย” 

คณะมินต่รุสิ่่ทธิมิินษุยชนแห่ง่ส่ห่ปรุะชาชาต่เิปน็องคก์รุรุะห่วา่งรุฐับาล เปน็ส่่วนห่น้�งขึ้องโครุงส่รุา้งสิ่ทธิมิินษุยชนแห่ง่
ส่ห่ปรุะชาชาติ่ ปรุะกอบด้่วยปรุะเทศส่มิาชิก 47 แห่ง่ มิห่่น้าท่�ส่่งเส่ริุมิและคุม้ิครุองสิ่ทธิมิินุษยชนทั�งปวงทั�วโลก มิต่ขิึ้อง
ท่�ปรุะชมุิส่มิชัชาให่ญ่แ่ห่ง่ส่ห่ปรุะชาชาต่เิพื�อจดั่ต่ั�งคณะมินต่รุสิ่่ทธิฯิ รุะบวุา่ รุฐัภัาคท่่�ได่รุ้บัเลอืกต่ั�งเปน็ส่มิาชกิขึ้องคณะ
มินต่รุ่ฯ “จะต่้องปฏิิบัต่ิต่ามิาต่รุฐานส้่งสุ่ด่ในการุส่่งเส่รุิมิและการุคุ้มิครุองสิ่ทธิิมินุษยชน” 
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ใบแจ้้งข่่าว

“การุลงส่มัิครุรุับเลือกตั่�งขึ้องปรุะเทศไทย เพื�อเป็นส่มิาชิกคณะมินต่รุ่สิ่ทธิิมินุษยชนแห่่งส่ห่ปรุะชาชาติ่ เป็นโอกาส่ท่�
รุัฐบาลจะแส่ด่งให่้เห่็นว่าต่นปฏิิบัต่ิต่ามิพันธิกิจอย่างจรุิงจังต่่อปรุะเด่็นสิ่ทธิิมินุษยชน โด่ยการุใส่่ใจอย่างเรุ่งด่่วนต่่อ
ปรุะเด่็นการุละเมิิด่สิ่ทธิิมินุษยชนท่�กำาลังเกิด่ขึ้้�น” เอมิ่ ส่มิิธิกล่าว “ปรุะเทศไทยต่้องทำางานอย่างห่นักต่ั�งแต่่ต่อนน่� เพื�อ
ทำาให่้กฎห่มิาย นโยบาย และการุปฏิิบัต่ิขึ้องต่น ส่อด่คล้องกับกฎห่มิายและมิาต่รุฐานสิ่ทธิิมินุษยชนรุะห่ว่างปรุะเทศ” 
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