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FIDH และ OMCT เปน็สมาชกิของ ProtectDefenders.eu ซึง่เป็นกลไกเพือ่คุม้ครองนักปกป้องสิทธมินุษยชน 
ของสหภาพยุโรป และดำาเนินการโดยภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ  FIDH และ OMCT ขอขอบคุณ 
Republic and Canton of Geneva, Agence Française de Développement (AFD) และกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งสวิตเซอร์แลนด์ สำาหรับความช่วยเหลือให้สามารถจัดทำารายงานชิ้นนี้ได้ เนื้อหาในรายงาน
เป็นความรับผิดชอบทั้งหมดของ FIDH และ OMCT และไม่อาจตีความได้ว่าเป็นความคิดของหน่วยงาน
เหล่านี้ ไม่ว่าในกรณีใด
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รายช่ื่�อตััวย่อ
CRC = Convention on the Rights of the Child (อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก)

CEDAW = อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี (Convention on the Elimination of  
     All Forms of Discrimination Against Women)

ICCPR = กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil  
     and Political Rights)

LGBTIQ = ผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer)

อนค. = พรรคอนาคตใหม่

สส. = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คสช. = คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

OHCHR = Office of the UN High Commissioner for Human Rights

พปชร.  = พรรคพลังประชารัฐ

UN = องค์การสหประชาชาติ (United Nations)

UPR = รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review)

WHRD = Woman human rights defender

พ.ร.ก. = พระราชกำาหนด

พ.ร.บ. = พระราชบัญญัติ
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1.	บทสรุุปผู้้�บริุหารุ

ผู้หญิงรุ่นใหม่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยทั่วประเทศ ซึ่งเริ่มต้นในประเทศไทยตั้งแต่
เดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 โดยเฉุพาะอยา่งยิง่นกัเรียนและนกัศกึษาหญิง ไดม้บีทบาทสำาคัญและเป็นศนูย์กลางของการประทว้ง
อย่างสงบเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงผู้เข้าร่วมจำานวนมากจะเป็นผู้หญิงในช่วงวัยต่าง ๆ เท่านั้น หากผู้หญิงเหล่านี้ยังมี
บทบาทเป็นแกนนำาจัดตั้งและชี้นำาการชุมนุม ด้วยการปฏิิบัติงานดังกล่าว ผู้หญิงหลายคนได้เข้ามาเกี่ยวโยงกับการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่น ๆ ผ่านการเคลื่อนไหวโดยสันติ จึงอาจนิยามได้ว่าผู้หญิง
เหล่านี้เป็นผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  

จากการสัมภาษณ์กับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 22 คน รวมทั้งเยาวชนอายุต่ำากว่า 18 ปีสองคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทย รายงานนี้เน้นบทบาทของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และการละเมิด
สทิธิมนษุยชนและความทา้ทายทีพ่วกเธอตอ้งเผชญิจากการเขา้รว่มในการประทว้ง ผูห้ญิงนกัปกปอ้งสทิธมินษุยชนทีก่ลา่ว
ถึงในรายงานนี้ ครอบคลุมเลสเบียน เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ อินเตอร์เซ็กส์ และเควียร์ (LGBTIQ) ซึ่งต่างได้รับผลกระ
ทบจากบรรทัดฐานทางเพศที่สังคมกำาหนด และได้รับอิทธิพลจากปิตาธิปไตยและ gender binary (แนวคิดที่ยอมรับเพียง
สองเพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง)  

ผู้หญงินกัปกป้องสทิธมินษุยชนหลายคนในแนวหนา้ของการประทว้ง ยงัสง่เสยีงสนบัสนนุการปฏิริปูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ
ของไทย เพราะเห็นว่าเป็นสถาบันท่ีใช้อำานาจส่งอิทธิพลต่อสังคมและการเมืองไทยอย่างมหาศาลและปราศจากการตรวจ
สอบ ในระหว่างการชุมนุม ผู้หญิงยังขึ้นเวทีวิจารณ์ภาพเหมารวมทางเพศ ความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่ไม่เท่าเทียม และ
ความอยุติธรรมอื่น ๆ ในสังคมไทย ซึ่งขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศ สามารถเข้าถึงสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มรณรงค์สิทธิสตรีและสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยังได้จัดตั้งและเป็นแกนนำาการประท้วงของ
ตนเอง เพื่อยืนยันข้อเรียกร้องให้มีความเท่าเทียมทางเพศ และยืนยันข้อเรียกร้องอื่นของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย 
นักเรียนมัธยมหญิงเป็นพลังทางการเมืองที่สำาคัญอีกพลังหน่ึง ท่ีเกิดขึ้นในช่วงท่ีทีการประท้วงเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย
ทั่วประเทศ พวกเธอมักเป็นแกนนำาเรียกร้องการปฏิิรูปแนวลึกของระบบการศึกษาที่ล้าหลังของประเทศ รวมทั้งระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบและทรงผมนักเรียน ซึ่งมีอคติทางเพศสภาพ 

แมจ้ะมกีารสรา้งเสรมิอำานาจจากบทบาทสำาคญัตอ่การประทว้งเพือ่เรียกร้องประชาธปิไตย แตผู่ห้ญงินกัปกปอ้งสทิธมินษุย
ชนมักตกเป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ทั้งของหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของ
ตน ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการ
ชุมนุมโดยสงบ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับนักกิจกรรมชาย อย่างไรก็ดี ผู้หญิงเหล่านี้ยังต้องเผชิญกับการโจมตีทำาร้ายและการ
คุกคามด้วยเหตุทางเพศสภาพเพิ่มเติมอีกด้วย

หน่วยงานรัฐของไทยมีบทบาทอย่างสำาคัญในการโจมตีทำาร้ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคร้ังแล้วคร้ังเล่า ผ่านการใช้
กฎหมายและข้อบังคับกดข่ีที่มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และการใช้ระบบยุติธรรมเป็นเคร่ืองมือ 
ในปี 2563 กลุ่มสังเกตการณ์เพื่อการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน บันทึกข้อมูลการดำาเนินคดีกับผู้หญิงนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน 11 คน รวมทั้งเด็กที่มีอายุต่ำากว่า 18 ปีหนึ่งคน อันเป็นผลมาจากการเข้าร่วมในการประท้วง มีอยู่สี่คนที่
ถูกจับกุมและควบคุมตัวก่อนจะถูกปล่อยตัว ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 11 คนนี้ส่วนใหญ่ถูกแจ้งข้อหา 10 คดีหรือ
มากกว่านั้น รวมทั้งความผิดตามมาตรา 112 (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) และ 116 (ยุยงปลุกป่�น) ของประมวลกฎหมาย
อาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ

ผู้มีอำานาจรัฐยังได้ทำาการคุกคาม การข่มขู่ และการสอดแนมผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นประจำา เจ้าหน้าที่รัฐได้ไป
เยีย่มบ้านและสถาบนัการศึกษาของผูห้ญงินกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน เพือ่ขม่ขูห่รือเก็บขอ้มลูเก่ียวกับกิจกรรมของพวกเธอ ผู้
หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ข้อมูลว่า ยังมีการใช้การคุกคามและข่มขู่เช่นนี้กับครอบครัวของพวกเธอด้วย เพื่อเป็นวิธีที่
ทรงประสิทธิภาพในการขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถทำางานหรือเข้าร่วมในการประท้วงได้ ผู้หญิง
นกัปกปอ้งสทิธมินษุยชนทีเ่ปน็นกัเรียนหรอืนกัศกึษาให้ข้อมลูวา่ ตำารวจไปทีโ่รงเรยีนหรอืมหาวทิยาลัยของพวกเธอเพ่ือสอด
ส่องกิจกรรม ซักถามอาจารย์เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว หรือกดดันผู้บริหารให้ใช้มาตรการลงโทษพวกเธอ  

การปฏิิบัติมิชอบอีกรูปแบบหนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งทำาหน้าที่ประสานงานหรือติดต่อกับเจ้า
หนา้ท่ีผูบ้งัคับใชก้ฎหมาย ไดแ้ก ่การปฏิบัิตติวัหรือใชค้ำาพดูในลักษณะทีเ่ลือกปฏิบิตัติอ่ผูห้ญงิหรอืสอ่เสยีดทางเพศ การปฏิบิตัิ
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เช่นนี้มักสร้างความอึดอัดใจอย่างมากสำาหรับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และถือเป็นการคุกคามทางเพศต่อพวกเธอ

การโจมตทีำารา้ยผูห้ญงินกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน มกัมลีกัษณะเกีย่วโยงกบัเพศสภาพ หรอืเปน็การโจมตดีว้ยเง่ือนไขทางเพศ
สภาพ อย่างเช่น การทำาร้ายและการคุกคามทางเพศ การโจมตีทำาร้ายอื่น ๆ  อาจรวมถึงการละเมิดที่เกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวกับ
เพศสภาพ แต่ส่งผลกระทบในเชิงเพศสภาพได้ ในระหว่างการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย กลุ่มสิทธิสตรีและผู้มี
ความหลากหลายทางเพศ ได้พยายามอย่างสม่ำาเสมอเพื่อสร้างจิตสำานึกเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศต่อนักกิจกรรมหญิง 
นักกิจกรรมผู้มีความหลากหลายทางเพศและปฏิิเสธบรรทัดฐานทางเพศของสังคม ยังต้องเผชิญกับการโจมตีทำาร้ายอีกชั้น
หนึ่ง อันเนื่องมาจากรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ หรือการแสดงออกทางเพศของตน รวมทั้งเนื่องจากการปกป้องสิทธิเกี่ยว
กับเพศสภาพและเพศวิถี

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ข้อมูลว่า การโจมตีทำาร้ายด้วยเหตุทางเพศสภาพส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในลักษณะของการ
พดูจาสอ่เสยีดและคกุคามทีเ่พง่เลง็พวกเธอโดยตรง เพยีงเพราะเพศสภาพและการแสดงออกทางเพศสภาพของเธอ ซึง่เปน็
ประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับที่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญจากการโจมตีทำาร้ายและการคุกคามทางออนไลน์ 
การโจมตีเหล่านี้มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเพศหรือส่วนตัว และมักส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทางอารมณ์หรือจิตใจต่อผู้หญิง 
สุดท้ายแล้ว การละเมิดเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อตั้งคำาถามและลดทอนความชอบธรรมตอ่การทำางานและความน่าเชือ่ถือของ
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น บุคลิก ลักษณะทางกายภาพและเคร่ืองแต่งกายของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ยังมักตกเป็นเป้าโจมตีอย่างสม่ำาเสมอ 

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังต้องเผชิญกับแรงกดดันบางประการจากบุคคลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ด้วย อันเป็นผล
มาจากกิจกรรมเคลื่อนไหวของพวกเธอ แรงกดดันเช่นนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉุพาะต่อนักเรียน เนื่องจากพวกเธอ
ยงัต้องพึง่พาความสนบัสนนุจากครอบครวั ในขณะทีค่นไทยรุน่ใหมไ่ด้ออกมาวิพากษว์จิารณส์ถาบนัหลกั และเรยีกรอ้งการ
ปฏิริปูระบบการเมอืงและสถาบนัพระมหากษตัริยข์องประเทศมากขึน้ การแบง่แยกระหวา่งชว่งวยักย็ิง่ปรากฏิชดัยิง่ขึน้ และ
ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นภายในครอบครัว 

ป่ญหาพื้นฐานอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน คือ พวกเธอ ความเห็น และการมีส่วนร่วมของพวก
เธอ มักถูกเพิกเฉุยหรือกีดกัน รวมท้ังภายในองค์กรที่พวกเธอเป็นสมาชิกด้วย แม้ว่าผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทาง
เพศจะมีบทบาทเด่นในการประท้วง แต่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ให้สัมภาษณ์ในรายงานนี้บอกว่า พวกเธอต้อง
เผชิญกับทัศนคติและการปฏิิบัติแบบกีดกันจากภายในขบวนการของตนเอง ส่งผลให้พวกเธอมักรู้สึกว่า นักกิจกรรมหญิง
ไม่มีบทบาทอย่างเท่าเทียมในแง่การเป็นแกนนำาหรือมีตำาแหน่งในแนวหน้าของขบวนการ 

รูปแบบการคุกคาม การโจมตีทำาร้าย และความท้าทายของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อาจส่งผลให้เกิดความเครียด
เรื้อรัง อาการหมดไฟ หรือกระทบต่อความเคารพในตนเอง ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนบางส่วนแสดงข้อกังวลว่า มัก
ไม่มีความตระหนักถึงและไม่มีความสนับสนุนต่อสวัสดิภาพโดยทั่วไปของนักกิจกรรมหญิง

ยิ่งไปกว่านั้น การละเมิดต่อผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับการหนุนเสริมจากวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดที่ฝ่งราก
ลึกต่อการปฏิิบัติมิชอบในประเทศไทย นอกจากข้อบัญญัติเก่ียวกับการคุกคามทางเพศในท่ีทำางานตามกฎหมายแรงงาน
แล้ว ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเป็นการเฉุพาะที่ระบุความผิดว่าด้วยการคุกคามทางเพศต่อผู้หญิง รวมทั้งการคุกคามทาง
เพศทางออนไลน์

รายงานนีม้ขีอ้เสนอแนะหลายประการตอ่ทัง้รฐับาลไทยและประชาคมระหวา่งประเทศ เพือ่ประกนัใหม้กีารคุม้ครองผูห้ญงิ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเธออย่างสอดคล้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ

วิธีิวิทยา
ในการจัดทำารายงานนี ้กลุม่สงัเกตการณเ์พือ่การคุม้ครองนกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน (The Observatory for 
the Protection of Human Rights Defenders ซึ่งเป็นภาคีความร่วมมือของ FIDH กับองค์กรต่อต้านการ
ทารุณกรรมโลก (OMCT)) ได้สัมภาษณ์ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 22 คน รวมทั้งเยาวชนอายุต่ำากว่า 
18 ปสีองคน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของขบวนการเรยีกรอ้งประชาธิปไตยในประเทศไทย เปน็การสมัภาษณร์ะหวา่ง
วันที่ 15 ตุลาคม - 19 ธันวาคม 2563 ข้อค้นพบในรายงานยังมาจากแหล่งข้อมูลโดยกลุ่มสังเกตการณ์
เพื่อการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน FIDH องค์กรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ และกลไกสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติหลายหน่วยงาน รวมทั้งรายงานข่าวที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 
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2.	ผู้้�หญิิงนัักปกป้องสิทธิิมนุัษยชนัผู้้�นัำาการุเรีุยกรุ�องปรุะชาธิิปไตยมีใครุบ�าง	

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่ให้สัมภาษณ์สำาหรับรายงานนี้ 22 คน และประวัติโดย
ย่อ มีดังต่อไปนี้

1.	นัส.	อลิสา	บินัดุสะ	 			(@FonalisFWP)

นส. อลิสา บินดุสะ หรือ ฝน อายุ 25 ปี เป็นนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิ
ชุมชนจากจังหวัดสงขลา นส. อลิสามีบทบาทสำาคัญในการรณรงค์ต่อต้านรัฐบาลทหาร
ภายหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 นส. อลิสาได้ทำางานปกป้องสิทธิชุมชนของ
ประชาชนในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัอืน่ ๆ  ในภาคใตอ้ยา่งต่อเนือ่ง ตัง้แต่สมยัยงัเรียน
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

2.	นัส.	เบญิจมาภรุณ์์	นัิวาส

นส. เบญจมาภรณ์ นิวาส หรือ พลอย อายุ 16 ปี เป็นนักเรียนมัธยมและนักกิจกรรม
เพื่อประชาธิปไตยจากกรุงเทพฯ เธอเป็นแกนนำาสำาคัญของกลุ่มนักเรียนเลวที่เป็นกลุ่ม
เรียกร้องประชาธิปไตย และได้ต่อสู้เพื่อการปฏิิรูปแนวลึกของระบบการศึกษาไทย นส. 
เบญจมาภรณย์งัวพิากษว์จิารณร์ะเบยีบกฎเกณฑท์ีล่า้หลงัและการละเมดิสทิธมินษุยชน
ทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีน เธอเป็นหนึง่ในนกัเรยีนสามคนที่อายตุ่ำากวา่ 18 ป ีซึง่ถกูดำาเนนิคดี
ในขอ้หาละเมดิสถานการณฉ์ุกุเฉิุนร้ายแรง จากการเข้าร่วมในการประท้วงเพือ่เรียกร้อง
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่กรุงเทพฯ

3.	นัส.	ชิษณ์ุพื้งศ์	นัิธิิวนัา	 (@InToeyView)

นส. ชิษณุพงศ์ นิธิวนา หรือ เบส อายุ 25 ปี เป็นนักกิจกรรมข้ามเพศ จากเชียงใหม่ 
เธอได้สมัครเข้าเรียนโครงการปริญญาโทด้านเพศสภาพและสตรีศึกษาที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นแกนนำาสมาคมชาวไพรด์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นประชาคม
ของเยาวชนที่รณรงค์เรียกร้องเพื่อความหลากหลายด้านเพศสภาพ ความเท่าเทียม 
และสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ นส. ชิษณุพงศ์ยังเข้าร่วมในขบวนการเพื่อ
ประชาธิปไตยและสตรีนิยม เรียกร้องให้มีระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนมีส่วนร่วมและ
มีตัวแทน รวมทั้งเคารพและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

4.	นัส.	ชนันัิกานัต์	วังมี	

นส. ชนนิกานต์ วังมี หรือ ใหม่ อายุ 22 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและนักกิจกรรม
เพื่อประชาธิปไตยจากจังหวัดสงขลา ป่จจุบันเรียนเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร ์จงัหวดัสงขลา เธอมบีทบาทในการจดัการประทว้งเพือ่เรยีกรอ้งประชาธปิไตย
ในระดับมหาวิทยาลัย นส. ชนนิกานต์ยังมีส่วนร่วมกับกลุ่มประชาธิปไตยภาคใต้ของ
ไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่รณรงค์เพื่อประชาธิปไตยและประเด็นสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลและ
ชุมชนในภาคใต้ของไทย 
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5.		นัส.	ชลธิิชา	แจ�งเรุ็ว								(@LookkateChonth1)

นส. ชลธิชา แจ้งเร็ว หรือ ลูกเกด อายุ 28 ปี เป็นนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยจาก
จังหวัดนนทบุรี เธอกำาลังเรียนหลักสูตรปริญญาโทของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นแกนนำากลุ่มฟื้นฟู
ประชาธปิไตย และทำางานสนบัสนนุองคก์รประชาธปิไตยหลายแหง่ ภายหลังรฐัประหาร
เดอืนพฤษภาคม 2557 นส. ชลธชิาไดเ้ป็นแกนนำาการรณรงคเ์รยีกรอ้งประชาธิปไตยและ
ต่อต้านรัฐบาลทหาร เคยถูกจับหลายครั้ง เนื่องจากการเข้าร่วมในการประท้วงต่อต้าน 
รัฐบาลทหาร ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เธอถูกควบคุมตัวที่ทัณฑสถานหญิงกลาง
ที่กรุงเทพฯ เป็นเวลา 13 วัน เนื่องจากการประท้วงในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  
ในโอกาสครบรอบหนึง่ปกีารทำารฐัประหาร นส. ชลธชิายงัถกูแจง้ขอ้ดำาเนนิคดอียา่งนอ้ย  
10 ขอ้หาอาญา เนือ่งจากการเขา้รว่มในการประทว้งเพ่ือเรยีกรอ้งประชาธปิไตยในป ี2563

6.		นัส.	ชุมาพื้รุ	แต่งเกลี�ยง							(@waaddaotk)
นส. ชุมาพร แต่งเกลี้ยง หรือ วาดดาว อายุ 36 ปี เป็นนักกิจกรรมเพื่อความเท่าเทียม
ทางเพศและสทิธขิองผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ จากจงัหวดันครศรธีรรมราช เธอเปน็
ผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นสมาชิกคนสำาคัญของกลุ่มโรงน้ำาชา (Togetherness for Equality 
and Action - TEA) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีแกนนำาเป็นเลสเบียน เควียร์ และ
ไบเซ็กชวล ทำางานด้านความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียม และความยุติธรรมใน
ประเทศไทย นส. ชุมาพรยังเปน็ผูร้ว่มกอ่ตัง้กลุม่เฟมนิสิตป์ลดแอก และนำาการรณรงคเ์พือ่
ใหเ้กิดระบอบประชาธปิไตยทีเ่คารพและส่งเสรมิความเทา่เทยีมทางเพศ ในการประทว้ง
วันที่ 19 กันยายน 2563 ที่กรุงเทพฯ นส. ชุมาพรได้ปราศรัยอย่างมีพลัง เพื่อท้าทาย
บรรทดัฐานทางเพศ และการคกุคามทางเพศในสงัคมไทย และยงัไดก้ลา่วถงึปญ่หาจาก
โครงสร้างที่เป็นปิตาธิปไตยของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

7.		นัส.	อิศรุา	วงศ์ทหารุ							(@croppuzzyeiei)

นส. อิศรา วงศ์ทหาร หรือ ขิม อายุ 18 ปี เป็นนักเรียนมัธยมและนักกิจกรรมเพื่อ
ประชาธิปไตยจากจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ก่อตั้งและผู้ประสานงานภาคีนักเรียน
มหาสารคาม องคก์รซึง่รณรงค์เรยีกรอ้งดา้นประชาธปิไตย การศกึษา และการมีสว่นรว่ม 
ของนกัเรยีนในทางการเมอืง นส. อศิรายงัไดเ้รยีกรอ้งความเทา่เทยีมทางเพศ และความ
เท่าเทียมในการสมรส และสิทธิของพนักงานบริการทางเพศ การปราศรัยของเธอใน
ระหว่างการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 3 กันยายนเกี่ยวกับสิทธิของ
พนกังานบริการทางเพศและการทำาแทง้ทีจั่งหวดัรอ้ยเอด็ กลายเปน็เปา้โจมตขีองนกัการ
เมืองและพลเมืองเน็ตที่อนุรักษ์นิยม 

8.		นัส.	จิรุฐิตา	ธิรุรุมรุักษ์						(@H_jiratita)

นส. จิรฐิตา ธรรมรักษ์ หรือ ฮิวโก้ อายุ 23 ปี เป็นนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยจาก
จังหวัดเพชรบุรี เธอเริ่มงานรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยตั้งแต่เป็นนักศึกษาภาควิชาภาษา
อังกฤษที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ป่จจุบันเธอเป็นแกนนำา 
จัดการประท้วงของคณะประชาชนปลดแอก ซึ่งเป็นกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย  
นส. จิรฐิตายังทำางานกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยรณรงค์กดดันเพื่อสิทธิชุมชน 
สิทธิทางสิ่งแวดล้อม และสิทธิในที่ดินของประชาชนในภาคอีสานของไทย



11
The Observatory - ทระนงองอาจ: ผู้้�หญิิงนักปกป้องสิิทธิิมนุษยชนในแนวหน�าของการประท�วงเรียกร�องประชาธิิปไตยของไทย

9.		นัส.	จุฑาทิพื้ย์	ศิรุิข้ันัธิ์									(@JutatipSRK)

นส. จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ หรือ อ๋ัว 22 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและนักกิจกรรม 
เพื่อประชาธิปไตยจากจังหวัดอำานาจเจริญ ป่จจุบันเธอเรียนโครงการเอเชียตะวันออก
เฉุียงใต้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ที่กรุงเทพฯ นส. จุฑาทิพย์เป็น
แกนนำาที่เป็นกระบอกเสียงของกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่เป็นกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย 
เธอถูกตั้งข้อหาอาญา 10 คดีด้วยกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งมาตรา 112 (หมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ) และ 116 (ยุยงปลุกป่�น) ของประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นผลมาจาก
การเข้าร่วมในการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย วันที่ 1 กันยายน เธอถูกจับ
ระหว่างกำาลังเดินทางไปเข้าชั้นเรียน และได้รับการปล่อยตัวในวันเดียวกัน โดยเป็นผล

10.		ด.ญิ.	กมลชนัก	เรุ้อนัคำา							(@rubyseann)
ด.ญ. กมลชนก เรือนคำา หรอื หยนิ อาย ุ14 ป ีเปน็นกัเรยีนมธัยมตน้และนกักจิกรรมเพือ่
ประชาธิปไตยจากจังหวัดพะเยา ด.ญ. กมลชนกมีส่วนร่วมกับคณะประชาชนปลดแอก
ในจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย โดยเป็นแกนนำาจัดการประท้วง 
ในโรงเรียนและในจังหวัดพะเยา ด.ญ. กมลชนกต่อต้านระบบอำานาจนิยมที่ขยายตัว
มากขึ้นในระบบการศึกษาไทยหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 เช่น การบรรจุ
ค่านิยม 12 ประการของรัฐบาลทหารเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ  

11.		นัส.	กรุกนัก	คำาตา								(@pup_kornkanok)

นส. กรกนก คำาตา หรือ ป่๊บ อายุ 27 ปี เป็นนักกิจกรรมผู้เรียกร้องประชาธิปไตยและ
นักกิจกรรมสิทธิสตรีจากจังหวัดยโสธร เธอทำางานเพื่อสนับสนุนสวัสดิภาพของผู้หญิง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยร่วมมือกับกลุ่มการเมืองหลังบ้านซึ่งเป็นองค์กรสตรีนิยม 
ในฐานะเป็นผูร่้วมกอ่ตัง้กลุม่เฟมนิสิตป์ลดแอก เธอไดแ้สดงความเหน็อยา่งตรงไปตรงมา 
เกี่ยวกับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศของผู้หญิง ก่อนหน้านี้นส. กรกนกเป็น
นกัศึกษาทีท่ำากจิกรรมเพือ่ประชาธปิไตย รณรงคต์อ่ตา้นรฐับาลทหารภายหลงัรฐัประหาร
เดอืนพฤษภาคม 2557 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2559 เธอถกูควบคมุตวัเปน็เวลาหนึง่วนัที ่
ทัณฑสถานหญิงกลางที่กรุงเทพฯ ด้วยข้อหาละเมิดคำาสั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองของ

มาจากการเข้าร่วมการประท้วงในวันที่ 18 กรกฎาคม ปู่ทวดของนส. จุฑาทิพย์คือ นายเตียง ศิริขันธ์ ซึ่ง 
ตกเป็นเหยื่อการบังคับให้สูญหายและการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายเมื่อปี 2495 นส. จุฑาทิพย์ยัง 
ไดร้ว่มมอืกบัครอบครวัของเหย่ือการบังคับใหส้ญูหาย เพือ่เรยีกร้องความรบัผดิและความยตุธิรรมใหก้บัเหยือ่ 

รฐับาลทหาร จากการออกมาเรยีกร้องให้มกีารสอบสวนขอ้กลา่วหาวา่มกีารทุจรติของกองทพัในการกอ่สรา้ง
อุทยานราชภักดิ์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

1	 หลัังรััฐปรัะหารัเมื่่�อเดื่อนพฤษภาคมื่	2557	คสช.	ไดื้ปรัะกาศกำาหนดื	“ค่านิยมื่หลัักของคนไทย	12	ปรัะการั”	เพ่�อเผยแพรั่ในโรังเรัียนปรัะถมื่แลัะมื่ัธยมื่ทั�ว
ปรัะเทศ	ค่านิยมื่	12	ปรัะการั	ไดื้แก่		 
(1)	มื่ีความื่รัักชาติิ	ศาสนา	พรัะมื่หากษัติรัิย์		(2)	ซื่่�อสัติย์	เสียสลัะ	อดืทน	มื่ีอุดืมื่การัณ์์ในสิ�งที�ดืีงามื่เพ่�อส่วนรัวมื่		(3)	กติัญญููติ่อพ่อแมื่่	ผู้ปกครัอง	ครัูบา
อาจารัย์		(4)	ใฝ่่หาความื่รัู้	หมื่ั�นศึกษาเลั่าเรัียนทั�งทางติรัง	แลัะทางอ้อมื่		(5)	รัักษาวัฒนธรัรัมื่ปรัะเพณ์ีไทยอันงดืงามื่		(6)	มื่ีศีลัธรัรัมื่	รัักษาความื่สัติย์	
หวังดืีติ่อผู้อ่�น	เผ่�อแผ่แลัะแบ่งปัน		(7)	เข้าใจเรัียนรัู้การัเป็นปรัะชาธิปไติย	อันมื่ีพรัะมื่หากษัติรัิย์ทรังเป็นปรัะมืุ่ขที�ถูกติ้อง		(8)	มื่ีรัะเบียบวินัย	เคารัพ
กฎหมื่าย	ผู้น้อยรัู้จักการัเคารัพผู้ใหญ่		(9)	มื่ีสติิรัู้ติัว	รัู้คิดื	รัู้ทำา	รัู้ปฏิิบัติิติามื่พรัะรัาชดืำารััสของพรัะบาทสมื่เดื็จพรัะเจ้าอยู่หัว		(10)	รัู้จักดืำารังตินอยู่โดืยใช้
หลัักปรััชญาเศรัษฐกิจพอเพียงติามื่พรัะรัาชดืำารััส	ของพรัะบาทสมื่เดื็จพรัะเจ้าอยู่หัว	รัู้จักอดืออมื่ไว้ใช้เมื่่�อยามื่จำาเป็น	มื่ีไว้พอกินพอใช้	ถ้าเหลั่อก็แจกจ่าย
จำาหน่าย	แลัะพรั้อมื่ที�จะขยายกิจการัเมื่่�อมื่ีความื่พรั้อมื่	เมื่่�อมื่ีภูมื่ิคุ้มื่กันที�ดืี		(11)	มื่ีความื่เข้มื่แข็งทั�งรั่างกาย	แลัะจิติใจ	ไมื่่ยอมื่แพ้ติ่ออำานาจฝ่่ายติำ�า	หรั่อ
กิเลัส	มื่ีความื่ลัะอายเกรังกลััวติ่อบาปติามื่หลัักของศาสนา		(12)	คำานึงถึงผลัปรัะโยชน์ของส่วนรัวมื่	แลัะของชาติิมื่ากกว่าผลัปรัะโยชน์ของตินเอง
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12.		นัส.	ลัลนัา	สุรุิโย							(@lannananasur)

นส. ลลันา สรุโิย หรอื ลลันา อาย ุ25 ป ีเปน็นกัศกึษาทีเ่ปน็นกักจิกรรมเพือ่ประชาธปิไตย
จากจังหวดัชลบรุ ีป่จจบุนัเรยีนนติศิาสตร์ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ลำาปาง และยงัเปน็ 
ประธานสภานักศึกษา นส. ลัลนาทำางานกับกลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชนที่เป็นกลุ่ม
นกัศึกษาเพ่ือประชาธิปไตย ในฐานะเปน็แกนนำาการประทว้งเพือ่เรยีกรอ้งประชาธปิไตย 
ทีม่หาวทิยาลยัของเธอเองและในจงัหวัดลำาปาง เธอยงัเข้าร่วมกับคณะประชาชนปลดแอก
ในการจัดตั้งการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่กรุงเทพฯ

13.		นัส.	นัันัทชา	ช้ช่วย						(@imnotdustja)
นส. นันทชา ชูช่วย หรือ ฟิล์ม อายุ 18 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและนักกิจกรรม
เพื่อประชาธิปไตยจากจังหวัดตรัง ป่จจุบันเรียนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ทีก่รงุเทพฯ เธอเปน็ผูจ้ดัการประทว้งและเป็นแกนนำาภาคนีกัศกึษามหาวทิยาลยักรงุเทพ 
และไดร้ว่มก่อตัง้เครอืขา่ยนกัเรยีน นสิติ นกัศึกษาเคยีงขา้งประชาชนเพือ่ประชาธปิไตย 
(คนป.) นส. นันทชายังเป็นอาสาสมัครให้กับกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก ที่รณรงค์เพื่อความ
เท่าเทียมทางเพศและสิทธิสตรี 

14.		นัส.	เนัตรุนัภา	อำานัาจส่งเสรุิม

นส. เนตรนภา อำานาจส่งเสริม หรือ ไนซ์ อายุ 21 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและ 
นกักจิกรรมเพือ่ประชาธปิไตย จากกรงุเทพฯ ปจ่จบุนัเรยีนสาขาเอเชยีศกึษาทีม่หาวทิยาลยั
ศลิปากรท่ีกรงุเทพฯ เธอมสีว่นรว่มกบักลุม่เยาวชนปลดแอก และคณะประชาชนปลดแอก
ในการจัดการประท้วงที่กรุงเทพฯ นส. เนตรนภา ถูกดำาเนินคดีในข้อหาตามตามมาตรา 
116 ของประมวลกฎหมายอาญา จากการอา่นแถลงการณ์ทีม่ขีอ้เรยีกรอ้งเบือ้งตน้สามขอ้ 
ของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย ในระหว่างการประท้วงเมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 
ที่กรุงเทพฯ

15.		นัส.	ภัคจิรุา	ทรุงสิรุิภัทรุ	

นส. ภัคจิรา ทรงสิริภัทร หรือ ต้นหลิว อายุ 22 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและ 
นกักจิกรรมเพือ่ประชาธิปไตย จากกรุงเทพฯ ปจ่จบุนัเรยีนคณะศึกษาศาสตร์ทีม่หาวทิยาลัย
เชยีงใหม ่จังหวดัเชยีงใหม ่เธอทำางานกบักลุม่ประชาคมมอชอ ซึง่เปน็กลุ่มนกัศกึษา และ
เปน็แกนนำาจดัการประทว้งเพือ่เรยีกรอ้งประชาธิปไตยทัง้ในมหาวทิยาลยัและในจังหวัด
เชยีงใหม ่เธอยงัมสีว่นรว่มกบักลุม่เยาวชนปลดแอกและคณะประชาชนปลดแอก ในการ
จัดการชุมนุมประท้วงที่กรุงเทพฯ นส. ภัคจิรารณรงค์ให้มีการปฏิิรูปการศึกษาและการ
ปฏิิรูประบบรัฐสวัสดิการ 
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16.		นัส.	ปนััสยา	สิทธิิจิรุวัฒนักุล							(@PanusayaS)

นส. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง อายุ 22 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและ
นักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยจากจังหวัดนนทบุรี ป่จจุบันเรียนคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เธอเป็นแกนนำา
สำาคัญของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และเป็นหนึ่งในแกนนำาสำาคัญของการ
ประทว้งเพือ่เรยีกรอ้งประชาธปิไตย นส. ปนสัยาวพิากษว์จิารณอ์ยา่งเปดิเผยตอ่สถาบนั 
พระมหากษัตริย์ไทย โดยได้ขึ้นเวทีอ่านคำาประกาศ 10 ข้อเพื่อเรียกร้องการปฏิิรูป
สถาบันพระมหากษัตริย์ ในระหว่างการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 
10 สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เธอถูกจับเมื่อวันที่ 

17.	นัส.	ภัสรุาวลี	ธินักิจวิบ้ลย์ผู้ล							(@TMindpat)
นส. ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือ มายด์ อายุ 25 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและ
นักกิจกรรมเพ่ือประชาธิปไตยจากจังหวัดสระบุรี ป่จจุบันเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา  
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่กรุงเทพฯ เป็นแกนนำาสำาคัญของกลุ่มมหานครเพื่อ
ประชาธิปไตย ที่เป็นกลุ่มนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตย และเป็นสมาชิกคณะประชาชน
ปลดแอก.นส. ภสัราวลถีกูตัง้ข้อหาอาญาแปดข้อหาตามกฎหมายหลายฉุบบั รวมทัง้มาตรา 
116 ของประมวลกฎหมายอาญา (ยยุงปลกุป่�น) เนือ่งจากการเขา้รว่มในการประทว้งเพือ่
เรยีกรอ้งประชาธปิไตย เมือ่วนัที ่21 ตลุาคม 2563 เธอถกูตำารวจจบั และถกูควบคมุตวั 

18.		นัส.	พื้ิมพื้์สิรุิ	เพื้ชรุนั�ำารุอบ							(@ppethchnamrob)

นส. พิมพ์สิริ เพชรน้ำารอบ หรือ มุก อายุ 35 ปี เป็นนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยจาก
กรุงเทพฯ เธอทำางานเป็นนักรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม และป่จจุบัน
เปน็เจ้าหนา้ทีโ่ครงการในประเทศไทยขององคก์ร Article 19 ซึง่เปน็องคก์รพฒันาเอกชน
ระหวา่งประเทศทีท่ำางานด้านเสรภีาพในการแสดงออกและขอ้มลู นส. พิมพ์สริถิกูดำาเนนิ
คดีในข้อหาตามมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) 
จากการกล่าวปราศรัยในระหว่างการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายนที่กรุงเทพฯ โดยส่วนหนึ่งเธอได้ยกข้อความจากแถลงการณ์ในปี 2560 

15 ตุลาคม และถูกควบคุมตัวเป็นเวลา 16 วันที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ที่กรุงเทพฯ  เธอถูกดำาเนินคดี 17 
ขอ้หาตามกฎหมายหลายฉุบบั รวมทัง้มาตรา 112 (หมิ่นพระบรมเดชานภุาพ) และ 116 (ยยุงปลกุป่�น) ของ
ประมวลกฎหมายอาญา ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นส. ปนัสยาได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่สร้าง
แรงบันดาลใจและมีอิทธิพลมากสุด 100 คนทั่วโลกสำาหรับปี 2563 โดยสำานักข่าวบีบีซี ในเดือนธันวาคม 
2563 เธอได้รับการประกาศเป็นบุคคลแห่งปีโดยสำานักข่าว Khaosod English

ของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและ 
การแสดงออก ที่วิจารณ์กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

เป็นเวลาหนึ่งคืนที่กองบังคับการตำารวจตระเวนชายแดนภาค 1 จ.ปทุมธานี จากการเข้าร่วมการประท้วง
ในวันที่ 15 ตุลาคมที่กรุงเทพฯ เธอยังถูกดำาเนินคดีในข้อหาตามมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา  
(หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) จากการเรียกร้องการปฏิิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
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19.		นัส.	สิรุินัทรุ์	มุ่งเจรุิญิ							(@fleurs36)

นส. สรินิทร ์มุง่เจรญิ หรือ เฟลอร ์อาย ุ22 ป ีเป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัและนักกจิกรรม
เพือ่ประชาธปิไตยจากจงัหวดัสมุทรปราการ ป่จจบุนัเธอเรยีนภาษาสเปนทีจ่ฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ท่ีกรงุเทพฯ เธอยงัเปน็นกักจิกรรมสตรนียิมทีร่ณรงคเ์พือ่สทิธสิตร ีรวมทัง้ 
การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในทางการเมืองและบรรทัดฐานทางเพศสภาพ เธอเป็น 
ผู้ร่วมก่อตั้ง Spring Movement ซึ่งเป็นองค์กรนักศึกษาที่รณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน 
หลายประการ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ เธอยังทำางานกับสำานักพิมพ ์
เฟมินิสต์สามย่าน ซึ่งตีพิมพ์งานแปลเป็นภาษาไทยเก่ียวกับสตรีนิยม และงานเขียน 
ของนักเขียนหญิง เป็นสำานักพิมพ์ที่บริหารงานโดยนักศึกษาและนักกิจกรรมหญิง 

20.		ศิรุิศักดิ์	ไชยเทศ							(@Chitedsirisak)
ศิริศักด์ิ ไชยเทศ หรือ ต้น อายุ 39 ปี เป็นนักกิจกรรมอิสระจากจังหวัดเชียงใหม่  
ทีร่ณรงคเ์พือ่สทิธขิองผูมี้ความหลากหลายทางเพศ และสทิธิของพนักงานบรกิารทางเพศ  
ศริศิกัดิป์ฏิิเสธบรรทดัฐานทางเพศของสงัคม และทีผ่า่นมาไดร้ณรงคเ์พือ่ความหลากหลาย 
และความเท่าเทียมทางเพศในประเทศไทยมากว่า 10 ปี ศิริศักด์ิเป็นแกนนำาจัดการ
เดนิขบวนไพรดท์ีเ่ชยีงใหม ่และมกัเขา้รว่มการประทว้งเพือ่เรยีกรอ้งประชาธปิไตยอยา่ง
สม่ำาเสมอทัว่ประเทศ เพ่ือรณรงค์สร้างความตระหนักและเรียกร้องใหเ้กดิสิทธิของผูมี้ความ 
หลากหลายทางเพศและพนักงานบริการทางเพศ

21.		นัส.	สุพื้ิชฌาย์	ชัยลอม						(@florasprig)

นส. สุพิชฌาย์ ชัยลอม หรือ เมนู อายุ 18 ปี เป็นนักเรียนมัธยมและนักกิจกรรมเพื่อ
ประชาธิปไตย จากจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสมาชิกของกลุ่มนักเรียนเลวที่เป็นกลุ่มเรียก
ร้องประชาธิปไตย และกลุ่มแนวร่วมนักเรียนเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย นส. สุพิชฌาย ์
ไดร้บัความสนใจจากคนจำานวนมาก หลงัขึน้กลา่วปราศรยัทีท่รงพลงั เพือ่วพิากษว์จิารณ์
ระบบการศึกษาไทยที่ล้าหลัง ที่การประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่จัดโดยกลุ่ม
นักศึกษาประชาคมอชอเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมในจังหวัดเชียงใหม่ นับจากนั้นมา เธอมี
บทบาทในการจดัตัง้และปราศรยัในการประทว้งเพือ่เรยีกรอ้งประชาธปิไตย ทัง้ในจงัหวดั
เชียงใหม่และระดับประเทศ 

22.		นัส.	ญิาณ์ิศา	วรุารุักษพื้งศ์							(@yanisavara)

นส. ญาณิศา วรารักษพงศ์ หรือ ลูกไม้ อายุ 22 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและ
นักกิจกรรมเพ่ือประชาธิปไตย จากกรุงเทพฯ ป่จจุบันเรียนรัฐศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่กรุงเทพฯ เธอทำางานกับพรรคนิสิตจุฬาฯ เพื่อรณรงค์ในหลายประเด็น 
และได้จัดการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ 
ทีอ่ืน่ ๆ  หลงัเหตุการณ์ตำารวจใชก้ำาลังเกินกวา่เหตเุพือ่สลายการชมุนมุอย่างสงบท่ีสีแ่ยก
ปทุมวันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เธอและเพื่อนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกกลุ่ม  

ได้จัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย และได้ให้ความสนับสนุนในหลายรูปแบบแก่ผู้ประท้วง  
นส. ญาณิศายังทำางานกับกลุ่มเสรีเทยพลัส ที่เป็นกลุ่มสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งรณรงค์เพื่อ 
ความเท่าเทียมทางเพศและความยุติธรรม
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3.	ข้�อม้ลพ้ื้�นัฐานั:	การุละเมิดสิทธิิมนุัษยชนัยังคงเกิดข้้�นัภายใต�รัุฐบาลที�มี
กองทัพื้หนุันัหลัง

แม้จะมีการจัดการเลือกต้ังท่ัวไปในเดือนมีนาคม 2562 แต่ประเทศไทยก็ยังคงอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาล 
ทีป่ระกอบดว้ยเจ้าหน้าทีก่องทพัจำานวนมาก ซ่ึงยดึอำานาจเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2557 รวมทัง้นายพลทหารเกษยีณอาย ุ
และนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐบาลที่เข้าสู่ตำาแหน่งในปี 2562 ยังคงใช้นโยบายที่เน้นการปราบปราม
จำานวนมากแบบเดียวกับสมัยรัฐบาลทหาร และไม่แสดงให้เห็นถึงพันธกิจที่จะเคารพอย่างเต็มที่ซึ่งสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานและหลักนิติธรรม 

ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 หลังจากเลื่อนมาหลายครั้ง ประเทศไทยจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก นับแต่การทำา
รัฐประหารเมื่อปี 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สามารถฟื้นฟู
รัฐบาลท่ีเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ตามที่สัญญาไว้ และยังคงเปิดโอกาสให้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป  
โดยเป็นผลมาจากข้อบัญญัติสำาคัญหลายประการของรัฐธรรมนูญไทย รัฐธรรมนูญฉุบับนี้ร่างขึ้นโดยคนที่มาจาก
การแต่งตั้งของรัฐบาลทหาร และประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 กำาหนดให้มีระบบการเลือกตั้งใหม่ที่ 
ซับซ้อน ทำาให้พรรคการเมืองอ่อนแอ และประกันการสืบทอดอำานาจที่มีการหนุนหลังจากกองทัพอย่างยาวนาน
และเป็นระบบ ข้อที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ มาตรา 269 ซึ่งเปิดโอกาสให้วุฒิสมาชิก 250 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐบาลทหาร สามารถเข้าร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง 500 คน ในการโหวตเลือกนายก
รัฐมนตรีในการเลือกตั้งทุกครั้งจนถึงปี 2567 

การุเล้อกตั�งทั�วไปที�เต็มไปด�วยการุแทรุกแซงจาก	คสช.
คสช. แทรกแซงการเลือกต้ังอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ควบคุมการบริหารจัดการ
กระบวนการเลอืกตัง้ มาจากการแตง่ตัง้ของรฐับาลทหารทัง้หมด3 ช่วงกอ่นจะถงึการเลอืกต้ัง รฐับาลทหาร
ยังคงมีอำานาจอย่างเบ็ดเสร็จตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉุบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 รวมท้ังบรรดา 
คำาสั่งคสช.ที่จำากัดเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม ก็ยังมีผลบังคับใช้อย่างหนักแน่น4 รัฐบาล
ทหารไดใ้ชอ้ำานาจตามกฎหมายกดขีเ่หลา่นี ้สัง่หา้มพรรคการเมอืงไมใ่หห้าเสยีง จนกระทัง่สามเดอืนกอ่น 
การเลือกตั้ง5 มกีารตัง้ขอ้หาอาญาร้ายแรงกับผูเ้ห็นต่างและนกัการเมอืงฝา่ยคา้นซึง่วิจารณร์ฐับาลทหาร6 
และใช้อำานาจเซ็นเซอร์สำานักข่าวอิสระอย่างเต็มที่7 

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 หกสัปดาห์หลังการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผล 
การเลือกต้ังอย่างเป็นทางการ สำาหรับส.ส.แบบเขต (375) และส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (125)8 การ
ประกาศผลเลอืกตัง้ทีล่่าช้านีเ้กดิขึน้ทา่มกลางเสียงรอ้งเรยีนทีเ่พิม่ข้ึนวา่ มีความไม่ปรกตขิองการออกเสียง  
รวมทั้งการประกาศให้บัตรเลือกตั้งสองล้านใบเป็น “บัตรเสีย”9 และการนับคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าที่
สับสน10 คณะกรรมการการเลือกตั้งยังถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการตีความสูตรการคำานวณ ส.ส.บัญชี 
รายชื่อ 125 ที่นั่งที่มีความซับซ้อน11  

2	 BBC,	Thailand’s	constitution:	New	era,	new	uncertainties,	7	เมื่ษายน	2560
3	 Prachatai,	New	election	commissioners	to	be	handpicked	by	junta-appointed	senators,	14	กันยายน	2560
4	 FIDH,	UCL	แลัะ	iLaw,		Assessment	of	Thailand’s	follow-up	actions	for	the	implementation	of	the	UN	Human	Rights	Committee’s	recom-

mendations,	27	เมื่ษายน	2563
5	 คำาสั�งคสช.ที�	22/2561	ส่งผลัให้มื่ีการัยกเลิักคำาสั�งคสช.อ่�น	ๆ	ที�ปิดืกั�นการัหาเสียงทางการัเมื่่อง	
6	 AP,	Future	Forward’s	Thanatorn	charged	with	computer	crime,	24	สิงหาคมื่	2561;	Reuters,	Thai	police	charge	founder	of	new	party	over	

Facebook	speech,	17	กันยายน	2561	
7	 Bangkok	Post,	Voice	TV	suspended	for	15	days,	12	กุมื่ภาพันธ์	2562;	Prachatai,	“Programming	will	return	shortly”:	international	news	

media	broadcasts	censored?,	13	มื่ีนาคมื่	2562
8	 Los	Angeles	Times,	Thai	election	results	announced,	with	no	clear	majority,	8	พฤษภาคมื่	2562
9	 CNN,	Confusion	mounts	as	Thailand’s	election	results	delayed,	25	มื่ีนาคมื่	2562
10	 Straits	Times,	Thailand’s	puzzling	election	results	explained,	26	มื่ีนาคมื่	2562
11	 ติามื่สูติรัคำานวณ์ใหมื่่	“แบบจัดืสรัรัปันส่วนผสมื่”	ในพรัะรัาชบัญญัติิปรัะกอบรััฐธรัรัมื่นูญว่าดื้วยการัเลั่อกติั�งสมื่าชิกสภาผู้แทนรัาษฎรั	บัติรัออกเสียง

แติ่ลัะใบจะถ่อเป็นการัออกเสียงให้ทั�งส.ส.เขติแลัะส.ส.แบบบัญชีรัายช่�อ	โดืยจำานวนรัวมื่ของบัติรัที�แติ่ลัะพรัรัคไดื้ในรัะดืับปรัะเทศจากการัออกเสียง
ครัั�งเดืียวนี�	จะเป็นติัวกำาหนดืจำานวนส.ส.แบบบัญชีรัายช่�อที�จัดืสรัรัให้แติ่ลัะพรัรัค	พรัรัคที�จะมื่ีสิทธิไดื้รัับที�นั�งของส.ส.แบบบัญชีรัายช่�อในรัอบแรักของ
การัคำานวณ์	ควรัจะไดื้รัับเสียงไมื่่น้อยกว่า	71,065	เสียง	ติัวเลัขดืังกลั่าวมื่าจากการันำาติัวเลัขบัติรัดืีทั�งหมื่ดื	35.53	ลั้านใบ	หารัดื้วยจำานวนส.ส.	500	คน	
จากนั�นจึงนำาที�นั�งของส.ส.แบบบัญชีรัายช่�อ	150	คนมื่าแบ่งให้พรัรัคติ่าง	ๆ	ติามื่สัดืส่วนของเสียงที�ไดื้รัับ	อย่างไรัก็ดืี	คณ์ะกรัรัมื่การัการัเลั่อกติั�งติัดืสิน
ใจใช้สูติรัคำานวณ์อีกแบบหนึ�ง	ซื่ึ�งเปิดืโอกาสให้พรัรัคเลั็กมื่ีโอกาสไดื้รัับที�นั�งส.ส.	แมื่้จะมื่ีคะแนนน้อยกว่าเกณ์ฑ์์ที�กำาหนดืในการัเลั่อกติั�ง	จากการันำา
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ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคสช. จึงได้เปลี่ยนจากตำาแหน่งหัวหน้าคณะ
รัฐประหารมาเป็นผู้นำารัฐบาลใหม่ หลังจากเสียงส่วนใหญ่โหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเป็นเสียงโหวตที่ 
มาจากทั้งส.ส.และสว.12 ด้วยความสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลทหาร ประยุทธ์จึงได้รับ
เสียง 500 คะแนน มากกว่าเสียงที่ต้องการ 376 คะแนนจากจำานวนรวมสมาชิกรัฐสภา 750 คนจากทั้งสองสภา  
ในบรรดาวุฒิสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 250 คน มีอยู่ 249 คนที่ออกเสียงสนับสนุนประยุทธ์ โดยประธาน
วุฒิสภางดออกเสียง13  

ตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ คสช.จะยังคงมีอำานาจต่อไปหลังการเลือกตั้ง โดยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 16 
กรกฎาคม 2562 หลังการเข้าพิธีสาบานตนของคณะรัฐมนตรีใหม่ที่นำาโดยประยุทธ์ ผู้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรี 
มาจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ และมาจากอดีตนายพลทหารและ
สมาชิกคสช.คนสำาคัญอื่นๆ14  

ในช่วงหลายเดือนแรกของรัฐบาลประยุทธ์ การแบ่งแยกขั้วการเมืองยิ่งแตกร้าวลึกลงไปขณะที่รัฐบาลพยายาม
ทำาให้พรรคฝ่ายค้านอ่อนแอ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ที่เป็นพรรคใหม่ก้าวหน้าและสนับสนุนประชาธิปไตย  
ไดต้กเป็นเป้าการโจมตมีากขึน้ เนือ่งจากการวพิากษว์จิารณร์ฐับาลทหารและรฐับาลทีส่บืทอดอำานาจอยา่งรนุแรง15  
พรรคการเมอืงนีไ้ดร้บัความสนบัสนนุอย่างมากจากกลุม่ผูอ้อกเสยีงทีอ่ายนุอ้ย เนือ่งจากมขี้อเสนอทีจ่ะยตุอิิทธพิล
ของกองทัพเหนือการเมืองไทย และปฏิิรูปเชิงโครงสร้างระบบการเมืองของไทย แม้จะถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องโดย
รฐับาลทหารนบัแตก่อ่ตัง้พรรคเมือ่เดอืนมนีาคม 2561 แตพ่รรคกไ็ดร้บัคะแนนเสยีงเปน็อยา่งดใีนการเลอืกตัง้เมือ่
ปี 2562 โดยได้รับที่นั่งมากเป็นอันดับสามในรัฐสภา16 

ในวันที ่20 พฤศจิกายน 2562 ศาลรฐัธรรมนญูสัง่ระงบัสมาชกิภาพความเปน็ส.ส.ของธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ หวัหนา้
พรรคอนค. โดยศาลเห็นวา่นายธนาธรมีความผดิฐานละเมิดระเบยีบการเลอืกตัง้เกีย่วกบัการถอืครองหุน้ในบรษิทัสือ่  
ในช่วงที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งผู้สังเกตการณ์จำานวนมากเห็นว่าเป็นคำาตัดสินที่มีแรงจูงใจทางการเมือง17  
นายธนาธรและสมาชกิพรรคอนค.คนอืน่ ๆ  ถกูดำาเนนิคดตีามกฎหมายหลายฉุบบั รวมทัง้มาตรา 116 ของประมวล
กฎหมายอาญา (ยุยงปลุกป่�น)18 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 255019 และ
กฎหมายเลือกตั้ง  ในช่วงที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาตัดสินดังกล่าว คดีนี้เป็นหนึ่งใน 28 คดีที่มีการฟ้องต่อนายธนาธร
และพรรคอนค. นับแต่มีการก่อตั้งพรรค21  

ความตึงเครียดทางการเมืองสูงขึ้นอีก เมื่อศาลรัฐธรรมนูญส่ังยุบพรรคอนค.จากการละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง22  
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลวินิจฉุัยว่า เงินกู้ยืมจำานวน 191 ล้านบาท (ประมาณหกล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 
ซึ่งพรรคอนค.ได้รับมาจากหัวหน้าพรรค เป็นการกระทำาที่ขัดกับมาตรา 66 และ 72 ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งจำากัดเงินบริจาคของบุคคลอยู่ที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท (ประมาณ 316,000 
ดอลลารส์หรฐั) แมจ้ะไมม่ขีอ้หา้มไมใ่หบ้คุคลให้เงนิกูก้บัพรรคการเมืองกต็าม23 ศาลยงัส่ังตดัสทิธิทางการเมืองของ
คณะกรรมการบริหารพรรค 16 คนเป็นเวลา 10 ปี 

คำาวินิจฉุัยของศาลยิ่งทำาให้พรรคร่วมรัฐบาลมีเสียงที่เข้มแข็งขึ้นในรัฐสภาภายใต้นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ เนื่องจาก
คณะกรรมการบริหารพรรคอนค. 11 คนดำารงตำาแหน่งเป็นส.ส.ด้วย คำาวินิจฉุัยของศาลจึงส่งผลให้จำานวนส.ส.ของ

พรัรัคการัเมื่่องทั�งหมื่ดื	27	พรัรัคมื่าคำานวณ์	ทำาให้สัดืส่วนของคะแนนของส.ส.แบบบัญชีรัายช่�อหนึ�งคนลัดืจาก	71,065	คะแนน	เหลั่อปรัะมื่าณ์	30,000	
คะแนน

12	 BBC,	Thailand’s	constitution:	New	era,	new	uncertainties,	7	เมื่ษายน	2560
13	 Prachatai,	New	election	commissioners	to	be	handpicked	by	junta-appointed	senators,	14	กันยายน	2560
14	 FIDH,	UCL	แลัะ	iLaw,		Assessment	of	Thailand’s	follow-up	actions	for	the	implementation	of	the	UN	Human	Rights	Committee’s	recom-

mendations,	27	เมื่ษายน	2563
15	 คำาสั�งคสช.ที�	22/2561	ส่งผลัให้มื่ีการัยกเลัิกคำาสั�งคสช.อ่�น	ๆ	ที�ปิดืกั�นการัหาเสียงทางการัเมื่่อง	
16	 AP,	Future	Forward’s	Thanatorn	charged	with	computer	crime,	24	สิงหาคมื่	2561;	Reuters,	Thai	police	charge	founder	of	new	party	over	

Facebook	speech,	17	กันยายน	2561	
17	 Bangkok	Post,	Voice	TV	suspended	for	15	days,	12	กุมื่ภาพันธ์	2562;	Prachatai,	“Programming	will	return	shortly”:	international	news	

media	broadcasts	censored?,	13	มื่ีนาคมื่	2562
18	 Los	Angeles	Times,	Thai	election	results	announced,	with	no	clear	majority,	8	พฤษภาคมื่	2562
19	 CNN,	Confusion	mounts	as	Thailand’s	election	results	delayed,	25	มื่ีนาคมื่	2562
20	 Straits	Times,	Thailand’s	puzzling	election	results	explained,	26	มื่ีนาคมื่	2562
21	 Straits	Times,	Thai	Future	Forward	Party	faces	dissolution	over	loan	from	leader,	12	ธันวาคมื่	2562BBC,	Thailand’s	constitution:	New	era,	

new	uncertainties,	7	เมื่ษายน	2560
22		Guardian,	Thai	court	dissolves	opposition	party	Future	Forward,	21	กุมื่ภาพันธ์	2563
23		Straits	Times,	Thai	Future	Forward	Party	faces	dissolution	over	loan	from	leader,	12	ธันวาคมื่	2562
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พรรคอนค.ลดลงจาก 76 เหลือ 65 ที่นั่ง24 ส.ส. 55 คนได้ออกมาตั้งพรรคใหม่ที่ชื่อพรรคก้าวไกล (ก.ก.) และ 
ยังคงนำานโยบายของ อนค.มาใช้ ส่วนที่เหลือได้แปรพักตร์ไปเข้าร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาล25 

การยุบพรรคอนค.เท่ากับการทำาลายเสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนกว่าหกล้านคน26 ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจ 
เป็นอยา่งมากในบรรดาผูส้นบัสนนุพรรคทีเ่ปน็คนรุน่ใหมท่ีต่อ่ตา้นสถาบนัหลกั โดยเหน็วา่เปน็การกระทำาทีไ่มช่อบธรรม 
ของรัฐบาล27 ด้วยความไม่พอใจต่อคำาวินิจฉุัยของศาลรัฐธรรมนูญ บรรดานักเรียนและนักศึกษาจึงเริ่มรวมตัว
ประท้วงเพื่อแสดงการต่อต้านทั้งในโลกออนไลน์และในท้องถนน 

24		Reuters,	Explainer:	What’s	next	in	Thai	politics	after	opposition	party	banned?,	21	กุมื่ภาพันธ์	2563;	Prachatai,	Constitutional	Court	rules	 
		to	dissolve	Future	Forward	Party,	21	กุมื่ภาพันธ์	2563

25		Khaosod	English,	Moving	forward:	55	disbanded	MPs	join	new	party,	9	มื่ีนาคมื่	2563
26		Time,	A	Thai	Opposition	Party	that	pushed	for	Democratic	Reform	has	just	been	disbanded,	21	กุมื่ภาพันธ์	2563
27		BBC,	Why	a	new	generation	of	young	Thais	are	protesting	the	government,	1	สิงหาคมื่	2563		
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4.	ข้บวนัการุเรีุยกรุ�องปรุะชาธิิปไตยที�เกิดข้้�นัใหม่รุะหว่างการุแพื้รุ่รุะบาด
ข้องโรุคติดเช้�อไวรัุสโควิด	19

คำาวินิจฉุัยของศาลรัฐธรรมนูญ [โปรดดูด้านบน, 3] ประกอบกับความไม่พึงพอใจที่สะสมมายาวนานต่อการปิดกั้น 
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจในยุครัฐบาลทหาร ส่งผลให้เกิด
กระแสการชุมนุมประท้วงท่ีนำาโดยนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศไทย28 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2563 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ได้รวมตัวที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กรุงเทพฯ 
เพื่อแสดงการต่อต้านคำาสั่งยุบพรรคอนค. และต่อต้านรัฐบาลที่มีกองทัพหนุนหลัง29 นักศึกษาและผู้สนับสนุน 
พรรคอนค.หลายร้อยคนเข้าร่วมการประท้วงครั้งนั้น หลังเหตุการณ์ดังกล่าว ได้เกิดแฟลชม็อบเพื่อประชาธิปไตยที่
มแีกนนำาเปน็เยาวชน เกดิขึน้อยา่งมากมายและรวดเรว็ โดยสว่นใหญเ่กดิขึน้ในบริเวณมหาวทิยาลยัและสถาบนัการ
ศึกษาต่าง ๆ ที่กรุงเทพฯ และที่อื่น ๆ30 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม ได้เกิดแฟลชม็อบอย่างน้อย 
79 ครั้งในมหาวิทยาลัย และหกครั้งในโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ31 รัฐพยายามเข้าขัดขวางหรือสั่งยุติกิจกรรมของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง32 

ในเดอืนมนีาคม การประทว้งเพือ่เรียกร้องประชาธปิไตยของเยาวชนตอ้งหยดุลง เนือ่งจากการแพรร่ะบาดของไวรสั
โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 รัฐบาลไทยประกาศ 
พระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉุ์ุกเฉิุน ซึง่มคีำาสัง่หา้มการชมุนมุสาธารณะ33  การละเมดิมาตรการ
ตามพระราชกำาหนดในสถานการณ์ฉุุกเฉุิน อาจทำาให้ได้รับโทษจำาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกิน 40,000 บาท 
[โปรดดู ด้านล่าง พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุุกเฉุิน]

ผลจากคำาสั่งห้ามชุมนุมตามพ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน ทำาให้เยาวชนหันมาใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อเคลื่อนไหวทางการ
เมืองต่อไป และวิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลเพื่อรับมือกับภาวะโรคระบาด34 รัฐบาลไทยตอบโต้ด้วยการเพิ่ม
มาตรการจำากัดการใช้เสรีภาพในการแสดงออกทางออนไลน์35 ทางการสอดส่องการเคลื่อนไหวทางออนไลน์อย่าง
เข้มงวด เซ็นเซอร์ข้อมูล และดำาเนินคดีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ “ข่าวปลอม” ทางออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 255036 

เสียงต่อต้านรัฐบาลยิ่งดังขึ้น ภายหลังการหายตัวไปของวันเฉุลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย 
ชาวไทยในกมัพชูา เมือ่วนัที ่4 มถินุายน 2563 มรีายงานขา่ววา่ นายวนัเฉุลิมถกูลกัพาตวัไปจากหนา้คอนโดมเินยีม
ของเขาในกรุงพนมเปญ โดยคนร้ายเป็นกลุ่มชายไม่ทราบชื่อสวมเสื้อผ้าชุดดำา37 นายวันเฉุลิมซึ่งหลบหนีออกจาก
ประเทศไทยหลังรัฐประหารปี 2557 เป็นผู้ที่มักวิพากษ์วิจารณ์คสช. และเคยถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรา 112 
ของประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) ผู้สังเกตการณ์หลายฝ่ายมองว่า การหายตัวไปของเขา
เกีย่วพนักบัความพยายามอยา่งต่อเนือ่งของผู้มอีำานาจรัฐไทย ทีจ่ะตดิตามตวัผูเ้หน็ตา่งซึง่หลบหนไีปประเทศเพ่ือน
บ้านภายหลังรัฐประหารปี 2557 นับแต่ปี 2559 จนถึงปี 2563 มีผู้เห็นต่างชาวไทยที่ลี้ภัยอีกอย่างน้อยแปดคน 
ได้หายตวัไปในสภาวะท่ีมเีง่ือนงำา38 แมจ้ะมกีารประกาศใชพ้.ร.ก.ฉุกุเฉุนิ แตป่ระชาชนกลุม่ตา่ง ๆ  ไดร้วมตวัในหลายจดุ 
ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องให้สอบสวนการหายตัวไปของนายวันเฉุลิม และขอให้คืนความยุติธรรมกับครอบครัว 
ของเขา39 นักกิจกรรมหลายคนถูกดำาเนินคดีจากการเข้าร่วมในการประท้วงเหล่านี้40 

28		AP,	Thai	student	rallies	protest	dissolution	of	opposition	party,	26	กุมื่ภาพันธ์	2563
29		Reuters,	Hundreds	join	protest	against	ban	of	opposition	party	in	Thailand,	22	กุมื่ภาพันธ์	2563
30		Straits	Times,	Thai	students	rise	up	in	wave	of	‘flash	mobs’	anti-government	protests,	27	กุมื่ภาพันธ์	2563
31		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	สถานการัณ์์สิทธิเสรัีภาพในการัชุมื่นุมื่	95	ครัั�ง	หลัังยุบอนาคติใหมื่่,	17	มื่ีนาคมื่	2563	
32		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	TLHR	overall	situation	in	February	2020,	10	มื่ีนาคมื่	2563
33		รัาชกิจจานุเบกษา,	พรัะรัาชกำาหนดืการับรัิหารัรัาชการัในสถานการัณ์์ฉุุกเฉุิน	พ.ศ.2548	http://web.krisdika.go.th/data/slideshow/ 

		File/1-EN-EMERGENCY.pdf	
34		Reuters,	Coronavirus	pandemic	prompts	rare	questioning	of	Thai	monarchy,	23	มื่ีนาคมื่	2563
35		Human	Rights	Watch,	Thailand:	Covid-19	clampdown	on	free	speech,	25	มื่ีนาคมื่	2563;	Article	19,	Thailand:	Emergency	measures	 

		threatens	human	rights,	25	มื่ีนาคมื่	2563
36		Khaosod	English,	Gov’t	bans	media	from	field	report	during	virus	curfew,	3	เมื่ษายน	2563;	ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	TLHR	overall	 

		situation	in	April	2020,	12	พฤษภาคมื่	2563
37		BBC,	Wanchalerm	Satsaksit:	The	Thai	satirist	abducted	in	broad	daylight,	2	กรักฎาคมื่	2563
38		FIDH,	Address	enforced	disappearances,	deliver	justice	for	the	victims	and	their	families,	30	สิงหาคมื่	2561	
39		Bangkok	Post,	Exiled	Thai	activist	‘abducted	in	Cambodia’,	5	มื่ิถุนายน	2563;	South	China	Morning	Post,	Thais	protest	against	‘disap 

		pearance’	of	activist	Wanchalerm	Satsaksit,	snatched	by	gunmen	in	Cambodia,	8	มื่ิถุนายน	2563	
40		Prachatai,	Students	arrested	over	white	ribbon	campaign	for	disappeared	activist,	10	มื่ิถุนายน	2563
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41	Reuters,	Thai	protesters	call	for	government	to	resign,	18	กรักฎาคมื่	2563;	AP,	Thousands	in	Bangkok	rally	against	the	government,	18	
กรักฎาคมื่	2563

42		Prachatai,	Students	lead	mass	protest	against	dictatorship	at	Democracy	Monument,	20	กรักฎาคมื่	2563
43		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	Two	weeks	after	youth	groups	began	to	free	themselves:	Their	call	to	end	harassment	backfired,	3	

สิงหาคมื่	2563
44		Asia	Global	Online,	The	Free	People	movements	and	political	awakening	in	Thailand,	22	ติุลัาคมื่	2563
45		Guardian,	Thailand	protesters	openly	criticize	monarchy	in	Harry	Potter-themed	rally,	4	สิงหาคมื่	2563
46		BBC,	Thailand	protests:	Risking	it	all	to	challenge	the	monarchy,	14	สิงหาคมื่	2563
47		AP,	Thai	protesters	rally	pushes	demands	for	democratic	reforms,	20	กันยายน	2563;	Al	Jazeera,	The	protests	in	Thailand	are	making	

history,	21	ติุลัาคมื่	2563		
48		Guardian,	The	king	and	I:	student	risking	jail	by	challenging	Thailand’s	monarchy,	13	ติุลัาคมื่	2563
49		Thai	PBS,	Reincarnated	Khana	Rasadorn	to	press	three	demands	in	October	14th	protest,	8	ติุลัาคมื่	2563
50		BBC	Thai,	Free	People:	Apart	from	democracy,	other	issues	raised	at	16	August	rally,	18	สิงหาคมื่	2563;	AP,	Thai	protesters	rally	again,	

promoting	a	diversity	of	causes,	14	พฤศจิกายน	2563	
51		New	York	Times,	Young	women	take	a	frontline	role	in	Thailand’s	protests,	24	กันยายน	2563		

ชว่งกลางเดอืนกรกฎาคม เม่ืออตัราการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ -19 ลดลงทัว่ประเทศ กระแสการประทว้งทีน่ำาโดย 
นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศกลับมาอีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม กลุ่มเยาวชนปลดแอกที่เป็นกลุ่ม
นักศึกษา ได้ฝ่าฝืนคำาส่ังห้ามการชุมนุมสาธารณะ และจัดการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่กรุงเทพฯ มี 
ผู้เข้ามาร่วมประมาณ 2,500 คน ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่41 ผู้ประท้วงมีข้อเรียกร้องสามข้อ ได้แก่ 1) ให้ยุบสภา 
2) ให้ยุติการคุกคามผู้วิจารณ์ที่ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก และ 3) ให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่42 
ภายหลังการชุมนุมครั้งนั้น เกิดการระดมกำาลังออกมาประท้วงนำาโดยเยาวชนเพ่ิมข้ึนท่ัวประเทศ43 มีการขยายตัว
ของขบวนการ และมีผู้มาเข้าร่วมมากขึ้นในทุกช่วงวัยนอกเหนือจากนักเรียนและนักศึกษา ขบวนการยังท้าทาย
ความชอบธรรมของรัฐบาลยิ่งขึ้น และยกระดับข้อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง44 

การประท้วงทวีความเข้มข้นหลังยกเลิกคำาส่ังห้ามการชุมนุมสาธารณะตามพ.ร.ก.ฉุุกเฉุินเมื่อวันที่ 1สิงหาคม 
ขบวนการเคลือ่นไหวไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ ่เมือ่ผูป้ระทว้งไดว้จิารณส์ถาบนัพระมหากษตัรยิอ์ย่างตรงไป
ตรงมา ซึ่งอาจทำาให้พวกเขาได้รับโทษจำาคุก 3-15 ปี ตามกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในประมวลกฎหมาย
อาญาของไทย45 พวกเขายังเรียกร้องอย่างเปิดเผยให้มีการตรวจสอบดูแลงบประมาณของสถาบันพระมหากษัตริย์
มากขึ้น และให้มีการจำากัดพระราชอำานาจให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข46  
เสียงเรียกร้องให้มีการปฏิิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสัญญาณบ่งบอกช่วงเวลาสำาคัญของประวัติศาสตร์ไทย
สมัยใหม่ และต่อมาเสียงเรียกร้องนี้ยังถูกรับไปขยายให้ดังยิ่งขึ้นในการประท้วงครั้งต่อ ๆ มา47 วันที่ 10 สิงหาคม 
ในระหว่างการประท้วงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี นส. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำา
ประท้วงอ่านข้อเสนอ 10 ข้อเพื่อการปฏิิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ของสถาบันมากขึ้น ข้อเรียกร้องประกอบด้วยรายละเอียดท่ีชัดเจน รวมทั้งการจำากัดอำานาจทางการ
เมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์ การกำากับควบคุมการเงินของสถาบันฯ ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และการยกเลิกกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ48 

ในเวลาต่อมา การปฏิิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นข้อเรียกร้องที่สำาคัญยิ่งขึ้นสำาหรับขบวนการเรียกร้อง 
ประชาธิปไตย คณะราษฎรใหม่ ซึ่งตั้งชื่อตามขบวนการทางการเมืองที่ล้มเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 
ในประเทศไทยในป ีพ.ศ. 2475 ไดป้ระกาศวา่จะประทว้งกดดนัตอ่ไปเพือ่ให ้1) นายกรฐัมนตร ีประยทุธ ์จนัทรโ์อชา  
ลาออก 2) ปฏิิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 3) ร่างรัฐธรรมนูญใหม่49 

นอกจากข้อเรียกร้องให้ปฏิิรูปการเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ขบวนการเคลื่อนไหวประท้วงในปี 2563 
ยังเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และทางออกของป่ญหาทางสังคม-เศรษฐกิจที่ยืดเยื้อในประเทศไทย  
ในระหว่างการชุมนุมประท้วง ประชาชนจะสลับการข้ึนเวทีเพื่ออภิปรายถึงป่ญหาต่าง ๆ รวมทั้งความเท่าเทียม 
ทางเพศ ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ระบบการศึกษาที่ล้าหลังและการใช้ความรุนแรงของครูต่อนักเรียน 
ในโรงเรียน ปญ่หาส่ิงแวดล้อมและสิทธิชมุชน ความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใตข้องไทย นกัโทษการเมอืงและผู้ลีภ้ยั 
ชาวไทย และสถาบันทางพทุธศาสนาของไทย50 ทีน่า่สนใจอกีอยา่งหนึง่คอืการมีบทบาทมากขึน้ของนักกิจกรรมหญิง  
ที่เข้ามาครอบงำาการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย51 
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5.	การุปรุาบปรุามผู้้�ปรุะท�วงโดยสงบ
การเพิกเฉุยต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเสรีภาพ ยังคงเป็นคุณลักษณะสำาคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่มี
กองทัพหนุนหลังของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบถูกจำากัด
อย่างรุนแรงภายใต้การบริหารงานของประยุทธ์ ไม่ต่างจากสถานการณ์ภายใต้การปกครองของคสช. นับตั้งแต่ 
กลางเดือนกรกฎาคม 2563 การชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยได้ขยายตัวขึ้นและเข้มข้นมากขึ้นแม้
รัฐบาลจะใช้มาตรการจำากัดสิทธิ การปราบปรามของรัฐบาลต่อการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม
อย่างสงบโดยชอบธรรมได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2563 ทางการได้ดำาเนินคดีกับบุคคล 
อย่างน้อย 175 คน เนื่องจากเข้าร่วมในการประท้วงอย่างสันติเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย52  

52		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	1	เดื่อนหลััง	14	ติุลัา:	คดืีชุมื่นุมื่เพิ�มื่	3	เท่า	ผู้ถูกดืำาเนินคดืีกว่า	175	คน	ข้อหา	มื่.116-พ.รั.ก.ฉุุกเฉุินฯ	พุ่ง,	15					
พฤศจิกายน	2563		
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นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้สื่อข่าว นักการเมือง และผู้ประท้วง ต่างตกเป็นเป้าหมายของข้อหาอาญาร้ายแรง  
รวมทั้งมาตรา 110 และมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ); มาตรา 116 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา (ยุยงปลุกป่�น); มาตรา 326 ของประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่นประมาท); มาตรา 328 
ของประมวลกฎหมายอาญา (หมิน่ประมาทโดยการโฆษณา); มาตรา 14 ของพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระทำาความ
ผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ และพระราชกำาหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุุกเฉุิน อันขัดกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย [โปรดดูด้านล่าง, ส่วนที่ 5.1 ] 
ทางการยงัใชก้ฎหมายทีม่ฐีานความผดิโทษเบาอกีหลายประการเพือ่จำากดัการใชเ้สรภีาพในการแสดงออกและการ
ชุมนุมอย่างสงบโดยชอบธรรม  ทางการยังมีเป้าหมายเป็นผู้ประท้วงที่เป็นนักเรียนอายุน้อยกว่า 18 ปี จากการ
ที่พวกเขาเข้าร่วมในการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย นอกจากการใช้ข้อหาอาญาแล้ว ทางการยังสอดส่อง 
คุกคาม และข่มขู่อย่างเป็นระบบต่อนักกิจกรรมที่เรียกร้องประชาธิปไตย 

	 5.1.	กฎหมายในัปรุะเทศที�จำากัดเสรีุภาพื้ในัการุแสดงออกและการุชุมนุัมโดยสงบ
ตอ่ไปนีเ้ปน็ขอ้บญัญตักิฎหมายหลกั ๆ  สว่นหนึง่ ทีท่างการนำามาใชก้บัผูว้จิารณร์ฐับาลและสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์
รวมถึงแกนนำาเรียกร้องประชาธิปไตย และผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ 

a.	มาตรุา	110	และมาตรุา	112	ข้องปรุะมวลกฎหมายอาญิา	(หมิ�นัพื้รุะบรุมเดชานุัภาพื้)
แมจ้ะไมม่กีารฟอ้งคดตีอ่บคุคลดว้ยมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญานบัตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2560 จนถงึ
เดือนตุลาคม 2563 แต่ในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีการนำากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่อื้อฉุาวนี้กลับมา
บังคับใช้ใหม่ เพื่อจัดการกับนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย มาตรา 112 กำาหนดโทษจำาคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี 
ต่อผู้มีความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท 
หรือผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ 

53	 ยกติัวอย่างเช่น:	มื่าติรัา	114	ของพรัะรัาชบัญญัติิจรัาจรัทางบก	(“กีดืขวางการัจรัาจรั”);	มื่าติรัา	4	พรัะรัาชบัญญัติิควบคุมื่การัโฆษณ์าโดืยใช้เครั่�องขยาย
เสียง	(“ใช้เครั่�องขยายเสียงดื้วยกำาลัังไฟฟ้าโดืยไมื่่ไดื้รัับอนุญาติ”);	มื่าติรัา	19	ของพรัะรัาชบัญญัติิรัักษาความื่สะอาดืแลัะความื่เป็นรัะเบียบเรัียบรั้อยของ
บ้านเมื่่อง	(“ติั�ง	วาง	หรั่อกองวัติถุใดื	ๆ	บนถนน”);	มื่าติรัา	34	พรัะรัาชบัญญัติิโรัคติิดืติ่อ	(“กรัะทำาการัหรั่อดืำาเนินการัใดื	ๆ	ซื่ึ�งอาจก่อให้เกิดืสภาวะที�ไมื่่ถูก
สุขลัักษณ์ะ	ซื่ึ�งอาจเป็นเหติุให้โรัคติิดืติ่ออันติรัายหรั่อโรัครัะบาดืแพรั่ออกไป”)

54		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	Before	14	October:	Overview	of	harassment	of	individuals	by	authorities	following	Free	Youth’s	protest	
(Statistics	of	18	July	to	10	October),	10	พฤศจิกายน	2563

ผู้ปรัะท้วงเรัียกรั้องปรัะชาธิปไติยรั่วมื่เดืินขบวนในกรัุงเทพ	ฯ	เพ่�อปรัะณ์ามื่การัใช้มื่าติรัา	112	ของปรัะมื่วลักฎหมื่ายอาญา	 
(หมื่ิ�นพรัะบรัมื่เดืชานุภาพ)	เมื่่�อวันที�	10	ธันวาคมื่	2563	©	Jack	Taylor	/	AFP
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ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ ประกาศว่าจะไม่ใช้มาตรา 112 เพราะในหลวง
รัชกาลที่ 10 “ทรงมีพระเมตตาไม่ให้ใช้”55 หากแต่เมื่อผู้ประท้วงยกระดับการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์อย่าง
รวดเร็ว และเรียกร้องให้ปฏิิรูป ในวันที่ 19 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ประกาศว่า รัฐบาลจะ “ใช้กฎหมาย
ทุกฉุบับทุกมาตรา” กับผู้ประท้วง56 เมื่อถึงวันที่ 21 มกราคม 2564 มีบุคคล 55 คนที่ถูกดำาเนินคดีในข้อหา 
ตามมาตรา 112 จากการเข้าร่วมในการประท้วงอย่างสงบเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย57 ในจำานวนนี้ได้แก่ แกนนำา
ผู้ประท้วงคนสำาคัญ อานันัท์	นัำาภา,	พื้รุิษฐ์	ชิวารุักษ์,	ภาณ์ุพื้งศ์	จาดนัอก,	ทัตเทพื้	เรุ้องปรุะไพื้กิจเสรุี,	และ
ปิยรุัฐ	จงเทพื้ ส่วนแกนนำาหญิงเจ็ดคน ก็ถูกดำาเนินคดีในข้อหาตามมาตรา 112 [โปรดดูด้านล่าง ภาคผนวก II  
ตาราง การดำาเนินคดีกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน] ยังไม่มีใครถูกควบคุมตัวด้วยข้อหาเหล่านี้ โดยยังอยู่ใน
ขั้นรอดำาเนินการ

ความคืบหน้าอีกด้านหน่ึงได้แก่ ทางการได้ดำาเนินคดีกับนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยสามคน ประกอบด้วย  
บุญิเก้�อหนุันั	เป้าทอง,	เอกชยั	หงสก์งัวานั	และสุรุนัาถ	แปน้ัปรุะเสริุฐ ดว้ยขอ้หาทีแ่ทบไมม่ใีครรูจ้กั คอื ข้อหา
ประทษุรา้ยตอ่พระราชนิ ีตามมาตรา 110 ของประมวลกฎหมายอาญา58 ในวนัที ่14 ตลุาคม 2563 บคุคลทัง้สาม 
อยูร่ว่มกบัผูป้ระทว้งจำานวนมากในบรเิวณใกลกั้บทำาเนียบรฐับาลท่ีกรงุเทพฯ ซึง่เปน็บรเิวณทีข่บวนเสด็จของสมเดจ็
พระนางเจ้าสุทิดาขับผ่าน และได้เผชิญหน้าเล็กน้อยกับผู้ประท้วง59 มาตรา 110 กำาหนดโทษจำาคุกตั้งแต่ 16 ปี
ถึงตลอดชีวิต สำาหรับผู้มีความผิดฐาน “กระทำาการหรือพยายามกระทำาการประทุษร้ายต่อต่อพระราชินี” หรือโทษ
ประหาร “ถ้าการกระทำานั้นมีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายแก่พระชนม์หรือชีวิต” 

b.	มาตรุา	116	ข้องปรุะมวลกฎหมายอาญิา	(ยุยงปลุกป่�นั)
รัฐบาลได้ใช้มาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญา (ยุยงปลุกป่�น) อย่างดุเดือด เพื่อปิดปากผู้วิจารณ์และจัดการ
กับนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย60 ระหว่างกลางปี 2560 จนปลายปี 2563 ทางการได้เลือกใช้มาตรา 116 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ แทนท่ีจะใช้มาตรา 112 เพื่อดำาเนินคดีกับผู้วิจารณ์
สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ทัง้ในโลกจรงิและทางออนไลน์61 มาตรา 116 กำาหนดโทษจำาคุกไมเ่กนิเจด็ปสีำาหรับบุคคล
ที่มีความผิดฐานกระทำาให้ปรากฏิแก่ประชาชน “ด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใด (ก) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
กฎหมายแผน่ดนิหรอืรฐับาล โดยใชก้ำาลังขม่ขนืใจหรือใช้กำาลงัประทุษร้าย (ข) เพ่ือใหเ้กิดความป่�นป่วนหรือกระดา้ง
กระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบข้ึนในราชอาณาจักร หรือ (ค) เพ่ือให้ประชาชนล่วงละเมิด
กฎหมายแผ่นดิน” นับแต่มีรัฐบาลใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเมษายน 2563 มีบุคคลอย่างน้อย 21 คน 
ถูกดำาเนินคดีในข้อหายุยงปลุกป่�น62  

ในปี 2563 ขณะที่ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยเติบใหญ่ขึ้น และเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิิรูปสถาบันพระมหา
กษตัรยิย่ิ์งดงัข้ึน ทางการมกันำาขอ้หายยุงปลกุป่�นมาจดัการกบับคุคลทีเ่ขา้รว่มในการชมุนมุอยา่งสงบ ระหวา่งเดอืน
มกราคมถงึเดือนธนัวาคม 2563 มผีูป้ระทว้งอย่างน้อย 46 คนถกูดำาเนินคดีจากการละเมดิมาตรา 11663 หลายคน 
เป็นแกนนำาประท้วงซึ่งได้กล่าวปราศรัยเรียกร้องให้มีการปฏิิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างไรก็ดี มาตรา 116 
ยงัถกูนำามาใช้กบันักกจิกรรมเพือ่ประชาธปิไตยซึง่ปราศรยัในประเด็นอืน่ด้วย64 บุคคลที่ตกเป็นเปา้หมายของขอ้หา
ยยุงปลกุป่�นบางส่วนเป็นอดีตนักโทษในคดีหมิ่นพระบรมเดชานภุาพ ได้แก่ สมยศ	พื้ฤกษเกษมสุข้ และปติวฒันั	์
สาหรุ่ายแย�ม ทั้งสองคนถูกจับและถูกควบคุมตัวในข้อหายุยงปลุกป่�น จากการเข้าร่วมในการประท้วงอย่างสงบ

55	 	Bangkok	Post,	Prayuth,	Prawit	warn	‘movement’	against	palace,	15	มื่ิถุนายน	2563
56		Al	Jazeera,	PM	Prayuth	promises	to	use	‘all	laws’	against	Thai	protesters,	19	พฤศจิกายน	2563
57		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	The	number	of	prosecutions	under	“lèse-majesté”	in	2020-2021,	17	ธันวาคมื่	2563;	ข้อมืู่ลัแก้ไขลั่าสุดืเมื่่�อ

วันที�	20	มื่กรัาคมื่	2021.	สถิติิเพิ�มื่เติิมื่รัวมื่รัวมื่โดืยศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน.
58		The	Observatory,	Thailand:	Release	all	pro-democracy	activists,	end	crackdown	on	peaceful	dissent	and	independent	media,	16	ติุลัาคมื่	

2563;	Reuters,	Thai	police	to	charge	two	for	violence	against	queen,	16	ติุลัาคมื่	2563;	Prachatai,	Third	person	charged	in	connection	with	
the	royal	motorcade	incident,	21	ติุลัาคมื่	2563	

59		Reuters,	Turning	point	in	Thailand:	Queen’s	brush	with	protest,	23	ติุลัาคมื่	2563
60		iLaw,	Thailand	Post	Election	Report:	มื่.116	“ยุยงปลัุกปั�น”	อาวุธทางการัเมื่่องแลัะสิ�งทดืแทน	มื่.112,	27	ธันวาคมื่	2562
61		iLaw,	พ.รั.บ.คอมื่พิวเติอรั์ฯ	มื่าติรัา	14(3)	เวอรั์ชั�นใหมื่่ความื่ผิดืหมื่ิ�นกษัติรัิย์ฯ	แทนที�	มื่.112,	21	กุมื่ภาพันธ์	2563;	ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	

As	if	the	NCPO	never	left:	Six	years	after	the	coup	and	the	persistent	of	human	rights	violations,	22	พฤษภาคมื่	2563	
62		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	As	if	the	NCPO	never	left:	Six	years	after	the	coup	and	the	persistent	of	human	rights	violations,	22	

พฤษภาคมื่	2563
63		สถิติิรัวบรัวมื่โดืยศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน
64		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	1	เดื่อนหลััง	14	ติุลัา:	คดืีชุมื่นุมื่เพิ�มื่	3	เท่า	ผู้ถูกดืำาเนินคดืีกว่า	175	คน	ข้อหา	มื่.116-พ.รั.ก.ฉุุกเฉุินฯ	พุ่ง,	15	

พฤศจิกายน	2563
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เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ทั้งสองได้รับการปล่อยตัวในภายหลัง [โปรดดูด้านล่าง, 
ส่วนที่ 5.2.1]

c.	มาตรุา	14	ข้องพื้รุะรุาชบัญิญัิติว่าด�วยการุกรุะทำาความผิู้ดทางคอมพิื้วเตอร์ุ
ภายใต้รฐับาลของนายกรัฐมนตร ีประยุทธ ์ทางการมกัใชพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทำาความผดิทางคอมพวิเตอร ์
ที่ประกาศใช้เมื่อปี 2550 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2560 โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่แต่งตั้งโดย
รัฐบาลทหาร เพื่อจัดการกับผู้วิจารณ์รัฐบาลและสถาบันพระมหากษัตริย์ มาตรา 14 ของพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำาความผดิทางคอมพวิเตอร์ เกีย่วขอ้งกับความผิดฐาน (1) นำาเขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอร์ซึง่ขอ้มลูคอมพวิเตอร์
ที่ “บิดเบือน” หรือ “ปลอม” “โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน”; (2) ข้อมูลคอมพิวเตอร์
อนัเปน็ “เทจ็” โดยประการทีน่่าจะเกิดความเสยีหายตอ่การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยั
สาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ หรือโครงสรา้งพืน้ฐานอนัเปน็ประโยชนส์าธารณะของประเทศ 
หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน และ (3) “ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย” ผู้กระทำาผิดตามมาตราน้ี ต้องระวางโทษจำาคุก 
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ หลังเดือนกรกฎาคม 2560 มาตรา 14(3) ของ 
พระราชบญัญตัิวา่ดว้ยการกระทำาความผดิทางคอมพวิเตอร ์ไดถ้กูนำามาใชแ้ทนมาตรา 112 ของประมวลกฎหมาย
อาญา เพื่อดำาเนินคดีกับผู้วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ในแพลตฟอร์มออนไลน์65 

สำาหรบัขบวนการประทว้งในป ี2563 ซึง่พึง่พาการใช้โซเชียลมเีดียอยา่งมาก พระราชบญัญัตวิา่ด้วยการกระทำาความ
ผิดทางคอมพิวเตอร์ได้ถูกใช้เพื่อจัดการกับแกนนำาบางส่วนจากการแสดงความเห็นทางการเมืองทางออนไลน์66  
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 มีบุคคลอย่างน้อย 42 คนถูกดำาเนินคดีด้วยข้อหาละเมิดพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์จากการแสดงความเห็นทางการเมืองในอินเตอร์เน็ต67  

d.	พื้รุะรุาชบัญิญัิติการุชุมนุัมสาธิารุณ์ะ
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี 2558 ในสมัยคสช. เป็นกฎหมายที่รัฐบาลประยุทธ์ 
มักนำามาใช้ เพื่อจำากัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองและการชุมนุมสาธารณะโดยสงบ นอกจากนี้ ทางการยังนำา
กฎหมายนีม้าใชอ้ีกหลายตอ่หลายครัง้เพือ่แทรกแซงการชมุนมุสาธารณะ รวมถงึการขม่ขูห่รอืขดัขวางผูจ้ดัประทว้ง
และผู้เข้าร่วม การสั่งปิดสถานที่จัดชุมนุม และการติดตามสอดส่องกิจกรรมการประท้วง68 

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ (พ.ร.บ. ชุมนุมสาธารณะ) กำาหนดให้บุคคลที่ใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบอย่างชอบธรรมต้องรับหน้าที่หลายอย่าง มาตรา 10 ของพ.ร.บ. นี้กำาหนดให้ผู้จัดการชุมนุมต้องแจ้ง
ให้ตำารวจทราบถึงแผนการจัดการชุมนุมสาธารณะอย่างน้อยล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ตามมาตรา 32 หากไม่มีการแจ้ง
การชมุนมุ จะส่งผลให้เปน็การชุมนุมทีผ่ดิกฎหมาย แมว้า่จะเปน็การชมุนมุโดยสงบ และฉุะนัน้จงึไดร้บัการคุม้ครอง
ตามรฐัธรรมนญูกต็าม มาตรา 7 หา้มจัดการชมุนมุสาธารณะในรศัมหีนึง่รอ้ยห้าสบิเมตรจากพระราชวงั หรอืภายใน
พื้นที่ของรัฐสภา ทำาเนียบรัฐบาล และศาล เว้นแต่ผู้มีอำานาจอนุญาตและจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำาหรับการชุมนุม
สาธารณะภายในพืน้ทีน่ัน้ มาตรา16(8) หา้มไมใ่หเ้ดนิขบวนหรอืเคลือ่นยา้ยการชมุนมุระหวา่งเวลา 18.00-6.00 น. 
ของวันรุ่งขึ้น และห้ามกีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิิบัติงานหรือการใช้บริการที่ทำาการหน่วยงานของรัฐ  
ทา่อากาศยาน ทา่เรือ สถานรีถไฟ หรอืสถานขีนส่งสาธารณะ โรงพยาบาล สถานศกึษา และสถานทตู มกีารกำาหนด
โทษอาญาของการละเมิดพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ โดยผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปีหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

เพือ่รบัมอืกบัการขยายตวัของขบวนการเรยีกรอ้งประชาธิปไตยในปี 2563 พ.ร.บ.ชมุนมุสาธารณะไดก้ลายเป็นกฎหมาย
หลักที่ถูกนำามาใช้จัดการกับผู้ชุมนุมโดยสันติ ก่อนจะประกาศใช้พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

65		iLaw,	พ.รั.บ.คอมื่พิวเติอรั์ฯ	มื่าติรัา	14(3)	เวอรั์ชั�นใหมื่่ความื่ผิดืหมื่ิ�นกษัติรัิย์ฯ	แทนที�	มื่.112,	21	กุมื่ภาพันธ์	2563;	ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	 
		As	if	the	NCPO	never	left:	Six	years	after	the	coup	and	the	persistent	of	human	rights	violations,	22	พฤษภาคมื่	2563

66		Reuters,	Thailand	takes	first	legal	action	against	Facebook,	Twitter	over	content,	24	กันยายน	2563;	Nation,	Protest	leader	Panusaya	 
		arrested	at	hotel	room,	15	ติุลัาคมื่	2563;	ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	Before	14	October:	Overview	of	harassment	of	individuals	by	 
		authorities	following	Free	Youth’s	protest	(Statistics	of	18	July	to	10	October	2020),	10	พฤศจิกายน	2563	

67		สถิติิรัวบรัวมื่โดืยศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน
68		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	As	if	the	NCPO	never	left:	Six	years	after	the	coup	and	the	persistent	of	human	rights	violations,	22	 

		พฤษภาคมื่	2563
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ฉุุกเฉิุนในเดือนมีนาคม69 อย่างไรก็ดีหลังจากมีการยกเลิกคำาสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะตามพ.ร.ก.ฉุุกเฉุินแล้ว 
ทางการยังคงใช้พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะควบคู่ไปกับพ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน เพื่อดำาเนินคดีกับผู้ประท้วง แม้ว่าในทางปฏิิบัติ 
จะไมส่ามารถใช้พ.ร.บ.นีใ้นระหวา่งท่ีมกีารบงัคบัใชพ้.ร.ก.ฉุุกเฉุนิได้70 ระหวา่งเดอืนมกราคมถงึเดอืนธนัวาคม 2563 
ผู้จัดชุมนุมอย่างน้อย 68 คนถูกดำาเนินคดีด้วยพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ71 

e.	พื้รุะรุาชกำาหนัดการุบริุหารุรุาชการุในัสถานัการุณ์์ฉุกเฉินั
ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 รัฐบาลไทยประกาศสถานการณ์ฉุุกเฉุินตามมาตรา 5 ของพระราชกำาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุุกเฉุิน พ.ศ. 2548 (“พ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน”) โดยเป็นความพยายามเพื่อควบคุมการระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากข้อบัญญัติของกฎหมายมีเนื้อหากว้างและคลุมเครือ ทำาให้กฎหมายนี้ 
กลายเป็นข้อจำากัดอย่างร้ายแรงต่อสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการชุมนุม 
โดยสงบ72 มาตรา 9 ของพ.ร.ก.ฉุุกเฉุินห้ามจัดการชุมนุมสาธารณะ และการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ที่เป็น “ข้อมูล
เท็จ” หรืออาจทำาให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว73  ตามมาตรา 18 ผู้ใดละเมิดมาตรการตามพ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน  
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ74  มีการประกาศขยายระยะเวลา
สถานการณ์ฉุุกเฉุินออกไปอีกหลายครั้ง โดยการขยายระยะเวลาครั้งล่าสุดจะมีผลถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 256475 
มกีารยกเลกิคำาส่ังห้ามการชุมนุมสาธารณะในวนัที ่1 สงิหาคม 256376 อยา่งไรก็ตาม เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2563 
หลังการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาประกาศข้อกำาหนด
ตามมาตรา 9 ของพ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน ซึ่งรวมถึงคำาสั่งห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมในพื้นที่แออัด หรือการจัดกิจกรรมใด ๆ  
ที่ทำาให้เกิดความป่�นป่วนวุ่นวาย77 

แมถ้้อยแถลงของนายกรฐัมนตร ีประยทุธเ์ม่ือวนัที ่21 กรกฎาคม 2563 จะกลา่วอา้งวา่การขยายระยะเวลาประกาศ 
พ.ร.ก.ฉุุกเฉิุน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงที่มีนักเรียนนักศึกษาเป็นแกนนำา แต่ที่ผ่านมามีการใช้กฎหมาย 
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อดำาเนินคดีกับผู้ประท้วง78 ก่อนจะมีการยกเลิกคำาสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะ มีบุคคล
อย่างน้อย 67 คนที่ถูกดำาเนินคดีตามพ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน เนื่องจากเข้าร่วมในการประท้วง79 

ระหวา่งเดอืนมีนาคมถงึเดือนธันวาคม 2563 มบีคุคลอยา่งนอ้ย 183 คนท่ีถกูดำาเนนิคดจีากการละเมดิพ.ร.ก.ฉุกุเฉุนิ 
เนื่องจากเข้าร่วมการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย รวมทั้งช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุุกเฉุินร้ายแรงใน
เขตกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคมถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 [โปรดดูด้านล่าง, ส่วนที่ 5.1.6]80 โดยมีเยาวชน
อย่างน้อยเจ็ดคนที่ได้รับหมายเรียกจากตำารวจด้วยความผิดเดียวกัน81 

69		Article	19,	ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	#WhatshappeninginThailand:	Government	crackdown	on	the	right	to	protest,	25	ติุลัาคมื่	2563;	
ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	As	if	the	NCPO	never	left:	Six	years	after	the	coup	and	the	persistent	of	human	rights	violations,	22	
พฤษภาคมื่	2563

70		มื่าติรัา	3(6)	ของพรัะรัาชบัญญัติิการัชุมื่นุมื่สาธารัณ์ะ;	ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	ผลัที�แปลักปรัะหลัาดืยิ�งทางกมื่.:	เมื่่�อพ.รั.ก.ฉุุกเฉุินฯ-พ.รั.บ.ชุ	
มื่นุมื่ฯ	ถูกใช้พรั้อมื่กัน,	2	กันยายน	2563;	ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	Statistics	of	individuals	charged	with	the	Emergency	Decree	as	a	
result	of	political	gatherings	(as	of	September	28,	2020),	12	ติุลัาคมื่	2563	

71		สถิติิรัวบรัวมื่โดืยศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน
72		Article	19,	Thailand:	Emergency	measures	threaten	human	rights,	25	มื่ีนาคมื่	2563	
73		Straits	Times,	Coronavirus:	State	of	Emergency	declared	in	Thailand	by	PM	Prayut,	with	tough	new	restrictions,	with	tough	new	restric-

tions,	25	มื่ีนาคมื่	2563;	ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	The	legal	opinion	on	the	declaration	on	the	state	of	emergency	in	response	to	
COVID-19	pandemic”,	30	มื่ีนาคมื่	2563	

74		รัาชกิจจานุเบกษา,	พรัะรัาชกำาหนดืการับรัิหารัรัาชการัในสถานการัณ์์ฉุุกเฉุิน	พ.ศ.	2548,	12	มื่ิถุนายน	2563;	http://web.krisdika.go.th/data/slide-
show/File/1-EN-EMERGENCY.pdf	

75		Nation,	State	of	emergency	approved	until	end	of	Feb,	4	มื่กรัาคมื่	2564
76		Bangkok	Post,	Emergency	Decree	extended,	23	กรักฎาคมื่	2563
77		Bangkok	Post,	Emergency	Decree	rules	tightened,	26	ธันวาคมื่	2563
78		BBC	Thai,	Covid-19:	Prayuth	insists	Emergency	Decree	irrelevant	to	political	assemblies,	21	กรักฎาคมื่	2563;	Article	19,	ศูนย์ทนายความื่

เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	#WhatshappeninginThailand:	Government	crackdown	on	the	right	to	protest,	25	ติุลัาคมื่	2563
79		Article	19,	ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	#WhatshappeninginThailand:	Government	crackdown	on	the	right	to	protest,	25	ติุลัาคมื่	2563
80		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	Table	of	cases	of	individuals	accused	of	violating	Emergency	Decree	from	participating	in	political	pro-

tests,	28	กันยายน	2563;	ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	2020:	The	year	of	protests,	ceiling	breaking,	and	political	lawsuits,	12	กันยายน	
2563

81		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	A	statistical	profile	of	minors	charged	for	political	expression	and	protest,	2020-2021,	11	มื่กรัาคมื่	2564
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f.	ปรุะกาศสถานัการุณ์์ฉุกเฉินัรุ�ายแรุงในักรุุงเทพื้มหานัครุ
รัฐบาลไทยใช้อำานาจในสถานการณ์ฉุุกเฉิุนร้ายแรงเป็นครั้งที่สอง เพื่อตอบโต้การประท้วงโดยสันติเพื่อเรียกร้อง
ประชาธิปไตยในวันท่ี 14-15 ตุลาคม 2563 ท่ีกรุงเทพฯ รวมท้ังตอบรับต่อเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับขบวนเสด็จ
ผ่านบริเวณที่มีการประท้วงเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม82 ช่วงเวลาเช้ามืดวันที่ 15 ตุลาคม รัฐบาลประกาศสถานการณ์
ฉุกุเฉุนิรา้ยแรงในเขตกรงุเทพฯ โดยอ้างวา่ผูป้ระทว้งเรยีกรอ้งประชาธปิไตยทำาใหเ้กดิความป่�นปว่นวุน่วายและคกุคาม 
ตอ่ความมัน่คงของชาตแิละความปลอดภยัของสาธารณะ83 สง่ผลใหมี้คำาสัง่หา้มการชมุนมุสาธารณะของบคุคลกวา่
สี่คนขึ้นไป84 ตำารวจมีอำานาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลได้ไม่เกิน 30 วัน โดยไม่มีข้อหา85 เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังมี
การประกาศคำาสั่งนี้ ตำารวจจับกุมแกนนำาและนักกิจกรรมอย่างน้อย 28 คนอันเป็นผลจากการประท้วงดังกล่าว86  

ทางการยังใช้อำานาจในสถานการณ์ฉุุกเฉุิน เพื่อเพิ่มระดับการปราบปรามการเคลื่อนไหวทางออนไลน์ ในวันที่ 19 
ตลุาคม รฐับาลไทยสัง่ผูใ้หบ้ริการอินเตอรเ์น็ตใหป้ดิกัน้การเขา้ถงึเทเลแกรม (Telegram) ซึง่เปน็แอปสนทนาสว่นตวั
ที่ผู้ประท้วงใช้วางแผนการชุมนุมเดินขบวน87 ในวันที่ 20 ตุลาคม ตำารวจสั่งให้มีการสอบสวนแพลตฟอร์มออนไลน์
ของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ซึ่งเป็นกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย และสื่ออิสระของไทย ได้แก่ VoiceTV, Reporters, 
Standard และประชาไท เพื่อพิจารณาว่าได้มีการละเมิดสถานการณ์ฉุุกเฉุินร้ายแรง และควรถูกระงับการออก
อากาศหรือไม่88 ในวันที่ 22 ตุลาคม รัฐบาลได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุุกเฉุินร้ายแรง89 มีบุคคล 90 คน 
รวมทั้งเยาวชนชายอายุ 16 ปีหนึ่งคน ที่ถูกจับในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุุกเฉุินร้ายแรงเป็นเวลาแปดวัน90  
ทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวแล้ว

	 5.2.	การุตอบโต�ข้องรัุฐไทยต่อการุปรุะท�วงเพ้ื้�อเรีุยกรุ�องปรุะชาธิิปไตย	 
	 	 	เป็นัการุขั้ดกับพัื้นัธิกรุณี์รุะหว่างปรุะเทศ
การรบัมือของรัฐบาลไทยตอ่การประท้วงเพือ่เรยีกร้องประชาธปิไตย ขดักบัพันธกรณขีองไทยภายใตต้ราสารระหวา่ง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญสามฉุบับที่ไทยเป็นรัฐภาคี 

a.	กติการุะหว่างปรุะเทศว่าด�วยสิทธิิพื้ลเม้องและสิทธิิทางการุเม้อง	(ICCPR)
ตามข้อ 3 ของ ICCPR91 ประเทศไทยมีพันธกรณีต้อง “ประกันสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี ในการที่จะ
อุปโภคสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งปวงท่ีได้ระบุไว้ในกติกานี้” สิทธิท่ีได้รับการคุ้มครองภายใต้ ICCPR 
ประกอบด้วย สิทธิในความปลอดภัยของร่างกายและเสรีภาพจากการถูกควบคุมตัวโดยอำาเภอใจ (ข้อ 9) สิทธิใน
อิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก (ข้อ 19); และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ (ข้อ 21) ท่ามกลางการ
ชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลไทยล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงที่จะประกัน และคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของแกนนำาและผู้เข้าร่วมการประท้วง  

82		Reuters,	Turning	point	in	Thailand:	Queen’s	brush	with	protest,	23	ติุลัาคมื่	2563
83		Financial	Times,	Thailand	declares	state	of	emergency	and	cracks	down	on	demonstrators,	15	ติุลัาคมื่	2563;	ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิ

มื่นุษยชน,	แถลังการัณ์์	กรัณ์ีปรัะกาศสถานการัณ์์ฉุุกเฉุินที�มื่ีความื่รั้ายแรังแลัะสลัายการัชุมื่นุมื่,	15	ติุลัาคมื่	2563
84		The	Observatory,	Thailand:	End	crackdown	on	peaceful	pro-democracy	activists,	lift	emergency	decree,	16	ติุลัาคมื่	2563	
85		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	แถลังการัณ์์	กรัณ์ีปรัะกาศสถานการัณ์์ฉุุกเฉุินที�มื่ีความื่รั้ายแรังแลัะสลัายการัชุมื่นุมื่,	15	ติุลัาคมื่	2563
86		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	แถลังการัณ์์	กรัณ์ีปรัะกาศสถานการัณ์์ฉุุกเฉุินที�มื่ีความื่รั้ายแรังแลัะสลัายการัชุมื่นุมื่,	15	ติุลัาคมื่	2563
87		BBC,	Thailand	protests:	Authorities	move	to	ban	Telegram	messaging	app,	19	ติุลัาคมื่	2563
88		The	Observatory,	Thailand:	Release	all	pro-democracy	activists,	end	crackdown	on	peaceful	dissent	and	independent	media,	23	ติุลัาคมื่	

2563
89		ทางการัยังคงสามื่ารัถใช้อำานาจติามื่พ.รั.ก.ฉุุกเฉุิน	ที�ปรัะกาศใช้ครัั�งแรักติั�งแติ่เดื่อนมื่ีนาคมื่	2563	เพ่�อรัับมื่่อกับการัรัะบาดืของโรัคติิดืเช่�อไวรััสโควิดื-19;	

BBC,	Thailand	protest:	state	of	emergency	lifted	after	days	of	rallies,	22	ติุลัาคมื่	2563
90		The	Observatory,	Thailand:	Release	all	pro-democracy	activists,	end	crackdown	on	peaceful	dissent	and	independent	media,	23	ติุลัาคมื่	

2563
91		สมื่ัชชาใหญ่แห่งสหปรัะชาชาติิ,	กติิการัะหว่างปรัะเทศว่าดื้วยสิทธิพลัเมื่่องแลัะสิทธิทางการัเมื่่อง,	16	ธันวาคมื่	2509
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ขอ้ 9(1) ของ ICCPR กำาหนดวา่ บคุคลจะถกูจบักมุหรอืควบคมุโดยอำาเภอใจมไิด ้การจบักมุและควบคมุตวัแกนนำา 
และผู้ประท้วงผู้เรียกร้องประชาธิปไตยหลายครั้ง เกิดขึ้นโดย “อำาเภอใจ” ตามนิยามของมาตรฐานระหว่างประเทศ 
เนือ่งจากเปน็ผลมาจากการใช้โดยชอบซึง่สิทธทิีจ่ะมเีสรภีาพดา้นความเหน็และการแสดงออก และสทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพ
ในการชุมนุมโดยสงบ ที่ได้รับการคุ้มครองตามข้อ 19 และ 21 ของ ICCPR ตามลำาดับ นอกจากนั้น แกนนำา 
ประท้วงหลายคนยังมักไม่ได้รับการประกันตัว หลังถูกควบคุมตัวเพราะเข้าร่วมในการชุมนุม การปฏิิบัติเช่นน้ี 
ไม่สอดคล้องกับข้อ 9(3) ของ ICCPR ซึ่งระบุว่า “การควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาควรให้เป็นข้อยกเว้น”

ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยคนสำาคัญ
ถูกจับพร้อมผู้ประท้วงอื่นอีก 20 คน จากการใช้กำาลังสลายการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่กรุงเทพฯ92 เขา 
ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวจนกระทั่งได้รับการปล่อยตัวในท้ายสุดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม93 

แกนนำาประทว้งคนสำาคญั 3 คน ไดแ้ก ่นายภาณุพงศ์ จาดนอก นายพรษิฐ ์ชิวารักษ์ และนส. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล  
ถูกจับกุมและควบคุมตัวระหว่างการสลายการชุมนุม ซึ่งเกิดข้ึนไม่นานหลังประกาศสถานการณ์ฉุุกเฉุินร้ายแรงใน
กรุงเทพ ฯ ในวันที่ 15 ตุลาคม94 พวกเขาถูกดำาเนินคดีหลายข้อหา รวมถึงตามมาตรา 116 ของประมวลกฎหมาย
อาญาของไทย (ยยุงปลกุป่�น) ภาณพุงศแ์ละพรษิฐถู์กควบคมุตัวทีเ่รอืนจำาพเิศษกรงุเทพ ส่วนนส. ปนสัยาถกูควบคมุ
ตัวท่ีทัณฑสถานหญิงกลางที่กรุงเทพฯ ศาลได้ปฏิิเสธคำาขอประกันตัวของพวกเขาหลายครั้ง จนกระทั่งพวกเขา 
ได้รับการปล่อยตัวออกมาในวันที่ 30 ตุลาคม95 

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอันประกอบด้วย อานนท์ นำาภา เอกชัย หงส์กังวาน และสมยศ 
พฤกษาเกษมสุข ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพ หลังถูกควบคุมตัวและไม่ได้ประกันเป็นเวลาหลาย
สัปดาห์ จากข้อหาเกี่ยวกับการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย96 อานนท์และสมยศถูกจับในวันที่ 15 และ 
16 ตุลาคมตามลำาดับ97 และถูกตั้งข้อหาหลายข้อหา รวมทั้งข้อหาตามมาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญา 
จากการเข้าร่วมการประท้วงเมื่อวันที่ 19 และ 20 กันยายน ที่กรุงเทพฯ นายเอกชัยถูกจับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 
ในขอ้หาพยายามประทษุรา้ยตอ่พระราชนีิ (มาตรา 110 ของประมวลกฎหมายอาญา) จากการเข้ารว่มการประทว้ง
ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 ตุลาคม

ด้วยความผิดเดียวกันตามมาตรา 110 ตำารวจจับกุมนายสุรนาถ แป้นประเสริฐ นักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย 
อกีคนหน่ึงในวนัที ่21 ตุลาคม ในตอนแรกเขาถกูขงัเดีย่วทีเ่รอืนจำาบางขวาง จงัหวดันนทบรุ ีตอ่มาจงึไดย้า้ยไปเรอืนจำา 
พิเศษกรุงเทพในวันที่ 31 ตุลาคม98 เขาได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน การปฏิิบัติเช่นนี้ไม่สอดคล้อง
กับข้อ 9(3) ของ ICCPR ซึ่งระบุว่า “การควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาควรให้เป็นข้อยกเว้น”  

เสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก ได้รับการคุ้มครองตามข้อ 19 ของ ICCPR อย่างไรก็ดี หน่วยงานรัฐ
ของไทยมักใช้อำานาจตามกฎหมายและคำาสั่งกดขี่ เพื่อจำากัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับมาตรการจำากัดสิทธิที่อาจกระทำาได้ (ในแง่การคุ้มครองสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น การปกป้องความมั่นคง
ของรัฐ หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ หรือการสาธารณสุข หรือเพื่อรักษาศีลธรรมอันดี) อันเป็น
ข้อยกเว้นในการจำากัดสิทธินี้ตาม ICCPR [โปรดดูด้านบน กรอบกฎหมายในประเทศที่จำากัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพ 
ในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ และ การปราบปรามอย่างรุนแรงของรัฐไทยต่อผู้ประท้วงโดยสงบ]

การที่รัฐบาลไทยใช้มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญาอย่างมิชอบ เพ่ือจัดการกับแกนนำาท่ีวิจารณ์สถาบัน
พระมหากษัตริย์ นับเป็นการปราบปรามเสรีภาพในการแสดงออกที่รุนแรงอีกรูปแบบหนึ่ง [โปรดดูด้านบน มาตรา 
110 และมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ)] กลไกติดตามด้านสิทธิมนุษยชน

92		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	“We	cannot	live	like	this,	we	cannot	live	in	society	like	this”:	“Pai	Dao	Din”	yells	from	behind	bars,	20	
พฤศจิกายน	2563

93		Nation,	Pai	Dao	Din	released	on	bail	after	appeal,	23	ติุลัาคมื่	2563
94			The	Observatory,	Thailand:	Release	all	pro-democracy	activists,	end	crackdown	on	peaceful	dissent	and	independent	media,	23	

ติุลัาคมื่	2563
95		Bangkok	Post,	Court	of	Appeal	denied	bail	for	protest	trio,	24	ติุลัาคมื่	2563;	Bangkok	Post,	Court	again	denies	bail	for	3	protest	leaders,	

26	ติุลัาคมื่	2563;	Prachatai,	3	leading	protest	figures	rearrested	right	after	walking	out	of	prison,	1	พฤศจิกายน	2563
96		Prachatai,	4	pro-democracy	protesters	released	from	temporary	detention,	3	พฤศจิกายน	2563
97			The	Observatory,	Thailand:	Release	all	pro-democracy	activists,	end	crackdown	on	peaceful	dissent	and	independent	media,	23	

ติุลัาคมื่	2563.
98		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	““อยู่ในนี�มื่ันลัดืทอนศักยภาพ”	เสียงติัน	สุรันาถ	ผ่านห้องขังเดืี�ยว,	28	ติุลัาคมื่	2563	[ไทย]
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แหง่สหประชาชาตหิลายหนว่ยงานไดแ้สดงความกงัวลอยา่งเปดิเผยหลายครัง้ ตอ่การดำาเนนิคดีตามมาตรา 11299 
กลไกเหล่านี้ได้เรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 112 เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศของไทย100 

ประการสดุทา้ย ขอ้ 21 ของ ICCPR คุม้ครองสิทธทิีจ่ะมเีสรภีาพในการชมุนมุอยา่งสงบ ข้อวนิจิฉุยัทัว่ไปที ่37 ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ให้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่า การชุมนุมจะเป็นไปโดยสงบ การจำากัด 
ใด ๆ ต่อสิทธิในการชุมนุมโดยสงบจึงต้องผ่านบททดสอบทั้งด้านความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรม  
ความจำาเป็น และความได้สัดส่วน พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะและพ.ร.ก. ฉุุกเฉุิน ประกอบด้วยมาตรการ
จำากัดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ [โปรดดูด้านบน, ส่วนที่ 5.1] นับตั้งแต่ 
การชมุนมุประทว้งเพือ่เรยีกรอ้งประชาธปิไตยไดเ้ริม่ข้ึน รฐับาลไทยไดด้ำาเนนิการอย่างแข็งขันเพ่ือขัดขวางการชมุนมุทาง 
การเมือง และตอบโต้ผู้ที่ใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ [โปรดดูด้านบน, ส่วนที่ 5]

นอกจากนั้น การที่ตำารวจปราบจลาจลใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงอย่างสงบหลายพันคน โดย 
บางส่วนเป็นเด็กนักเรียน และการยิงปืนฉีุดน้ำาแรงดันสูงที่เจือด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายในค่ำาวันที่ 16 ตุลาคม 
และ 17 พฤศจิกายนท่ีกรุงเทพฯ ถือเป็นการตอบโต้ท่ีไม่จำาเป็นและไม่ได้สัดส่วนต่อผู้ประท้วงอย่างสงบ ตามข้อ 
21 ของ ICCPR และมาตรฐานระหว่างประเทศอื่น ๆ 

ติำารัวจปรัาบจลัาจลัใช้ปืนฉุีดืนำ�าแรังดืันสูงฉุีดืใส่ผู้ชุมื่นุมื่เรัียกรั้องปรัะชาธิปไติย	รัะหว่างการัชุมื่นุมื่โดืยสันติิที�แยกปทุมื่วัน	กรัุงเทพฯ	 
เมื่่�อวันที�	16	ติุลัาคมื่	2563	©	Vachira	Vachira	/	NurPhoto	via	AFP

99				 FIDH,	Lèse-Majesté	must	not	be	used	to	criminalize	pro-democracy	protest	leaders	and	participants,	25	พฤศจิกายน	2563	
100		FIDH,	UN	committee	slams	abuse	of	Lèse-Majesté	law,	23	มื่ิถุนายน	2558;	FIDH,	Government	unwilling	to	address	systematic	human		

	 rights	violations	at	UN-backed	review,	22	กันยายน	2563;	FIDH,	UN	body	slams	ongoing	violations	of	civil	and	political	rights,	31	มื่ีนาคมื่		
	 2560;	FIDH,	UN	expert	calls	for	end	to	lèse-majesté	prosecutions	amid	more	arbitrary	detentions,	10	ติุลัาคมื่	2560;	FIDH,	36	and	count 
	 ing:	Lése-majesté	imprisonment	under	Thailand’s	military	junta,	26	กุมื่ภาพันธ์	2016

101	 ข้อ	15	ของอนุสัญญาว่าดื้วยสิทธิเดื็ก	ซื่ึ�งไทยเป็นรััฐภาคี;	วรัรัค	85-87	ของข้อวินิจฉุัยทั�วไปที�	37	คณ์ะกรัรัมื่การัสิทธิมื่นุษยชนแห่งสหปรัะชาชาติิ	ว่า	
	 ดื้วยข้อ	21	ของ	ICCPR;	วรัรัค	13	หลัักการัพ่�นฐานว่าดื้วยการัใช้กำาลัังแลัะอาวุธโดืยเจ้าหน้าที�บังคับใช้กฎหมื่าย;	แลัะวรัรัค	7.7.2	–	7.7.4	ของแนว 
	 ปฏิิบัติิดื้านสิทธิมื่นุษยชนของสหปรัะชาชาติิว่าดื้วยการัใช้อาวุธที�มื่ีความื่รั้ายแรังติำ�าในการับังคับใช้กฎหมื่าย	แลัะโปรัดืดืู	FIDH,	แถลังการัณ์์โดืย 
	 องค์การัพัฒนาเอกชนรัะหว่างปรัะเทศเกี�ยวกับการัชุมื่นุมื่ของขบวนการัเรัียกรั้องปรัะชาธิปไติยในวันที�	17	แลัะ	25	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2563,	25	 
	 พฤศจิกายน	2563
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b.	อนุัสัญิญิาว่าด�วยการุข้จัดการุเล้อกปฏิิบัติในัทุกรุ้ปแบบต่อสตรีุ	(CEDAW)
ในขณะที่ผู้หญิงมีบทบาทสำาคัญมากขึ้นในขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยและความเท่าเทียมทางเพศ พวกเธอ
มักตกเป็นเป้าโจมตีของทั้งตัวแสดงที่เป็นรัฐและที่ไม่ใช่รัฐ สืบเน่ืองมาจากการปฏิิบัติงานของพวกเธอ [โปรดดู 
ดา้นลา่ง, สว่นท่ี 6.3] ในฐานะรัฐภาคขีองอนุสัญญา CEDAW102 ความลม้เหลวของประเทศไทยในการประกนัสทิธิ
ของผูห้ญงินกัปกป้องสทิธิมนุษยชน ไมส่อดคล้องกบัพนัธกรณตีามขอ้ 3 “เพือ่ประกนัพฒันาการและความกา้วหนา้
อย่างเต็มท่ีของสตรี เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะรับประกันให้สตรีได้ใช้และได้อุปโภคสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพ 
ขั้นพื้นฐานบทฐานของความเสมอภาคกับบุรุษ”   

c.	อนุัสัญิญิาว่าด�วยสิทธิิเด็ก	(CRC)
รัฐบาลไทยดำาเนินการในลักษณะที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานของเด็ก ทั้งการดำาเนินคดีและการใช้ 
ความรุนแรง [โปรดดูด้านบน, ส่วนที่ 5.1.5] สิทธิของเด็กท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ  
ไดร้บัการคุม้ครองตามขอ้ 13 และ 15 ของอนสุญัญา CRC ตามลำาดบั103 นอกจากนัน้ ขอ้ 37 ของอนสุญัญา CRC 
ยงัระบวุา่การจับกมุ ควบคมุตวั หรอืคมุขงัเดก็ ใหก้ระทำาเปน็มาตรการขัน้สดุทา้ย และใหก้ระทำาในระยะเวลาสัน้สดุ

d.	ปฏิิญิญิาสหปรุะชาชาติว่าด�วยนัักปกป้องสิทธิิมนุัษยชนั
ปฏิิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของป่จเจก กลุ่มคน และองค์กรทางสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล (“ปฏิิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน”) ให้การยอมรับบทบาทที่สำาคัญของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งปวง และยืนยันสิทธิและพันธกรณี
ขั้นพื้นฐานของรัฐที่จะต้องคุ้มครองพวกเขา104 ข้อ 1 ของปฏิิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยืนยันว่า “บุคคล
ทุกคนมีสิทธิ โดยลำาพังหรือร่วมกับผู้อื่น ที่จะส่งเสริมและต่อสู้เพื่อให้เกิดการคุ้มครอง และตระหนักถึงสิทธิมนุษย
ชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ” นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจึงอาจมีเพศสภาพใด 
มีอายุใด และอาจมีอาชีพใด ๆ ก็ได้ ปฏิิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยอมรับว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมี
สิทธิดำาเนินกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนโดยไม่ต้องกลัวจะถูกตอบโต้ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครอง
ในแง่สิทธิทางพลเรือนและการเมืองตามกติกา ICCPR รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงออก ความเห็น การชุมนุม
โดยสงบ และการสมาคม และรัฐต้องรับผิดชอบใช้มาตรการทั้งปวงที่จำาเป็น เพื่อคุ้มครองบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ
เนื่องจากการดำาเนินกิจกรรมของตน 

ในบรบิทของขบวนการเรยีกรอ้งประชาธิปไตยในป่จจบุนั หนว่ยงานรฐัของไทยไมเ่พยีงล้มเหลวในการประกนัใหเ้กดิ
สภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัยและเกือ้หนนุต่อการดำาเนนิงานดา้นสทิธมินษุยชนเทา่นัน้ หากหนว่ยงานเหลา่นีย้งัมสีว่น
ร่วมกับการโจมตีโดยตรง และการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้ประท้วง [โปรดดูด้านบน การปราบปราม
อย่างรุนแรงของรัฐไทยต่อผู้ประท้วงโดยสงบ; โปรดดู ด้านล่าง ความเสี่ยงและความท้าทายของผู้หญิงนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในป่จจุบัน]

102		สมื่ัชชาใหญ่แห่งสหปรัะชาชาติิ,	อนุสัญญาว่าดื้วยการัขจัดืการัเลั่อกปฏิิบัติิในทุกรัูปแบบติ่อสติรัี,	18	ธันวาคมื่	2522
103		สมื่ัชชาใหญ่แห่งสหปรัะชาชาติิ,	อนุสัญญาว่าดื้วยสิทธิเดื็ก,	20	พฤศจิกายน	2532
104		สมื่ัชชาใหญ่แห่งสหปรัะชาชาติิ,	ปฏิิญญาว่าดื้วยสิทธิแลัะความื่รัับผิดืชอบของปัจเจก	กลัุ่มื่คนแลัะองค์กรัทางสังคมื่ในการัส่งเสรัิมื่แลัะคุ้มื่ครัองสิทธิ	

	 มื่นุษยชนแลัะเสรัีภาพขั�นพ่�นฐานอันเป็นที�ยอมื่รัับในทางสากลั,	เอกสารั	A/RES/53/144,	8	มื่ีนาคมื่	2542	
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6.	ผู้้�หญิิงนัักปกป้องสิทธิิมนุัษยชนัไทยท�าทายสถานัะอำานัาจนัำา
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมสำาคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยให้มุมมองทางเพศสภาพเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดสังคมที่มีความหลากหลายและเท่าเทียมมากขึ้น บริบทที่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไทย 
ดำาเนนิงานอยู ่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบับรบิทการทำางานของผูห้ญงิทัว่โลก แนวคดิปิตาธิปไตยเป็นตัวกำาหนดแนวคดิ
พื้นฐานต่อผู้หญิงไทย และกำาหนดให้ต้องอยู่ในสถานะเป็นเบี้ยล่าง นอกจากนั้น สังคมปิตาธิปไตยของไทยยังได้รับ
การหนุนเสริมจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของสถาบันพระมหากษัตริย์ กองทัพ และคณะสงฆ์ท่ีผู้ชายเป็นใหญ่  
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ต่อต้านสถาบันที่ทรงอำานาจเหล่านี้ จึงถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อศีลธรรมของ 
สงัคมไทย ผูห้ญงินักปกปอ้งสทิธมินษุยชนไทยยนืหยดัท้าทายโครงสรา้งอำานาจและสถานะอำานาจนำา ด้วยเหตดัุงกล่าว 
จงึมคีวามเสีย่งทีพ่วกเธอจะตอ้งเผชิญกบัการปฏิบิตัมิชิอบและปญ่หาทา้ทาย ทีม่กัมลีกัษณะเก่ียวโยงกับเพศสภาพ

รายงานนี้มุ่งเน้นถึงผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ดำาเนินการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
ขั้นพื้นฐาน รวมถึงผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ทำางานเก่ียวกับสิทธิของผู้หญิงและประเด็นเรื่องเพศสภาพ 
อยา่งไรกต็าม ผูห้ญิงนกัปกปอ้งสทิธมินษุยชนทีก่ลา่วถึงในรายงานนี ้ครอบคลมุถงึ LGBTIQ (ผูม้คีวามหลากหลาย
ทางเพศ) ซึ่งต่างได้รับผลกระทบจากบรรทัดฐานทางเพศที่สังคมกำาหนดด้วยอิทธิพลจากปิตาธิปไตยและ gender 
binary (แนวคิดที่ยอมรับเพียงสองเพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง)  

ผู้้�หญิิงนัักปกป้องสิทธิิมนุัษยชนัค้อใครุ?
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญกับป่ญหาท้าทายเฉุพาะตัว โดยเป็นผลมาจากอคติของสังคม 
ที่มีต่ออัตลักษณ์และบทบาทของผู้หญิง นอกเหนือไปจากภัยคุกคามอื่น ๆ ที่มักเกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนทั่วไป105

ดังที่ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยอมรับ ผู้หญิง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน “มักต้องเผชิญกับความเสี่ยงและอุปสรรคเพิ่มเติมและแตกต่างออกไป โดยเป็น
ผลมาจากเพศสภาพ สภาวะทับซ้อน และได้รับอิทธิพลจากอคติทางเพศที่ฝ่งรากลึก รวมทั้งแนวคิดและ
บรรทัดฐานที่ลึกซึ้งที่กำาหนดว่าผู้หญิงคือใคร และควรเป็นอย่างไร”106

นอกจากเรือ่งเพศสภาพ คณุลกัษณะอ่ืนของอตัลกัษณค์วามเปน็ผูห้ญิง รวมทัง้อาย ุศาสนา ชาติพันธุ ์ชนชัน้ 
เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ ล้วนมีอิทธิพลกำาหนดมุมมองและ
การปฏิิบัติที่มีต่อผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น ความเป็นปรป่กษ์ต่อผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ไม่ได้เพียงเกิดขึ้นจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น หากยังมาจากสังคมทั่วไป สื่อมวลชน 
ชุมชนของพวกเธอ และครอบครัวของพวกเธอด้วย*107

	 6.1.	ผู้้�หญิิงนัักปกป้องสิทธิิมนุัษยชนัไทยเสี�ยงภัยมากข้้�นัภายใต�อิทธิิพื้ลข้องกองทัพื้	
แม้ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะไม่ได้รับความใส่ใจมากนัก แต่พวกเธอมีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทย เมื่อการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในปี 2563 เริ่มมีน้ำาหนักมากข้ึน ผู้หญิง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจึงจำาเป็นต้องได้รับการยอมรับและการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน 

105	 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมื่นุษยชนทั�วโลักติ่อสู้เพ่�อเสรัีภาพ	ความื่ยุติิธรัรัมื่	แลัะความื่เป็นธรัรัมื่	พวกเธอเกี�ยวโยงกับการัติ่อสู้หลัายปรัะการั	ซื่ึ�งรัวมื่ถึงแติ่
แน่นอนว่าไมื่่จำากัดืแติ่เพียงการัติ่อสู้เพ่�อสิทธิของผู้หญิง	พวกเธอมื่ีบทบาทในการัติ่อสู้เพ่�อสิทธิมื่นุษยชนแทบทุกรัูปแบบ	ติั�งแติ่การัเข้าถึงอาหารั	ไปจนถึง
สิทธิที�จะเป็นอิสรัะจากการัจับกุมื่ติามื่อำาเภอใจ		อีกทั�งพวกเธอยังขัดืข่นติ่อติ้านรัะบบกดืขี�ติ่าง	ๆ	ที�ไดื้สรั้างวิกฤติการัณ์์ความื่ไมื่่เท่าเทียมื่ทางเพศ	ปิติาธิป
ไติย	แลัะความื่เกลัียดืชังผู้หญิงไปทั�วโลักมื่านานหลัายศติวรัรัษ	รัวมื่ทั�งติ่อติ้านผู้คนที�กำาหนดืใช้รัะบบเหลั่านั�นดื้วย	กรัะนั�นปรัะสบการัณ์์ของผู้หญิงนัก
ปกป้องสิทธิมื่นุษยชนกลัับถูกมื่องข้ามื่อยู่บ่อยครัั�ง	ส่วนหนึ�งเป็นเพรัาะติัวรัะบบความื่ไมื่่เท่าเทียมื่ที�เรัากำาลัังท้าทายอยู่นั�นเอง;	โปรัดืดืู:	Women	Human	
Rights	Defenders	International	Coalition,	Gendering	Documentation:	A	Manual	For	and	About	Women	Human	Rights	Defenders,ธันวาคมื่	
2015

106		คณ์ะมื่นติรัีสิทธิมื่นุษยชน,	The	situation	of	women	human	rights	defenders,	10	มื่กรัาคมื่	2019;	UN	Doc.	A/HRC/40/60,	Para.	6
107		คณ์ะมื่นติรัีสิทธิมื่นุษยชน,	The	situation	of	women	human	rights	defenders,	10	มื่กรัาคมื่	2019;	UN	Doc.	A/HRC/40/60,	Para.	6
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ในทางประวัติศาสตร์ ผู้หญิงไทยมีบทบาทอย่างเข้มแข็งในขบวนการทางการเมืองและสังคมมากมาย โดยเฉุพาะ
ขบวนการนักศึกษาและแรงงาน108 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากชนบทมักเป็นแนวหน้าการรณรงค์กดดัน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไรก็ดี รัฐประหารปี 2557 ยิ่งตอกย้ำาความเหนือ
กว่าของชายในพื้นที่สาธารณะของสังคมไทยให้รุนแรงขึ้น ภายใต้รัฐบาลคสช. ผู้หญิงถูกกีดกันอย่างเป็นระบบออก
จากการปรึกษาหารือสาธารณะและกระบวนการตัดสินใจ109 คสช.ที่ประกอบด้วยสมาชิกชายล้วน แต่งตั้งสมาชิก
ของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย เพื่อทำาหน้าที่ทั้งในฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ ในบรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติที่มาจากการแต่งตั้งของคสช. มีสัดส่วนเป็นผู้หญิงเพียง 4% (11 จาก 250 คน)110 

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนตกเป็นเป้าโจมตีภายใต้รัฐบาลคสช.อยู่หลายต่อหลายครั้ง ทางการมักใช้กฎหมาย
ที่กดขี่เพื่อข่มขู่หรือดำาเนินคดีกับผู้หญิงนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย111 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึง 
ที่อยู่ในชนบท มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะถูกโจมตีทำาร้าย ถูกเลือกปฏิิบัติ และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน บางครั้งมีการ
ใช้ความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต112 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังตกเป็นเป้าการโจมตีทำาร้ายและการคุกคามด้วย
เหตุทางเพศสภาพ รวมถึงทางออนไลน์113 

ในข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระรวมฉุบับที่ 6-7 ของประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการ
สหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี (CEDAW) แสดงความกังวลอย่างยิ่งว่า ผู้หญิง
นกัปกปอ้งสทิธมินษุยชนในประเทศไทย ตกเป็นเปา้หมายการดำาเนนิคด ีการคกุคาม ความรนุแรง และการขม่ขูจ่าก
ทางการและหน่วยงานธุรกิจ สืบเนื่องมาจากการปฏิิบัติงานของพวกเธอ114 คณะกรรมการเรียกร้องรัฐบาลไทยให้
ออกและปรับใช้มาตรการคุ้มครองผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีมีประสิทธิภาพอย่างไม่ล่าช้า เพื่อให้พวกเธอ
สามารถปฏิิบัติหน้าที่ที่สำาคัญได้อย่างเป็นอิสระ ปราศจากความกลัวหรือความเสี่ยงต่อการถูกดำาเนินคดีความ ถูก
คกุคาม ถกูกระทำาความรนุแรง หรอืถกูขม่ขู่115 คณะกรรมการยังผลักดันให้ผูม้อีำานาจรฐัไทยทำาการสอบสวน ดำาเนนิ
คดแีละลงโทษอยา่งเหมาะสมในทกุกรณทีีเ่กดิการคกุคาม การใชค้วามรนุแรง และการขม่ขูต่อ่ผูห้ญงินกัปกปอ้งสทิธิ
มนุษยชน และจัดให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ 

แม้คณะกรรมการสหประชาชาติจะมีข้อเสนอแนะเช่นนั้น แต่หน่วยงานรัฐของไทยแทบไม่ได้ดำาเนินการเพื่อ 
แก้ป่ญหาตามข้อเสนอแนะแต่อย่างใด และรัฐบาลไทยไม่ได้ดำาเนินการใด ๆ เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ของผู้หญิง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในชนบทยังคงต้องเผชิญกับการโจมตีทำาร้ายอย่างรุนแรง 
การขม่ขู ่และการคกุคามด้วยกระบวนการยตุธิรรมตอ่ไป ในขณะท่ีการคกุคามทางเพศและการข่มขู่ทางเพศตอ่ผูห้ญงิ 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน116 

	 6.2.	ผู้้�หญิิงนัักปกป้องสิทธิิมนุัษยชนัรุุ่นัใหม่ในัปรุะเทศไทย
คนไทยรุ่นใหม่และนักศึกษาต่างเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในปี 2563 โดยเฉุพาะ
อยา่งยิง่นกัเรยีนและนักศึกษาหญงิ ซึง่ปรากฏิตวัอยู่ทีแ่นวหนา้และเปน็ศนูยก์ลางของการชุมนมุโดยสนัตทิีก่ำาลงัเกดิข้ึน 
ต่อเน่ือง ไมเ่พยีงผูเ้ขา้รว่มจำานวนมากจะเปน็ผูห้ญิงอายุน้อยเทา่นัน้ หากผูห้ญงิเหล่านีย้งัมีบทบาทเปน็แกนนำาจดัตัง้
และชีน้ำาการชมุนุม นอกจากนัน้ นักเรียนและนกัศกึษาหญงิบางสว่นยงัเปน็ผูท้ีน่ำาการเรยีกรอ้งใหก้ารปฏิริปูสถาบนั
พระมหากษัตริย์ของไทย เพราะเห็นว่าเป็นสถาบันที่ใช้อำานาจส่งอิทธิพลต่อสังคมและการเมืองไทยอย่างมหาศาล
และปราศจากการตรวจสอบ117 ข้อเรียกร้องนี้ทำาลายข้อห้ามทางการเมืองท่ีรุนแรงท่ีสุดของประเทศไทย เปิดการ
อภิปรายซึ่งแต่เดิมถูกขัดขวางจากการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่รุนแรง 
108	 Friedrich	Ebert	Stiftung,	Political	feminism	and	the	women’s	movement	in	Thailand:	actors,	debates	and	strategies,	เมื่ษายน	2560
109	 The	Observatory,	In	Harm’s	Way:	Women	Human	Rights	Defenders	in	Thailand,	24	กรักฎาคมื่	2560
110	 The	Observatory,	In	Harm’s	Way:	Women	Human	Rights	Defenders	in	Thailand,	24	กรักฎาคมื่	2560
111	 The	Observatory,	Urgent	Appeal	THA002/0715/OBS	055.7,	Thailand:	Charges	of	sedition	and	violating	the	ban	on	political	gatherings	 

	 against	Sirikan	“June”	Charoensiri,	a	human	rights	lawyer	with	TLHR,	28	ติุลัาคมื่	2559	Khaosod	English,	Women	recount	lives	disrupted	 
	 3	years	by	junta	harassment,	8	มื่ิถุนายน	2560

112	 The	Observatory,	In	Harm’s	Way:	Women	Human	Rights	Defenders	in	Thailand,	24	กรักฎาคมื่	2560
113	 The	Observatory,	In	Harm’s	Way:	Women	Human	Rights	Defenders	in	Thailand,	24	กรักฎาคมื่	2560
114		The	Observatory,	Thailand:	In	landmark	review,	UN	calls	for	protection	of	women	human	rights	defenders,	24	กรักฎาคมื่	2560
115	 คณ์ะกรัรัมื่การัสหปรัะชาชาติิว่าดื้วยการัขจัดืการัเลั่อกปฏิิบัติิในทุกรัูปแบบติ่อสติรัี,	ข้อสังเกติเชิงสรัุปติ่อรัายงานติามื่วารัะรัวมื่ฉุบับที�	6-7	ของ 

	 ปรัะเทศไทย,	24	กรักฎาคมื่	2560;	UN	Doc.	CEDAW/C/THA/CO/6-7,	วรัรัค	31
116	 Protection	International,	2020	CEDAW	Progress	Report	Card,	4	มื่ีนาคมื่	2563;	Prachatai,	NGO	network	calls	for	an	end	to	sexual	harass 

	 ment	among	activists,	13	ธันวาคมื่	2562	
117	 BBC,	The	student	daring	to	challenge	Thailand’s	monarchy,	16	กันยายน	2563;	Japan	Times,	‘I	had	to	do	it’:	Student	leader	defies	Thai 

	 land’s	royal	taboo,	29	สิงหาคมื่	2563
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นอกเหนือไปจากการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยบนท้องถนนแล้ว ยังเกิดขบวนการเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ
แบบทีไ่มเ่คยเปน็มากอ่น ผู้หญงิและผู้มคีวามหลากหลายทางเพศตา่งแสดงความเห็นเพิม่ข้ึนเกีย่วกบับรรทัดฐานทาง
วฒันธรรมในเชงิกดีกนั ซึง่ทำาลายความเทา่เทยีมทางเพศในประเทศไทย พวกเธอกดดนัใหเ้กดิระบอบประชาธิปไตย
อย่างมีส่วนร่วม มีตัวแทน และยั่งยืน ซึ่งให้ความเคารพและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ที่การประท้วงเหล่านี้ ผู้หญิงได้ข้ึนเวทีปราศรัยวิจารณ์อคติทางเพศ ความสัมพันธ์เชิงอำานาจที่ไม่เท่าเทียมและ
ความอยุติธรรมรูปแบบอื่น ๆ ในสังคมไทย ซ่ึงขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศสามารถ
เข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน118 กลุ่มรณรงค์สิทธิสตรีและสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยังจัดตั้งและ 
นำาการประท้วงของตนเอง เพื่อยืนยันข้อเรียกร้องให้มีความเท่าเทียมทางเพศ และยืนยันข้อเรียกร้องของขบวนการ
เรยีกรอ้งประชาธปิไตย119 ในระหว่างการชุมนุม พวกเธอยงัไดแ้สดงความเหน็ตอ่ตา้นการคกุคามทางเพศ และเรยีก
ร้องให้มสัีดส่วนตวัแทนผูป้ราศรยับทเวทเีปน็ผูห้ญงิและผูม้คีวามหลากหลายทางเพศเพิม่ขึน้120 ประเดน็การรณรงค์
เพื่อความเท่าเทียมทางเพศอื่น ๆ ที่ถูกยกขึ้นมาในการประท้วงครั้งใหญ่ ยังครอบคลุมประเด็นความเสมอภาคใน
การสมรส การไม่เอาโทษทางอาญากับพนักงานบริการทางเพศ ช่องว่างด้านค่าแรง และวัฒนธรรมการข่มขืน121 

นักกิจกรัรัมื่ผู้มื่ีความื่หลัากหลัายทางเพศชาวไทยแสดืงสัญลัักษณ์์ชูสามื่นิ�วรัะหว่างการัชุมื่นุมื่เรัียกรั้องปรัะชาธิปไติยในกรัุงเทพ	ฯ	เมื่่�อวันที�	7	พฤศจิกายน	
2563	©	Anusak	Laowilas	/	NurPhoto	via	AFP

เฟมนิสิต์ปลดแอก กลุ่มสทิธสิตรทีีเ่ขา้ร่วมในการประทว้งเพือ่เรยีกรอ้งประชาธปิไตยอยา่งสม่ำาเสมอ ไดจ้ดุประเดน็
ให้เกิดการพูดคุยถกเถียงระดับชาติ เกี่ยวกับการยอมรับสิทธิความชอบธรรมในร่างกายของผู้หญิง และสิทธิด้าน
อนามัยเจริญพันธ์ุและสิทธิทางเพศของผู้หญิง122 ทางกลุ่มได้กล่าวถึงกฎหมายท่ีเอาผิดทางอาญากับการทำาแท้ง 
และการเกบ็ภาษผีา้อนามัยของรฐั พวกเธอยงัใหก้ารสนับสนุนและบรกิารหลายประการกบัผูท้ีต่กเปน็เหย่ือการเลอืก
ปฏิบิตัแิละการคกุคามทางเพศทีเ่ปน็ผลมาจากการปกปอ้งสทิธมินษุยชน123 เมือ่ขบวนการเคลือ่นไหวเพือ่ความเท่า

118	Prachatai,	Gender	equality	and	democracy	must	go	hand-in-hand,	says	activist	group,	30	กันยายน	2563
119		Prachatai,	LGBT	activists	call	for	democracy	and	gender	equality,	29	กรักฎาคมื่	2563;	Prachatai,	Sissy	That	Mob:	LGBT	youths	front	and	

center	in	Thailand’s	democracy	movement,	15	กันยายน	2563;	Prachatai,	Thai	LGBTQs	and	pro-democracy	protesters	march	for	equality,	
12	พฤศจิกายน	2563	

120		Prachatai,	Thai	LGBTQs	and	pro-democracy	protesters	march	for	equality,	12	พฤศจิกายน	2563
121		Global	Citizen,	How	young	women	are	leading	Thailand’s	protests	against	patriarchy,	25	กันยายน	2563
122		Prachatai,	Gender	equality	and	democracy	must	go	hand-in-hand,	says	activist	group,	30	กันยายน	2563
123		Prachatai,	Women	for	Freedom	and	Democracy	renamed	‘Feminist’s	Liberation	Front’	to	be	more	inclusive,	aiming	for	gender	equality,	

15	พฤศจิกายน	2563
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เทียมทางเพศเติบโตขึ้น ทางกลุ่มได้กลายเป็นพื้นที่กลางให้ผู้หญิงได้พูดในประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบกับตน 

นักเรียนหญิงระดับมัธยมยังเป็นพลังทางการเมืองที่สำาคัญอีกพลังหนึ่ง ซึ่งปรากฏิข้ึนขณะท่ีกระแสการประท้วง
เรียกร้องประชาธิปไตยแพร่กระจายไปทั่วประเทศ กลุ่มนักเรียนเลว ซึ่งเป็นขบวนการเคล่ือนไหวของนักเรียน  
เปน็แกนนำาเรยีกรอ้งการปฏิริปูแนวลกึของระบบการศกึษาทีล่า้หลงัของประเทศ รวมทัง้ระเบยีบกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กับเครื่องแบบและทรงผมนักเรียน ซ่ึงมีอคติทางเพศสภาพ124 กลุ่มสิทธินักเรียนยังจัดการประท้วงหลายครั้ง 
ที่กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนมัธยมหลายแห่งในกรุงเทพฯ เรียกร้องให้ยุติการละเมิดและการปฏิิบัติมิชอบ
ของครู และให้คุ้มครองนักเรียนผู้มีความหลากหลายทางเพศ125 ในการประท้วงเหล่านี้ ดูเหมือนว่าผู้เข้าร่วม 
ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหญิง126 

	 6.3.	การุละเมิดสิทธิิมนุัษยชนัและความท�าทายข้องข้องผู้้�หญิิงนัักปกป้องสิทธิิ 
	 	 	มนุัษยชนัผู้้�เรีุยกรุ�องปรุะชาธิิปไตย
แมจ้ะมคีวามเปลีย่นแปลงในทางทีเ่สรมิสรา้งพลงัอำานาจ อันมาจากการประทว้งเพ่ือเรยีกร้องประชาธปิไตย ผูห้ญงิ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมักตกเป็นเป้าหมายจากการทำากิจกรรมเคลื่อนไหว นอกจากการตอบโต้ของหน่วยงานรัฐ
อนัเปน็ผลมาจากการปฏิบัิตงิานของพวกเธอ เชน่ การฟอ้งขอ้หาอาญา การจบักมุและควบคมุตวั ผูห้ญงินกัปกป้อง
สิทธิมนุษยชนยังต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและป่ญหาท้าทายที่มีเหตุจากเพศสภาพอีกด้วย

ในบริบทของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในป่จจุบันของประเทศไทย ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนตก 
เป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม แบบเดียวกับที่เกิดขึ้น
กับนักกิจกรรมชาย เช่น การคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมและการเอาผิดทางอาญา อย่างไรก็ดี พวกเธอยัง
อาจต้องเผชิญกับการโจมตีทำาร้ายและการคุกคามด้วยเหตุทางเพศสภาพโดยหน่วยงานรัฐและไม่ใช่รัฐเพิ่มอีกด้วย 
ความเสี่ยงเหล่านี้ยิ่งเพิ่มขึ้น โดยเฉุพาะเมื่อพวกเธอท้าทายบรรทัดฐานด้านเพศสภาพและสังคมที่หยั่งรากลึก ทั้งนี้
รวมถึงบรรทัดฐานเกี่ยวกับเพศวิถี สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ โครงสร้างที่ลดหลั่นในสังคมและอายุหรือการแต่งกาย  
เปน็เหตใุห้กลุม่ยอ่ยภายในผูห้ญงินกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน รวมทัง้ผูท้ำางานดา้นสทิธสิตรแีละความเทา่เทยีมทางเพศ  
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และเด็กนักเรียนหญิง ต้องเผชิญกับอุปสรรคเฉุพาะกลุ่ม

การละเมดิตอ่ผูห้ญงินกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน ไดร้บัการหนนุเสรมิจากวฒันธรรมการลอยนวลพน้ผดิจากการปฏิิบตั ิ
มชิอบทีฝ่ง่รากลกึในประเทศไทย โดยเปน็ผลมาจากกรอบกฎหมายทีบ่กพรอ่ง และระบบยตุธิรรมทีข่าดประสทิธภิาพ 
ประกอบกับความกลัว ความอับอาย และการปิดปากเงียบ ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ การละเมิดสิทธิมนุษยชนจึง 
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาวะจิตใจของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉุพาะคนรุ่นใหม่ 

เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้สะท้อนถึงป่ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเสี่ยง และความท้าทายที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง
นกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน อนัเนือ่งมาจากการเขา้รว่มในการประทว้งอยา่งสนัตเิพือ่เรียกรอ้งประชาธปิไตย ทีเ่ริม่ขึน้ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

	 6.3.1.	การุเอาผิู้ดทางอาญิา
นับตั้งแต่การประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รัฐบาลไทยได้โจมตีผู้หญิง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกทางกฎหมาย การคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมต่อผู้หญิง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับแบบแผนทั่วไปของรัฐบาลไทยที่มักตอบโต้การใช้เสรีภาพในการแสดงออก
และการชุมนุมโดยสงบ ทางการได้ใช้กฎหมายกดขี่หลายฉุบับ เพื่อดำาเนินคดี หรือข่มขู่ผู้หญิงที่เป็นแกนนำาประท้วง 
ผู้จัด และผู้เข้าร่วมการชุมนุม รวมทั้งเยาวชนอย่างน้อยแปดคน 

ในปี 2563 กลุ่มสังเกตการณ์เพ่ือการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนบันทึกข้อมูลการดำาเนินคดีกับผู้หญิง 

124	Human	Rights	Watch,	Thailand’s	‘Bad	Students’	are	rising	up	for	democracy	and	change,	10	กรักฎาคมื่	2563
125		Prachatai,	Student	rights	groups	demand	abolition	of	haircut	regulation,	10	กรักฎาคมื่	2563;	Prachatai,	Student	group	marches	to	Edu-

cation	Ministry	to	call	for	LGBT	rights,	30	กรักฎาคมื่	2563
126		Khaosod	English,	Schoolgirls	emerge	as	leaders	of	leaderless	protests	in	Bangkok,	20	ติุลัาคมื่	2563
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นกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน 11 คน รวมทัง้เด็กอายุต่ำากว่า 18 ปีหนึง่คน โดยเป็นผลมาจากการเขา้รว่มในการประทว้ง
เพ่ือเรยีกรอ้งประชาธปิไตย [โปรดด ูดา้นล่าง ตารางการดำาเนนิคดกีบัผูห้ญงินกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน] มผีูถ้กูจบัและ
ควบคุมตัวสีค่น รวมทัง้ปนสัยา สทิธจิริวฒันกลุ, สุวรรณา ตาลเหล็ก, จุฑาทิพย ์ศิรขินัธ ์และภสัราวลี ธนกิจวิบลูยผ์ล

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้ง 11 คน ต่างถูกดำาเนินคดีด้วยข้อหาอาญาโดยใช้กฎหมายหลายฉุบับ สี่คน 
ถูกแจ้งข้อหา 10 คดีหรือมากกว่านั้น นส. ปนัสยาถูกแจ้งข้อหามากสุด 17 คดี นส. ชลธิชา แจ้งเร็วถูกแจ้งข้อหา 
15 คดี ส่วนนส. จุฑาทิพย์ และนส. สุวรรณาถูกแจ้งข้อหาคนละ 10 คดี

ปนัสยา	สิทธิจิรัวัฒนกุลั	หรั่อรัุ้ว	แกนนำาปรัะท้วงชาวไทย	เผชิญหน้ากับแนวติำารัวจในรัะหว่างการัชุมื่นุมื่ปรัะท้วงเรัียกรั้องปรัะชาธิปไติยในกรัุงเทพ	ฯ	เมื่่�อวันที�	
20	กันยายน	2563	©	Lillian	Suwanrumpha	/	AFP

ข้อหาที่ถูกนำามาใช้กับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมากที่สุด คือ การละเมิดพ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน 10 คนจาก 11 คน ถกูแจง้ขอ้หาในความผดิดงักลา่ว และสีค่นยงัถูกแจง้ขอ้หาละเมดิประกาศสถานการณ์
ฉุุกเฉุินร้ายแรง ทางการยังแจ้งข้อหาอาญาฐานยุยงปลุกป่�น (มาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญา) กับหกคน 
และหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (มาตรา 112) กับเจ็ดคน โดยเป็นผลมาจากการปราศรัยระหว่างการประท้วงหรือ
การโพสต์ข้อความออนไลน์ 

ตำารวจยงัเพง่เลง็ผู้หญงินกัปกป้องสทิธมินษุยชนทีเ่ป็นนกัเรยีนอายตุ่ำากวา่ 18 ป ีเนือ่งจากการเขา้รว่มในการประทว้ง
เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 9 กันยายน ตำารวจออกหมายเรียกนักเรียนมัธยมหญิงอายุ 17 ปี ซึ่งได้ 
ขึ้นปราศรัยเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยระหว่างการประท้วงในวันที่ 1 สิงหาคมในจังหวัดราชบุรี127 เธอถูกแจ้ง
ข้อหาละเมิดพ.ร.ก. ฉุุกเฉุิน และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ รวมทั้งการใช้เครื่องขยายเสียงในที่สาธารณะ
โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต นบัเปน็ครัง้แรกทีน่กัเรยีนมธัยมไดร้บัหมายเรยีก ตัง้แตม่ขีบวนการเคลือ่นไหวทีม่นีกัเรยีนและ
นักศึกษาเป็นแกนนำา 

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ตำารวจออกหมายเรียกนส. เบญจมาภรณ์ นิวาส อายุ 16 ปี แกนนำากลุ่มนักเรียนเลว  
เพื่อให้มารับทราบข้อหาละเมิดพ.ร.ก. ฉุุกเฉุิน โดยเป็นผลมาจากการเข้าร่วมการชุมนุมในวันที่ 15 ตุลาคม ที่สี่แยก
ราชประสงค์ที่กรุงเทพฯ โดยเธอได้ขึ้นปราศรัยด้วย128 

127	Prachatai,	High	school	student	summoned	for	Ratchaburi	protest,	10	กันยายน	2563		
128		Al	Jazeera,	Thailand	to	charge	school	students	for	joining	banned	protest,	20	พฤศจิกายน	2563
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	 6.3.2.	การุคุกคาม	การุข่้มข่้้	และการุสอดแนัมโดยหน่ัวยงานัข้องรัุฐ
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนตกเป็นเป้าหมายของการคุกคาม การข่มขู่ และการสอดแนมของทางการอยู่เสมอ 
เหตุการณ์เช่นนั้นโดยมากเป็นส่วนหนึ่งของท่าทีที่เป็นปรป่กษ์ของรัฐบาลไทยกับขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย 
และผู้ที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม อย่างไรก็ดี การละเมิดต่อผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดย
หน่วยงานของรัฐในหลายกรณี สะท้อนให้เห็นมิติของเพศสภาพ หรือส่งผลกระทบเฉุพาะต่อเพศสภาพ 

ในขณะที่ขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยเติบโตข้ึน มีรายงานมากมายว่า ทางการใช้วิธีสอดแนมและคุกคาม 
ผู้เข้าร่วมการประท้วงในทุกเพศสภาพ ทั้งระหว่างที่พวกเขาจัดกิจกรรมและในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา ขณะอยู่ใน
ที่ประท้วง ตำารวจมักติดตามและแทรกแซงกิจกรรมการประท้วง129 นส. ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล บอกกับ The 
Observatory ว่า ตำารวจติดตามเธอทุกฝีก้าวระหว่างการประท้วงในวันที่ 3 สิงหาคม ที่จัดโดยกลุ่มมหานครเพื่อ
ประชาธิปไตยที่เป็นกลุ่มของเธอ เป็นการชุมนุมคร้ังแรกที่ผู้ประท้วงวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผย
และตรงไปตรงมา นับแต่นั้นมา นส. ภัสราวลีได้ตกเป็นเป้าหมายการสอดแนมอย่างชัดเจนของตำารวจหลายครั้ง 
โดยตำารวจ “จงใจแสดงตัวให้ดิฉุันเห็นอย่างชัดเจน” ขณะถ่ายภาพนิ่งและวีดิโอของเธอในที่ชุมนุม130

ภัสรัาวลัี	ธนกิจวิบูลัย์ผลั	หรั่อมื่ายดื์	แกนนำาปรัะท้วงชาวไทย	รัะหว่างการัชุมื่นุมื่เรัียกรั้องปรัะชาธิปไติยใกลั้พรัะบรัมื่มื่หารัาชวังในกรัุงเทพ	ฯ	 
เมื่่�อวันที�	8	พฤศจิกายน	2563	©	Anusak	Laowilas	/	NurPhoto	via	AFP

ในทำานองเดียวกัน นส. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำาประท้วงคนสำาคัญบอกว่า นับแต่เธอได้กลายเป็นบุคคล
สาธารณะ ตำารวจนอกเครื่องแบบมักติดตามเธอไปในทุกที่เมื่อไปข้างนอก เธอบอกกับ the Observatory ว่า “ดิฉุัน
สงัเกตเหน็ตำารวจเฝา้รออยู ่และตอ้งคอยตรวจดูเสมอวา่มกีารออกหมายเรยีกมาหรอืไม”่ เหตกุารณเ์ชน่น้ีสรา้งความ
รบกวนในชีวิตประจำาวัน ทำาให้เธอไม่สามารถไปข้างนอกเพียงลำาพังได้ “แม้แต่จะไปข้างนอกเพียงชั่วครู่ ยกเว้น 
ถ้าอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย เพราะจะมีใครบางคนเฝ้าติดตามดิฉุันอยู่ตลอดเวลา และดิฉุันไม่รู้ว่าพวกเขาตามตัว 
ดิฉุันทำาไม เพียงแต่มาเฝ้ามอง หรือมีจุดประสงค์อย่างอ่ืนด้วย ดิฉุันก็ไม่รู้”132 นส. จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ให้ข้อมูลว่า  

129	ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	Before	14	October:	Overview	of	harassment	of	individuals	by	authorities	following	Free	Youth’s	protest	
(Statistics	of	18	July	to	10	October	2020),	10	พฤศจิกายน	2563

130		FIDH,	สัมื่ภาษณ์์	นส.	ภัสรัาวลัี	ธนกิจวิบูลัย์ผลั,	15	ธันวาคมื่	2563
131		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ปนัสยา	สิทธิจิรัวัฒนกุลั,	6	ธันวาคมื่	2563
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หลายคร้ังที่ตำารวจนอกเครื่องแบบติดตามตัวเธอไปจนถึงหอพักและอาคารเรียน จนกระทั่งเธอถูกจับในวันที่  
1 กันยายน132

ผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินษุยชนบางสว่นใหข้อ้มลูว่า ตำารวจโทรศัพทม์าหาหรือส่งข้อความมา และมกัสอบถามข้อมูล
ส่วนตัว ที่อยู่ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการประท้วง ยกตัวอย่างเช่น นส. ภัสราวลีบอกว่า ตำารวจได้พยายามขอ
ข้อมูลบัญชธีนาคารของเธออยา่งไมห่ยดุหยอ่น ทัง้เขา้มาสอบถามโดยตรง หรอืโทรศพัทม์า และสง่ขอ้ความมาดว้ย133  
นส. นันทชา ชูช่วยยังบอกกับ the Observatory ว่า ตำารวจโทรหาเธอหลายครั้งเพื่อ “ขอ” ให้เธอบอกชื่อจริง134 
นส. ภัคจิรา ทรงสิริภัทร ซึ่งต้องรับผิดชอบแจ้งตำารวจให้ทราบว่าจะมีการประท้วงตามพระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ บอกว่า “ตำารวจโทรหาดิฉัุนทุกสองสามชั่วโมงในแต่ละวัน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประท้วง 
แม้ว่าดิฉุันจะให้ข้อมูลทั้งหมดไปแล้ว รู้สึกรำาคาญมาก”135 นส. ชนนิกานต์ วังมีบอกว่า เธอได้รับข้อความส่วนตัว
จากตำารวจอย่างเช่น “คิดถึงนะ” และ “ผมยังเป็นโสด”136 ชนนิกานต์ ภัคจิรา และอลิสา บินดุสะบอกว่า ตำารวจ 
ยังขอนัดให้ออกมากินข้าวหรือดื่มเพื่อพูดคุยด้วย137 

เจ้าหน้าที่รัฐของไทยยังไปเยี่ยมบ้านและสถาบันการศึกษาของแกนนำาประท้วง และผู้เข้าร่วมการชุมนุม ทั้งน้ีเพื่อ
ข่มขู่พวกเธอ หรือเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 10 ตุลาคม ทางการได้ไป
เย่ียมบา้นและสถาบนัการศึกษาของบคุคลอยา่งนอ้ย 145 คน ทีม่สีว่นรว่มกบัการประทว้งเรยีกรอ้งประชาธปิไตย138  
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์กับ the Observatory บอกว่า ตำารวจนอกเครื่องแบบ 
มักมาหาพวกเธอที่บ้านโดยไม่นัดหมาย หลายคนถูกเจ้าหน้าที่รัฐมาเยี่ยมหลายครั้งนับตั้งแต่เริ่มมีขบวนการ 
เรียกร้องประชาธิปไตยนี้ขึ้น

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ข้อมูลว่า ยังมีการใช้การคุกคามและข่มขู่เช่นนี้กับครอบครัวของพวกเธอด้วย  
เพื่อหาทางขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สามารถปฏิิบัติงานหรือเข้าร่วมในการประท้วงได้ โดย 
เจา้หนา้ทีม่กัมาพบโดยไมไ่ดน้ดัหมายล่วงหนา้ และตำารวจจะเขา้ไปพดูคยุกบัสมาชกิครอบครวั เพือ่สอบถามขอ้มูลสว่นตวั 
และการดำาเนินการเคลื่อนไหวของพวกเธอ ในบางกรณี ตำารวจยังข่มขู่สมาชิกครอบครัว ทำาให้เกิดความหวาดกลัว 
และความรูส้กึไมป่ลอดภยักบัผูห้ญงินกัปกปอ้งสทิธมินษุยชนและครอบครัว ตำารวจมกัไปถามหานส. ปนสัยาทีบ่า้น
แม่อยู่บ่อย ๆ  รวมทั้งช่วงที่เธอถูกควบคุมตัวที่ทัณฑสถานหญิงกลางที่กรุงเทพฯ ในช่วงแรก ตำารวจสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับนส. ปนัสยาและครอบครัว โดยไม่บอกว่าตัวเองเป็นใคร ทั้งตำารวจยังเรียกร้องให้ครอบครัวของเธอหาทาง
หยุดไม่ให้เธอเคลื่อนไหวทำากิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยอีก139 

อลิสาบอกว่า ครั้งแรกที่ตำารวจนอกเครื่องแบบมาหาเธอที่บ้าน พวกเขาเอารูปถ่ายของเธอมาสอบถามสมาชิก
ครอบครัวเกี่ยวกับตัวเธอ หลังจากน้ัน ตำารวจก็ยังมาที่บ้านอีก “พวกเขาคุยกับพ่อแม่ดิฉุัน พวกเขาโทรศัพท์ 
หาแม่ […] ที่บ้านดิฉุันเป็นโรงน้ำาชา บางทีพวกเขาจึงโทรศัพท์มาหาและบอกว่า ‘กำาลังจะไปที่ร้านนะ’ หรือ ‘ตอนนี้ 
อยู่ที่ร้านนะ’ ทั้งหมดเพื่อบอกว่าพวกเขากำาลังจับตามองดิฉุันอยู่” นอกจากนั้น ทางการยังเข้าหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเธอ เมื่อกล่าวถึงการคุกคามอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ อลิสากล่าวว่า “ดิฉุันยังไม่เข้าใจ
ว่าทำาไมต้องระวังตัวเองแบบน้ี ยกตัวอย่างเช่น เมื่อวันก่อนตอนจะไปประท้วง ทำาไมดิฉุันต้องอ้อมไปอีกเส้น
ทางหนึ่ง? ทำาไมดิฉุันต้องเปลี่ยนที่หลับที่นอน? ทำาไมดิฉุันจึงใช้ชีวิตแบบปรกติไม่ได้? ดิฉุันต้องคอยระแวดระวัง 
ความปลอดภัยของตัวเองตลอดเวลา […] พ่อแม่ก็บอกว่าอย่ากลับบ้าน ดิฉุันยังต้องระวังเวลารับโทรศัพท์ มันเป็น
ชีวิตส่วนตัวของดิฉุัน และมันเป็นเรื่องที่น่ารำาคาญมาก”140 

132	สัมื่ภาษณ์์	นส.	จุฑ์าทิพย์	ศิรัิขันธ์,	18	ธันวาคมื่	2563
133		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ภัสรัาวลัี	ธนกิจวิบูลัย์ผลั,	15	ธันวาคมื่	2563
134		สัมื่ภาษณ์์	นส.	นันทชา	ชูช่วย,	29	ติุลัาคมื่	2563
135		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ภัคจิรัา	ทรังสิรัิภัทรั,	16	พฤศจิกายน	2563
136		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ชนนิกานติ์	วังมื่ี,	9	พฤศจิกายน	2563
137		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ชนนิกานติ์	วังมื่ี,	9	พฤศจิกายน	2563;	สัมื่ภาษณ์์	นส.	อลัิสา	บินดืุสะ,	27	ติุลัาคมื่	2563	
138		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	Before	14	October:	Overview	of	harassment	of	individuals	by	state	authorities	following	Free	Youth’s	

protest	(Statistics	of	18	July	to	10	October	2020),	10	พฤศจิกายน	2563
139		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ปนัสยา	สิทธิจิรัวัฒนกุลั,	6	ธันวาคมื่	2563
140		สัมื่ภาษณ์์	นส.	อลัิสา	บินดืุสะ,	27	ติุลัาคมื่	2563
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ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนให้ข้อมูลว่า การคุกคามอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ทำาให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
พวกเธอกับครอบครัว หรืออาจทำาให้เกิดความรู้สึกกลัวและความรู้สึกผิดลึก ๆ ในใจของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ 
มนุษยชน ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่อายุน้อยบางคนถึงกับหยุดเข้าร่วมการประท้วง เพราะกลัวผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้น ด.ญ. กมลชนก เรือนคำา อายุ 14 ปี บอกว่า หลังจากเธอข้ึนเวทีวิจารณ์รัฐบาลในการประท้วงเพื่อ
เรียกร้องประชาธิปไตยในจังหวัดพะเยา ตำารวจได้ไปถ่ายรูปที่บ้านเธออย่างน้อยสามครั้ง มีอยู่คร้ังหนึ่งที่พวกเขา
เขา้ไปคยุกับคณุปู ่และขู่วา่จะสง่เธอไปสถานพนิจิหากยงัเคลือ่นไหวตอ่ไป เหตกุารณค์รัง้นีท้ำาให้เกดิความขดัแยง้ใน
ครอบครัว พวกเขาต่างเรียกร้องให้เธอยุติการเคลื่อนไหวทางการเมือง ด.ญ. กมลชนกรู้สึกทุกข์ใจอย่างมากเพราะ
ความกังวลและความรู้สึกผิดอย่างเหลือล้นที่ทำาให้ครอบครัวต้องเสี่ยงภัย “สภาพจติใจของดิฉุันแย่มาก มองไมเ่ห็น
ทางออกเลย ถึงกับคิดจะฆ่าตัวตาย ดิฉุันคิดว่าตัวเองเป็นสาเหตุของป่ญหาทั้งหมด สิ่งที่ดิฉุันกังวลมากสุดคือการ
ที่ครอบครัวต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตัวดิฉัุนเองไม่ได้กลัวตำารวจ ดิฉัุนยังบอกให้พวกเขามาหาดิฉัุนโดยตรงหาก 
มีป่ญหาอะไร มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดิฉุันรู้สึกตื่นกลัวอยู่ตลอด ทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือเวลาไปโรงเรียน”141 ด้วยเหตุนี้ 
เธอจึงต้องยุติการเข้าร่วมการประท้วงเป็นการชั่วคราว 

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ข้อมูลว่า ตำารวจไปท่ีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของ
พวกเธอ เพื่อสอดส่องความเคลื่อนไหว สอบถามข้อมูลส่วนตัวจากอาจารย์ หรือกดดันผู้บริหารให้ใช้มาตรการ
ลงโทษพวกเธอ142 ก่อนจะถึงการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในวันที่ 19 กันยายน ที่กรุงเทพฯ และที่อื่น 
ๆ ทางการส่งจดหมายไปยังอธิการบดี ให้เรียกตัวนักศึกษามาพบ และบอกให้นักศึกษายุติการเรียกร้องให้มีการ
ปฏิริปูสถาบนัพระมหากษตัริย ์เพราะอาจนำาไปสูค่วามรนุแรง143 ท้ังยงัขอใหท้างมหาวทิยาลยัจดัทำารายชือ่นกัศกึษา
ที่อาจก่อป่ญหาด้วย144 

นส. อิศรา วงศ์ทหาร นักเรียนมัธยมบอกกับ FIDH ว่า เธออยู่ในรายชื่อของตำารวจ เป็นรายชื่อที่ตำารวจส่งให้ครูเพื่อ
ขอขอ้มลูของเธอ145 นส. ภคัจริา นกัศกึษามหาวทิยาลยั ใหข้อ้มลูวา่ ตำารวจไปทีค่ณะทีม่หาวทิยาลยัเพือ่ตามหาเธอ
หลังชุมนุมคร้ังหนึ่งที่กรุงเทพฯ ตำารวจยังกดดันเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยให้บังคับเธอให้ยุติการเคลื่อนไหวทางการ
เมือง “พวกเขาได้เข้าพบอธิการบดี ซึ่งได้สั่งการให้อาจารย์ที่คณะ แจ้งให้ดิฉุันหยุดทำาสิ่งที่ทำาอยู่ ดิฉุันถูกเรียกตัว
ไปพบที่ห้องของอาจารย์ ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับการเรียน แต่ดิฉัุนก็พยายามระวังไม่ให้การเคลื่อนไหว
ของดิฉุนัสง่ผลกระทบตอ่การเรยีน แตต่อ่มาพวกเขาเริม่ดา่ทอดฉิุนั และตัง้คำาถามกบัดฉิุนัวา่มใีครอยูเ่บือ้งหลงัการ
ประท้วง. […] พวกเขาใช้ถ้อยคำาที่หยาบคายและรุนแรง เพื่อดูถูกดูแคลนสิ่งที่ดิฉุันทำาอยู่ เช่น การบอกว่า ‘จะพูด
เรื่องนี้ไปทำาไมกันล่ะ?’ หรือ ‘เป็นเรื่องเหลวไหล หนูควรให้เวลากับการเรียนมากกว่า’146 

การคุกคามอีกรูปแบบหนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งทำาหน้าที่ประสานงานหรือติดต่อกับ 
เจ้าหน้าที่ตำารวจ ได้แก่ การปฏิิบัติตัวหรือใช้คำาพูดในลักษณะที่เลือกปฏิิบัติต่อผู้หญิงหรือส่อเสียดทางเพศ การ
ปฏิิบัติเช่นนี้มักสร้างความอึดอัดใจอย่างมากกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และถือเป็นการคุกคามทางเพศ
ต่อพวกเธอ ยกตัวอย่างเช่น นส. ลัลนา สุริโยมักได้รับการปฏิิบัติจากตำารวจแตกต่างไปจากเพื่อนนักกิจกรรมที่เป็น
ผู้ชายอย่างเห็นได้ชัด “เวลาตำารวจพูดกับผู้ชาย พวกเขาใช้ถ้อยคำาแบบตรงไปตรงมาและเป็นมืออาชีพ แต่กับดิฉุัน 
พวกเขามักแสดงท่าทีข่มขู่หรือทำาตัวเหนือกว่า” มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตำารวจขอข้อมูลที่อยู่ของเธอ และบอกเธอว่า “เดี๋ยว
ผมจะไปเยี่ยมนะถ้าหนูมีเวลา” เธอให้ข้อมูลว่าตำารวจชายคนหนึ่งพยายามทำาให้เธอรู้สึกละอาย โดยพูดกับเธอว่า 
“ผมก็มีลูกสาวเหมือนกัน และผมจะไม่ปล่อยให้ลูกสาวไปทำาอะไรแบบที่หนูทำาอยู่หรอก” ตำารวจยังแสดงความเห็น
เกี่ยวกับรูปร่างของเธอด้วย เช่น เรียกเธอว่า “อ้วน” หรือ “สวย”147 

นส. ชลธิชา แจ้งเร็วให้ข้อมูลว่า มีอยู่หลายครั้งที่ตำารวจแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การจ้องมองที่ร่างกาย
ส่วนต่าง ๆ การแตะต้องตัว หรือการพูดจาส่อเสียดทางเพศเก่ียวกับรูปร่างหน้าตา และการแต่งกายของเธอ  
ยกตวัอยา่งเชน่ เธอเคยถกูพดูใสว่า่มหีนา้อกใหญ ่และเธอดเูซก็ซีเ่มือ่ใสก่ระโปรงสัน้ เธอบอกวา่ “ในระหวา่งการเจรจา 

141		สัมื่ภาษณ์์	นส.	กมื่ลัชนก	เรั่อนคำา,	23	พฤศจิกายน	2563
142		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	Before	14	October:	Overview	of	harassment	of	individuals	by	state	authorities	following	Free	Youth’s	

protest	(Statistics	of	18	July	to	10	October	2020),	10	พฤศจิกายน	2563
143		Reuters,	Exclusive:	Thailand	tells	universities	to	stop	students’	calls	for	monarchy	reform,	13	กันยายน	2563
144		Reuters,	Exclusive:	Thailand	tells	universities	to	stop	students’	calls	for	monarchy	reform,	13	กันยายน	2563
145		สัมื่ภาษณ์์	นส.	อิศรัา	วงศ์ทหารั,	16	พฤศจิกายน	2563
146		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ภัคจิรัา	ทรังสิรัิภัทรั,	16	พฤศจิกายน	2563
147		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ลัลันา	สุรัิโย,	21	ติุลัาคมื่	2563
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บางครั้งตำารวจก็ชอบล้อเล่น แม้ว่าพวกเขาไม่มีเจตนาขู่ให้หวาดกลัว แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า ขาดความละเอียดอ่อน
ทางเพศ และเป็นการทำางานที่ไม่เป็นมืออาชีพ”148 อลิสาเล่าเรื่องคล้าย ๆ กัน “พวกเขาเอาแต่ยอดิฉุัน หรือบางที
ก็พูดเรื่อยเปื�อย เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ที่เป็นแบบนี้เพราะพวกเขาคิดว่ามีอำานาจ พวกเขาคิดว่าจะหยอกล้อ
ใครก็ได ้หรอืจะทำาอะไรกไ็ด ้หรอืพวกเขาอาจคดิวา่มนัเปน็วธิแีสดงความเปน็มติรอยา่งหนึง่ แต่มนัไมเ่หมาะสมเลย 
หน่วยงานรัฐของไทยไม่เคยได้รับการอบรมที่เหมาะสมในเรื่องนี้”149 

ชลัธิชา	แจ้งเรั็ว	หรั่อลัูกเกดื	แกนนำาปรัะท้วงชาวไทย	พูดืคุยกับส่�อในขณ์ะที�ผู้ชุมื่นุมื่แลัะนักกิจกรัรัมื่นักศึกษาที�เรัียกรั้องปรัะชาธิปไติยกำาลัังเดืินขบวนไปยัง
พรัะบรัมื่มื่หารัาชวังในกรัุงเทพฯ	เมื่่�อวันที�	8	พฤศจิกายน	2563	©	Lauren	DeCicca	/	Getty	Images	via	AFP

ในวันที่ 15 ตุลาคม นส. ปนัสยาถูกจับและถูกตำารวจควบคุมตัว จากการเป็นผู้จัดการชุมนุมในวันที่ 19 กันยายน 
ที่สนามหลวง กรุงเทพฯ ในตอนแรก เธอถูกควบคุมตัวที่เรือนจำาจังหวัดธัญบุรี ก่อนจะถูกส่งตัวมาที่ทัณฑสถาน
หญิงกลางที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 ตุลาคม150 นส. ปนัสยาต้องเผชิญกับการคุกคามทางเพศช่วงที่ถูกควบคุมตัว  
เจา้หน้าทีช่ายทีเ่รอืนจำาจงัหวดัธญับรุไีดพ้ดู “หยอกเอิน” อย่างไมเ่ป็นท่ีพงึปรารถนา “เขาบอกดิฉัุนว่า ‘เธอสวยมากนะ’  
และ ‘นอนไม่หลับเลยหลังจากเห็นรูปของเธอ’” แม้จะรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมาก แต่เธอก็ไม่สามารถร้องเรียนความ
ประพฤติมิชอบแบบนี้ได้ เพราะกลัวว่าจะส่งผลต่อเธอขณะอยู่ในเรือนจำา151 

	 6.3.3.	การุโจมตีทำารุ�ายด�วยเหตุทางเพื้ศสภาพื้และการุคุกคามทางเพื้ศ	รุวมทั�งทางออนัไลน์ั	 
	 โดยตัวแสดงที�ไม่ใช่รัุฐ
การโจมตีทำาร้ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มักมีเหตุผลจากด้านเพศสภาพ หรือมีลักษณะเฉุพาะเจาะจงเพศ  
เช่น การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศ การโจมตีทำาร้ายอย่างอ่ืนอาจเป็นเพียงการละเมิดที่เกิดข้ึนได้โดย 
ไม่เกีย่วกบัเพศสภาพ แตก่อ็าจสง่ผลกระทบในเชงิเพศสภาพได้เชน่กัน การละเมดิสิทธมินษุยชนตอ่ผู้หญงินกัปกปอ้ง
สิทธิมนุษยชน อาจส่งผลกระทบที่แตกต่างกันไป สืบเนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นตัวกำากับ
อัตลักษณ์และบทบาททางเพศ152

148	สัมื่ภาษณ์์	นส.	ชลัธิชา	แจ้งเรั็ว,	4	พฤศจิกายน	2563
149		สัมื่ภาษณ์์	นส.	อลัิสา	บินดืุสะ,	27	ติุลัาคมื่	2563
150		Prachatai,	Over	20	protesters	arrested	following	crackdown;	protest	leaders	denied	bail,	15	ติุลัาคมื่	2563
151		FIDH,	สัมื่ภาษณ์์	นส.	ปนัสยา	สิทธิจิรัวัฒนกุลั,	6	ธันวาคมื่	2563
152		Women	Human	Rights	Defenders	International	Coalition,	Global	report	on	the	situation	of	women	human	rights	defenders,	มื่กรัาคมื่	2555
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ในระหว่างการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย กลุ่มสิทธิสตรีและผู้มีความหลากหลายทางเพศได้พยายาม
อย่างสม่ำาเสมอเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศต่อนักกิจกรรมหญิง153 สื่อในประเทศรายงาน
ข่าวการนำาภาพและวีดิโอของผู้หญิงที่เข้าร่วมประท้วงไปขายในโซเชียลมีเดีย154 นส. นันทชา ชูช่วย บอกกับ  
the Observatory ว่า ผู้ประท้วงชายถ่ายรูปเธอและผู้หญิงคนอ่ืน ๆ ที่ใส่เสื้อเกาะอกจากมุมต่ำา ขณะที่พวกเธอ
กำาลังรณรงค์เสรีภาพของผู้หญิงในการสวมเสื้อผ้าที่ต้องการ ระหว่างการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย155 ศิริศักดิ์ 
ไชยเทศ นักกิจกรรมเควียร์ มักต้องเผชิญกับการแตะต้องสัมผัสที่ไม่พึงประสงค์จากผู้เข้าร่วมการประท้วงทุกเพศ
สภาพ “มีคนมาแตะหน้าอกดิฉุัน ถามว่าของจริงหรือของปลอม บางทีก็มาลูบแถว ๆ  สะโพก เพื่อดูว่าเป็นของจริง
หรือของปลอม และบอกว่าดิฉุันมีสะโพกสวย บางทีก็มาลูบ ๆ คลำา ๆ แถวก้น […] บางทีก็เป็นเพราะความเข้าใจ
ไปว่าพวกเรานั้นเป็นมิตร แต่พวกเขาไม่รู้หรอกว่า สิ่งที่ทำาอยู่เป็นการละเมิดรูปแบบหนึ่ง”156

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ข้อมูลว่า การโจมตีทำาร้ายด้วยเหตุทางเพศสภาพส่วนใหญ่เกิดข้ึนในรูปแบบ 
ของการพูดจาส่อเสียดและคุกคามที่เพ่งเล็งพวกเธอโดยตรง เพียงเพราะเพศสภาพหรือการแสดงออกตามเพศ
สภาพของพวกเธอ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับที่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญจากการโจมตี
ทำาร้ายและการคุกคามทางออนไลน์ การโจมตีเหล่านี้หลายครั้งเป็นเรื่องส่อไปในทางเพศหรือเป็นเรื่องส่วนตัว 
และมักส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทางอารมณ์หรือจิตใจต่อผู้หญิง สุดท้ายแล้ว การละเมิดเหล่าน้ีมีเป้าหมายเพ่ือ 
ต้ังคำาถามและลดทอนความชอบธรรมต่อการทำางานและความน่าเชื่อถือของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ให้สัมภาษณ์ย้ำาถึงการใช้อคติทางเพศ และ “พฤติกรรมที่เหมาะสม” ของผู้ละเมิด  
เพือ่สรา้งความชอบธรรมให้กบัการละเมดิตอ่พวกเธอ ทศันคตติอ่ผู้หญงิทีถ่กูมองวา่ตอ้งทำาตวัเรยีบรอ้ยหรอืสำารวม 
มีส่วนกำาหนดรูปแบบการโจมตีทำาร้ายที่เกิดขึ้น แนวคิดเช่นนี้เห็นว่าผู้หญิงไม่ควรออกมาประท้วงบนท้องถนน หรือ
ออกมาพดูเกีย่วกบัประเดน็อือ้ฉุาว ผูห้ญงินกัปกป้องสิทธิมนษุยชนท่ีท้าทายสถานะอำานาจนำา จะถูกประณามตตีรา
วา่เปน็พวก “หนกัแผน่ดนิ” “ไม่จงรักภกัด”ี “ชังชาต”ิ หรอื “ล้มเจ้า” ผู้หญงินกัปกป้องสิทธิมนษุยชนยงัเผชิญการตรา
หน้าที่เจาะจงทางเพศสภาพว่า “หญิงเลว” “ไร้ศีลธรรม” “ก้าวร้าว” หรือ “กะหรี่” 

นส. ลัลนา สุริโย นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับหมายเรียกจากตำารวจ และถูกโจมตีทางออนไลน์
หลังจากผู้ประท้วงบางคนเอารูปกษัตริย์และพระราชินี ไปฉีุกในระหว่างการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยวันที่  
17 ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำาปาง157 นส. ลัลนา เป็นหนึ่งในผู้จัดการชุมนุม เธอบอกกับ 
the Observatory ว่า สำานักข่าวแห่งหนึ่งรายงานเหตุการณ์นี้ โดยใช้ภาพถ่ายของเธอประกอบกับพาดหัวข่าว และ 
ใช้ถ้อยคำาที่สร้างความเกลียดชัง ทำาให้เธอถูกข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งถูกขู่จะทำาร้ายร่างกายและทำาร้ายทาง
เพศ โดยผู้ใช้โซเชียลมีเดียประณามเธอว่า “ถูกล้างสมอง” “ถูกจ้างมา” “หนักแผ่นดิน” “ขยะ” และ “กะหรี่” ทั้งยังมี
คนแสดงความเห็นในเชงิเกลียดชังและเหยยีดเพศมากมาย ภายหลังเหตกุารณ์นัน้ เธอรูส้ึกกังวลกบัความปลอดภยั
ส่วนตัวมาก และไม่อยากออกจากบ้านไปไหน158 

นส. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุลบอกว่า เธอถูกโจมตีทางโซเชียลมีเดียหลังใช้ถ้อยคำาที่รุนแรงเพื่อประณามนักการเมือง
ทีส่นบัสนนุกองทัพ “เพราะเปน็ผู้หญิง พวกเขาคาดหวงัวา่ดฉิุนัจะตอ้งทำาตวัและพดูจาเรยีบรอ้ย” ปฏิกิริยิาทีเ่กดิขึน้
กับการแสดงความเห็นของเธอ แตกต่างอย่างมากกับนักกิจกรรมชายที่โพสต์ข้อความแบบเดียวกัน159 

นอกจากนั้น บุคลิก ลักษณะทางกายภาพและเครื่องแต่งกายของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ยังมักตกเป็นเป้า
โจมตีอย่างสม่ำาเสมอ นส. สิรินทร์ มุ่งเจริญตั้งข้อสังเกตว่า การโจมตีแบบนี้เป็นประเภทที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดกับเธอ 
“การโจมตีท่ีมักเกิดขึ้นกับดิฉัุนมักเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาและการเรียกช่ือดิฉัุนต่าง ๆ กัน บางทีก็หาว่าดิฉุันเป็น
กะหรี่ หรือเป็นพวกที่สังคมไม่ต้องการ”160 นส. สิรินทร์ และนส. นันทชาบอกว่า ความรู้สึกปรป่กษ์เช่นน้ีเกิดขึ้น
จากทุกฝ่าย แม้แต่คนที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยร่วมกัน161

153		Prachatai,	Thai	LGBTQs	and	pro-democracy	protesters	march	for	equality,	12	พฤศจิกายน	2563
154			Khaosod	English,	Voyeurs	are	selling	photos	of	women	at	the	protest	online,	21	ติุลัาคมื่	2563
155		สัมื่ภาษณ์์	นส.	นันทชา	ชูช่วย,	29	ติุลัาคมื่	2563
156		สัมื่ภาษณ์์	ศิรัิศักดืิ�	ไชยเทศ,	19	ธันวาคมื่	2563
157		Manager	Online,	““ธรัรัมื่ศาสติรั์”	แถลังเสียใจเหติุฉุีกพรัะบรัมื่ฉุายาลัักษณ์์ศูนย์ลัำาปาง	นำาของใหมื่่ไปติิดืติั�งแลั้ว,	19	ติุลัาคมื่	2563
158		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ลัลันา	สุรัิโย,	21	ติุลัาคมื่	2563
159		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ปนัสยา	สิทธิจิรัวัฒนกุลั,	6	ธันวาคมื่	2563
160		สัมื่ภาษณ์์	นส.	สิรัินทรั์	มืุ่่งเจรัิญ,	22	ติุลัาคมื่	2563
161		สัมื่ภาษณ์์	นส.	สิรัินทรั์	มืุ่่งเจรัิญ,	22	ติุลัาคมื่	2563;	สัมื่ภาษณ์์	นส.	นันทชา	ชูช่วย,	29	ติุลัาคมื่	2563
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ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญกับการโจมตีที่หนักขึ้น โดยเฉุพาะเมื่อไปท้าทายความสัมพันธ์เชิงอำานาจ
ทีไ่มเ่ทา่เทยีม และทา้ทายบทบาททางเพศ เพศวถิ ีและอตัลักษณท์างเพศตามแนวคดิแบบดัง้เดมิ ผูห้ญงินักปกปอ้ง
สทิธมินษุยชนซึง่ทำางานปกปอ้งอนามยัทางเพศและอนามัยเจรญิพนัธุแ์ละสิทธสิตร ีและผูท้ีต่่อสูเ้พือ่ความเทา่เทียม
ทางเพศหรือสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ มักถูกมองว่าเป็นพวก “มีป่ญหา” นส. กรกนก คำาตาเห็นว่า  
ผู้หญิงมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะถูกโจมตีแบบเกลียดชังเพศหญิง เมื่อพวกเธอยกประเด็นเรื่องทำาแท้งหรือสิทธิของ
พนักงานบริการขึ้นมาอภิปราย ส่งผลให้พวกเธอตกเป็นเป้าการโจมตีที่มีจุดมุ่งหมายต้องการรักษา “คุณค่าทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่ดีงาม”162 

162		สัมื่ภาษณ์์	นส.	กรักนก	คำาติา,	30	ติุลัาคมื่	2563
163		Reuters,	Thai	woman	alleges	sex	abuse	in	school	then	faces	storm	of	criticism,	23	พฤศจิกายน	2563
164		Khaosod	English,	Gov’t	lawmakers	attack	student	for	speaking	up	about	abuse,	23	พฤศจิกายน	2563

ติัวอย่างของการัโจมื่ติีทางออนไลัน์ติ่อผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมื่นุษยชนชาวไทย 
©	The	Observatory	for	the	Protection	of	Human	Rights	Defenders

ในระหว่างการประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งหนึ่งที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นส. นลินรัตน์ 
ตู้ทับทิม อายุ 20 ปี แต่งชุดนักเรียนมัธยม และถือแผ่นกระดาษที่เขียนว่าเธอเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ
ตอนเป็นนักเรียนมัธยม163 ปฏิิบัติการของเธอได้รับความสนใจอย่างมากจากสังคม และเธอถูกโจมตีอย่างหนัก
จากนักการเมืองและพลเมืองเน็ตที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยม นักการเมืองหลายคนทั้งชายและหญิง ต่างออกมาโจมตี 
นส. นลินรัตน์ กล่าวหาว่าทำาลายชื่อเสียงของโรงเรียน และทำาลายภาพลักษณ์ของประเทศไทย ท้ังยังขู่จะดำาเนิน
คดีกับเธอเน่ืองจากสวมใส่ชุดนักเรียน ทั้งที่ไม่ได้เป็นนักเรียนแล้ว และขอให้มีการลงโทษเธอ หากพิสูจน์ได้ว่า 
ข้อกล่าวหาของเธอเป็นเรื่องเท็จ ในอินเตอร์เน็ต เธอถูกโจมตีด้วยข้อความรุนแรงจำานวนมาก และรูปภาพของเธอ
ที่ถ่ายแบบในชุดที่เปิดเผยเนื้อตัวถูกแชร์อย่างแพร่หลาย เพื่อตั้งคำาถามกับเจตนาของเธอ หรือเพื่อประณามว่าเธอ
เป็นสาเหตุทำาให้ตัวเองถูกล่วงละเมิด164 
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นส. นนัทชาตกเปน็เปา้การโจมตว่ีารา้ย เมือ่ออกมาใหเ้หตผุลสนบัสนนุแนวคิดสตรนิียมระหวา่งการชมุนุมเรยีกร้อง
ประชาธปิไตยครัง้หนึง่ โดยสวมเสือ้กลา้มทีม่คีำาวา่ “เฟมทวติ” บนหนา้อก165 ส่งผลให้เธอถกูดา่ดว้ยถอ้ยคำาเหยยีดเพศ  
และมีผู้แสดงความเห็นล้อเลียนรูปร่างของเธอ เช่นบอกว่า “น่ารังเกียจ” “ขยะแขยง” “กะหรี่” “น่าอาย” “ไม่มีสมอง” 
เธอบอกว่า “บางคนหาว่าดิฉัุนเป็นพวก ‘สติฟ่�นเฟือน’ และถูกขู่ทำาร้ายร่างกาย รวมทั้งจากคนที่มีจุดยืนทางการ
เมืองแบบเดียวกัน”166 ในทำานองเดียวกัน นส. พิมพ์สิริ เพชรน้ำารอบ ถูกขู่ทำาร้ายร่างกาย เมื่อเธอออกมาให้เหตุผล
สนับสนุนแนวคิดสตรีนิยมผ่านโซเชียลมีเดีย167 

นักกิจกรรมผู้มีความหลากหลายทางเพศและปฏิิเสธบรรทัดฐานทางเพศของสังคม ต้องเผชิญกับการโจมตีอีก 
ชัน้หนึง่เนือ่งจากรสนยิมทางเพศ อตัลกัษณห์รอืการแสดงออกทางเพศ รวมทัง้จากการทำางานปกปอ้งสทิธดิา้นเพศ
สภาพและเพศวถีิ ศริศิกัดิ ์ไชยเทศ ซึง่รณรงคเ์พือ่ความเทา่เทยีมทางเพศและสทิธขิองพนกังานบรกิาร มกัถูกดูหมิน่
เหยียดหยามซึ่งหน้า ที่ไม่เพียงเป็นผลมาจากงานที่เธอทำา หากยังเพ่งเล็งถึงอัตลักษณ์ทางเพศ และรูปร่างหน้าตา
ของเธอ ซึ่งล้วนแต่ท้าทายแนวคิดตามบรรทัดฐานเดิมเกี่ยวกับเพศวิถีและเพศสภาพ จากการสัมภาษณ์ของศิริศักดิ์ 
ขอ้กลา่วหาท่ีเกดิขึน้มากสดุคือการถกูมองวา่เปน็พวก “ไมม่ศีลีธรรม” “สรา้งความเสือ่มเสยีใหจ้ารตีและวฒันธรรม” 
“เป็นภัยคุกคามต่อชาติ” ศิริศักดิ์กล่าวเสริมว่า การโจมตีรูปร่างหน้าตาของเธอยังเกิดขึ้นเป็นประจำา รวมทั้งถ้อยคำา
อย่าง “ต่างดาว” “ตัวประหลาด” และ “คลุ้มคลั่ง”168 นส. ชิษณุพงศ์ นิธิวนาที่เป็นนักกิจกรรมข้ามเพศยังให้ข้อมูลที่
คล้ายคลึงกันว่า เคยเผชิญกับข้อความเกลียดชังคนข้ามเพศทางออนไลน์ โดยตั้งคำาถามถึงเพศวิถีของเธอ169 

นอกจากเรื่องเพศสภาพแล้ว ผูห้ญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่อายนุ้อยยังต้องเจอกับอคติเนื่องจากอายุ นส. อิศรา  
วงศ์ทหาร และด.ญ. กมลชนก เรือนคำา ที่เป็นนักเรียนมัธยมทั้งคู่บอกว่า คนอ่ืนมักมองว่าพวกเธอ “เด็กเกินไป
หรือยังไม่ไม่วุฒิภาวะพอที่จะเข้าใจหรือมีส่วนร่วมกับการเมือง”170 ผลจากการทำากิจกรรมเคลื่อนไหว ทำาให้ 
ด.ญ. กมลชนกบอกว่า เธอได้รับความเห็นในเชิงสั่งสอนให้ละอายทางออนไลน์ เช่น “ไม่ใช่เรื่องของเด็กสักหน่อย” 
หรือ “ท่าทางไม่มีอนาคต”171 การโจมตีทำาร้ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอายุน้อย มักเลยเถิดไปถึงครอบครัว 
โดยกล่าวหาว่าพวกเขา “ไม่รู้จักสั่งสอนดูแลลูก” 

นส. เบญจมาภรณ์ นิวาส เผชิยกับปฏิิกิริยาสะท้อนกลับทางออนไลน์ จากการรณรงค์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  
เพื่อท้าทายกฎระเบียบโรงเรียนที่ล้าหลังของไทยเก่ียวกับการบังคับทรงผมนักเรียน172 ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตวิจารณ์ว่า
เธอเป็นพวกดื้อดึง เรียกเธอว่า “เลว” และบอกว่า “เป็นเด็กก็สนแต่เรื่องของตัวเองไป” ส่วนคนอื่นแสดงความเห็น
เหยียดเพศและข่มขู่คุกคามเธอ ด้วยการเรียกเธอว่า “กะหรี่” หรือ “ดาวโป๊”173

การโจมตทีำารา้ยและการคกุคามดว้ยเหตทุางเพศสภาพ ยงัเกดิขึน้อยา่งแพรห่ลายทางออนไลน ์รวมทัง้ในโซเชยีลมเีดยี  
เวบ็ไซต ์บลอ็ก และรายงานขา่ว ผูห้ญงินกัปกปอ้งสทิธมินษุยชนทกุคนทีใ่หส้มัภาษณ ์มกัตกเปน็เปา้หมายการโจมต ี
การข่มขู่ การคุกคาม และการหมิ่นประมาทออนไลน์ในบางรูปแบบอยู่บ่อยครั้ง นอกจากความเห็นเชิงเกลียดชัง 
ผูห้ญงิและดถูกูเหยยีดหยามแลว้ การโจมตทีำารา้ยผูห้ญิงนักปกปอ้งสิทธมินุษยชนทางออนไลน์ ยังรวมถึงการขู่จะใช้
ความรุนแรงทางเพศ การคุกคามทางเพศ การประจานในโซเชียลมีเดีย และการเอาภาพถ่ายของพวกเธอไปตัดต่อ 
ดัดแปลงเป็นภาพปลอมซึ่งหลายครั้งมีลักษณะทางเพศ ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมักไม่สามารถปกป้อง
ตนเองจากการกระทำาเช่นนี้ได้ ส่งผลให้รู้สึกถูกคุกคาม ถูกเอาเปรียบ ได้รับความอับอาย ถูกทำาให้กลายเป็นสิ่งยั่วย ุ
ทางเพศ หรือถูกเลือกปฏิิบัติ

ในฐานะบุคคลสาธารณะ นส. ชลธิชา แจ้งเร็ว ตกเป็นเหยื่อของการบริภาษและดูหมิ่น มีการใช้ถ้อยคำาที่รุนแรง 
เหยียดเพศ และรังเกียจผู้หญิงในโซเชียลมีเดีย “ดิฉุันมักถูกโจมตีด้วยเร่ืองส่วนตัว เรื่องเก่ียวกับเพศสภาพและ 
รูปร่างหน้าตาอยู่เสมอ ตกเป็นเหยื่อการล่าแม่มด  และการขู่ว่าจะข่มขืน”174

ภาพของนส. สุพิชฌาย์ ชัยลอมในชุดนักเรียน ขณะกำาลังปราศรัยที่การประท้วงในจังหวัดเชียงใหม่ กลายเป็นเป้า
การแสดงความเห็นที่ส่อเสียดทางเพศมากมาย รวมถึงข้อความโจมตีรูปร่างหน้าตาของเธอ เมื่อรูปถูกแชร์ออกไป 

165	เป็นคำาที�ผสมื่กันรัะหว่าง	“เฟมื่ินิสติ์”	กับ	“ทวิติเติอรั์”	โดืยผู้ใช้งานอินเติอรั์เน็ติบัญญัติิคำานี�ขึ�นเพ่�อดืูถูกลัดืทอนคุณ์ค่าแนวคิดืสติรัีนิยมื่ในทวิติเติอรั์		
166		สัมื่ภาษณ์์	นส.	นันทชา	ชูช่วย,	29	ติุลัาคมื่	2563
167		สัมื่ภาษณ์์	นส.	พิมื่พ์สิรัิ	เพชรันำ�ารัอบ,	15	ติุลัาคมื่	2563
168		สัมื่ภาษณ์์	ศิรัิศักดืิ�	ไชยเทศ,	19	ธันวาคมื่	2563
169		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ชิษณ์ุพงศ์	นิธิวนา,	14	ธันวาคมื่	2563
170		สัมื่ภาษณ์์	นส.	อิศรัา	วงศ์ทหารั	,	16	พฤศจิกายน	2563;	สัมื่ภาษณ์์	นส.	กมื่ลัชนก	เรั่อนคำา,	23	พฤศจิกายน	2563
171		สัมื่ภาษณ์์	นส.	กมื่ลัชนก	เรั่อนคำา,	23	พฤศจิกายน	2563
172		Deutsche	Welle,	Thailand’s	school	haircut	controversy	reflects	authoritarian	attitudes,	23	กรักฎาคมื่	2563
173		สัมื่ภาษณ์์	นส.	เบญจมื่าภรัณ์์	นิวาส,	6	ธันวาคมื่	2563
174		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ชลัธิชา	แจ้งเรั็ว,	4	พฤศจิกายน	2563



41
The Observatory - ทระนงองอาจ: ผู้้�หญิิงนักปกป้องสิิทธิิมนุษยชนในแนวหน�าของการประท�วงเรียกร�องประชาธิิปไตยของไทย

ก็ยิ่งการแสดงความเห็นเชิงเกลียดชังมากยิ่งขึ้น หลังจากเธอออกมาประณามความเห็นที่มีลักษณะคุกคามทางเพศ  
และออกมาปกป้องสิทธิตนเองในฐานะผู้หญิง เธอกลับยิ่งถูกโจมตีมากขึ้นว่าเป็นพวก “เฟมินิสต์สุดโต่ง” หรือ  
“พวกเกลียดผู้ชาย” ทำาให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางอารมณ์และจิตใจต่อเธอ “ตอนนั้นดิฉุันรู้สึกเครียดและ
ซึมเศร้าอย่างรุนแรงจนต้องไปพบจิตแพทย์ ดิฉุันเก็บเอาความเห็นแต่ละอันมาคิด และหมกมุ่นอยู่ตรงนั้น ทำาให้
รู้สึกทุกข์ใจอย่างมาก”175 

หลังจากนส. อิศราขึ้นเวทีปราศรัยเกี่ยวกับการทำาแท้งและสิทธิของพนักงานบริการในการชุมนุมที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
ส.ส.คนหนึ่งจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ท่ีเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ได้นำาภาพบนเวทีของเธอไปแชร์ พร้อมกับ
เขียนคอมเมนต์ว่า “โตขึ้นอย่าไปเป็นขายตัวนะลูก” มีคนมาแสดงความเห็นด่าทอเธอมากมาย ทั้งเรื่องเพศสภาพ
และอายุ นอกจากนั้น มีคนเข้าไปสืบหาเฟซบุ๊กของเธอ และมีการนำาชื่อของเธอไปเปิดเผยในกลุ่มที่ชื่นชอบดารา
หนังโป๊ หลังเหตุการณ์ดังกล่าว นส. อิศรา บอกว่า “ดิฉุันรู้สึกอับอายและซึมเศร้าอยู่ช่วงหนึ่ง ที่เลวร้ายสุด คือ 
ได้เห็นว่าคนที่โพสต์บางคนเป็นผู้สนับสนุนประชาธิปไตย แต่กลับไม่เห็นว่าการทำาเช่นนี้เป็นป่ญหา”176 

นส. สิรินทร์ตกเป็นเหยื่อของการให้ข้อมูลบิดเบือนทางออนไลน์ หลังจากมีคนเอารูปของเธอไปตัดต่อ พร้อมใส่
ขอ้ความทีเ่ธอไมไ่ด้พูด หรอือกีครัง้หนึง่ มผีูใ้ชอ้นิเตอรเ์นต็เอารปูเธอไปตดัตอ่เปน็วดีโิอล้อเลยีน177 มคีนเอาภาพของ
นส. ปนัสยาขณะกล่าวปราศรัยบนเวทีไปตัดต่อเช่นกัน โดยมีการเปลี่ยนไมโครโฟนที่เธอถือเป็นอวัยวะเพศชาย178 

	 6.3.4.	 การุลอยนัวลพื้�นัผิู้ดและการุข้าดความรัุบผิู้ด
วัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดที่แพร่หลาย ทำาให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
โดยไม่มีการลงโทษ ระบบยุติธรรมที่ขาดประสิทธิภาพของไทย และการขาดกลไกด้านกฎหมายเพื่อแก้ป่ญหาการ
ปฏิิบัติมิชอบด้วยเหตุผลทางเพศสภาพต่อผู้หญิง ส่งผลให้ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่สามารถเข้าถึงความ
ยุติธรรมได้ นอกจากบทบัญญัติในกฎหมายแรงงานว่าด้วยการคุกคามทางเพศในที่ทำางานแล้ว ประเทศไทยไม่มี
กฎหมายเป็นการเฉุพาะเกี่ยวกับความผิดต่าง ๆ เก่ียวกัยการคุกคามทางเพศต่อผู้หญิง โดยเฉุพาะการคุกคาม
ทางเพศทางออนไลน์ มาตรา 397 ของประมวลกฎหมายอาญา กำาหนดแนวทางการกระทำาบางประการที่ 
อาจถอืเปน็การคกุคามทางเพศ มาตรา 397 ยงักำาหนดระวางโทษจำาคุกไมเ่กนิหนึง่เดอืนหรอืปรบัไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท  
หรือท้ังจำาท้ังปรับ สำาหรับผู้ที่รังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำาให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำาคาญในที่
สาธารณะหรือต่อหน้าธารกำานัล หรือเป็นการกระทำาอันมีลักษณะส่อไปในทางที่ล่วงละเมิดทางเพศ อย่างไรก็ดี 
การขาดนิยามทำาให้กฎหมายข้อนี้อาจถูกตีความได้อย่างกว้างขวาง179 อีกทั้งความผิดลักษณะนี้ถือเป็นความผิด
สถานเบา แทนที่จะกำาหนดเป็นความผิดทางเพศ 

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์กับ the Observatory บอกว่า พวกเธอไม่เชื่อเรื่องการฟ้อง
คดหีมิน่ประมาททางอาญา ทำาใหเ้ลอืกท่ีจะฟอ้งเฉุพาะหมิน่ประมาททางแพง่ หรอืการใชพ้ระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการ 
กระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ดี ทางเลือกเหล่านี้ไม่ครอบคลุมการพูดส่อเสียดทางเพศ หรือการ 
กล่ันแกล้งออนไลน์ นอกจากนั้น เนื่องจากผู้เสียหายต้องเป็นผู้แบกรับภาระพิสูจน์ในคดีเหล่านี้เอง ผู้หญิง 
นักปกปอ้งสทิธมินษุยชนจงึไมม่ทีรพัยากรทีส่ามารถใชเ้พือ่ฟอ้งคดกีบัผูล้ะเมิดได ้ในหลายกรณ ีผูห้ญิงนกัปกปอ้งสทิธ-ิ 
มนุษยชนเองก็ตกเป็นจำาเลยในคดีจำานวนมากอยู่แล้ว ทำาให้ต้องเสียทั้งเวลา พลังงาน และทรัพยากรไปมากมาย 
จนไม่สามารถดำาเนินคดีกับผู้ละเมิดตนเองได้ 

	 6.3.5.	 ป่ญิหาท�าทายต่อชีวิตส่วนัตัว
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธมินษุยชนต้องเผชญิกบัแรงกดดันบางประการจากบคุคลตา่ง ๆ  ทีม่ีความสมัพนัธส์่วนตวัดว้ย 
อันเป็นผลจากกิจกรรมเคลื่อนไหวของพวกเธอ ป่ญหานี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉุพาะต่อนักเรียน เนื่องจาก
พวกเธอยังต้องพึ่งพาความสนับสนุนจากครอบครัว ในขณะที่คนไทยรุ่นใหม่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันหลัก 
และเรียกร้องการปฏิิรูประบบการเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศมากขึ้น ความแบ่งแยกระหว่างรุ่น
ก็ยิ่งปรากฏิชัดยิ่งขึ้น และส่งผลให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นภายในครอบครัว180 มีรายงานมากมายว่า นักเรียนและ

175	สัมื่ภาษณ์์	นส.	สุพิชฌาย์	ชัยลัอมื่,	19	ติุลัาคมื่	2563
176		สัมื่ภาษณ์์	นส.	อิศรัา	วงศ์ทหารั	,	16	พฤศจิกายน	2563
177		สัมื่ภาษณ์์	นส.	สิรัินทรั์	มืุ่่งเจรัิญ,	22	ติุลัาคมื่	2563
178		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ปนัสยา	สิทธิจิรัวัฒนกุลั,	6	ธันวาคมื่	2563
179		TDRI,	Work	together	to	stop	harassment,	24	กรักฎาคมื่	2562
180		Khaosod	English,	A	house	divided:	Ideological	clashes	split	families	as	protests	heat	up,	22	สิงหาคมื่	2563;	Deutsche	Welle,	Thailand	

protests	reveal	growing	generational	gap	on	political	issues,	27	ติุลัาคมื่	2563
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นักศึกษาได้รับแรงกดดันจากพ่อแม่ ทั้งการถูกทำาร้ายทางร่างกายและวาจา เช่นถูกขู่ว่าจะตัดความสัมพันธ์ต่อกัน 
จะงดให้เงินค่าใช้จ่าย จะไล่ออกจากบ้าน จะส่งไปเรียนเมืองนอก และจะไม่จ่ายค่าเทอมให้181 

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอายุน้อยบางส่วนบอกว่า ครอบครัวไม่สนับสนุนพวกเธอ หรือพยายามเกลี้ยกล่อม
ไมใ่หไ้ปเคลือ่นไหวทางการเมอืง ยกตวัอยา่งเชน่ นส. จิรฐติา ธรรมรกัษบ์อกวา่ การเคลือ่นไหวทางการเมอืงของเธอ 
ทำาให้เกิดป่ญหาด้านความสัมพันธ์กับครอบครัวท่ีสนับสนุนกองทัพ เมื่อตำารวจไปท่ีบ้านเพื่อข่มขู่ครอบครัว  
ให้บอกให้เธอหยุดเข้าร่วมกับขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย ครอบครัวเธอกลับเห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่ ครอบครัว
ของเธอพยายามเปลีย่นใจเธอ โดยกลา่วหาวา่ “ไปประทว้งแลว้ไมป่ลอดภยันะ” “เดก็นกัเรยีนเปน็พวกลม้เจา้” และ 
“นักเรียนถูกนักการเมืองหลอกใช้” นอกจากนั้น ในฐานะผู้หญิง เธอยังถูกครอบครัวโจมตีอย่างหนัก เพราะไป
ทำางานเป็นแนวหน้าของขบวนการ พวกเขาบอกเธอว่า “เป็นผู้หญิงอย่าไปทำาอะไรเสี่ยง ๆ แบบผู้ชายสิ” ในขณะที่
เธอยังคงเข้าร่วมจัดการประท้วงต่อไป พวกเขากล่าวหาว่าเธอเป็น “พวกชังชาติ” และ “หนักแผ่นดิน” เธอบอกกับ  
the Observatory ว่า เธอรู้สึกท้อใจมากจากการตีตราเช่นนี้ “สิ่งที่ดิฉุันทำาเป็นการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชงิโครงสรา้ง เพือ่ใหท้กุคนเทา่เทยีมกนั แคถู่กสงัคมโจมตกีแ็ย่มากแลว้ ยิง่ถกูครอบครวัตวัเองประณามแบบเดยีวกนั
ยิง่เจบ็ปวดอยา่งทีส่ดุ”182 ในทำานองเดยีวกนั ครอบครัวของนส. เนตรนภา อำานาจสง่เสรมิ ก็บอกใหเ้ธอเลกิพดูเกีย่ว
กับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเป็น “เรื่องที่เสี่ยงเกินไปสำาหรับผู้หญิง”183 

แม้ว่าครอบครัวจะเห็นด้วยกับเธอในเรื่องปฏิิรูปการศึกษา นส. สุพิชฌาย์ ชัยลอมบอกว่า ครอบครัวไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่งที่เธอออกมาพูดถึงข้อเรียกร้องให้มีการปฏิิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ “พวกเขาขู่ดิฉุันว่าอาจได้รับ 
หมายเรยีกจากตำารวจ และดถูกูว่าสิง่ทีด่ฉัิุนทำาจะไมน่ำาไปสู่การเปลีย่นแปลงหรอก จนถงึจดุหนึง่ ดิฉัุนรูส้กึเสยีใจมาก 
จนไมก่ลบับา้น ดฉัิุนอยากรอใหพ้วกเขาสงบลงสกัหนอ่ย พวกเขาคัดค้านสิง่ท่ีดิฉัุนทำาอย่างแข็งขันเสยีจนทำาใหดิ้ฉัุน
กลัวว่าจะเกิดความรุนแรง”184 

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาหลายคน ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคและแรงกดดันจาก
สถาบันการศึกษาของตนเอง185  นส. ปนัสยาและนส. ชนนิกานต์ วังมีให้ข้อมูลว่า ทางมหาวิทยาลัยร่วมมือกับ
ทางการ ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาติดตามการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย186 

	 6.3.6.	 การุไม่ยอมรัุบและการุถ้กลดค่าเป็นัเพีื้ยงวัตถุ
ป่ญหาพื้นฐานอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคือ พวกเธอ ความเห็นของพวกเธอ และการ
มีส่วนร่วมของพวกเธอ มักถูกเพิกเฉุยหรือกีดกัน รวมท้ังภายในองค์กรท่ีพวกเธอเป็นสมาชิกด้วย187 แม้ว่าผู้หญิง
และผู้มีความหลากหลายทางเพศจะมีบทบาทสำาคัญโดดเด่น แต่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ให้สัมภาษณ์ใน
รายงานนีบ้อกวา่ พวกเธอตอ้งเผชญิกับทศันคตแิละการปฏิบิติัแบบกดีกนัจากภายในขบวนการของตนเอง สง่ผลให้
พวกเธอมักรู้สึกว่า นักกิจกรรมหญิงยังไม่มีบทบาทอย่างเท่าเทียมในแง่การเป็นแกนนำาหรือแนวหน้าของขบวนการ 
ยกตัวอย่างเช่น นส. นันทชา ชูช่วยบอกว่า ผู้หญิงหลายคนรวมทั้งตัวเธอมักจะได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่คอย
สนับสนุนตามขนบดั้งเดิม เช่น การเป็นเลขานุการ ผู้จดบันทึก และเป็นเหรัญญิก เธอบอกกับ the Observatory ว่า  
“แมเ้ป็นความจรงิวา่ ผูห้ญงิมบีทบาทสำาคญัมากขึน้ในขบวนการป่จจบุนั แตเ่รายังประสบป่ญหาในการทำาใหค้นรบัฟ่ง 
สิง่ทีเ่ราพดู จากประสบการณส์ว่นตวั โดยเฉุพาะเมือ่ดฉัิุนหยบิยกป่ญหาเกีย่วกบัความเทา่เทยีมทางเพศมาพดู หรอื
ตอนทีด่ฉิุนัเสนอใหพ้ดูคยุเรือ่งสตรนียิม ดฉิุนัจะถูกคัดค้านอยา่งรวดเร็ว ตรงกนัขา้ม ถ้าเปน็ผูช้ายพูด ผูค้นจะฟง่”188  
นส. กรกนก คำาตาแสดงขอ้กงัวลเกีย่วกบัอปุสรรคทีเ่กดิขึน้กบัผูห้ญงิทีพ่ยายามมสีว่นรว่มในการกำาหนดยทุธศาสตร ์
หรอืเขา้รว่มกระบวนการตดัสนิใจ และการมโีอกาสไดขึ้น้ไปพดูบนเวท ี“ในทีป่ระชมุ บางทผีูห้ญงิถกูจดัใหไ้ปนัง่ดา้น

181	Prachatai,	ทำารั้าย	ติัดืเงิน	ไลั่ออกจากบ้าน	สิ�งที�นักเรัียนติ้องเจอเมื่่�อเคลั่�อนไหวการัเมื่่อง,	24	กันยายน	2563;	Prachatai,	Family	can	be	cruel:	the	
price	students	have	to	pay	for	protesting,	31	ติุลัาคมื่	2563

182		สัมื่ภาษณ์์	นส.	จิรัฐิติา	ธรัรัมื่รัักษ์,	27	ติุลัาคมื่	2563
183		สัมื่ภาษณ์์	นส.	เนติรันภา	อำานาจส่งเสรัิมื่,	21	ติุลัาคมื่	2563
184		สัมื่ภาษณ์์	นส.	สุพิชฌาย์	ชัยลัอมื่,	19	ติุลัาคมื่	2563
185		ศูนย์ทนายความื่เพ่�อสิทธิมื่นุษยชน,	นรั.มื่.5	ขึ�นเวที	“นักเรัียนเลัว”	ถูกครัูเรัียกพบ-โทรัหาแมื่่	พยายามื่ให้รัับปากจะไมื่่ขึ�นอีก	10	กันยายน	2563	
186		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ชนนิกานติ์	วังมื่ี,	9	พฤศจิกายน	2563;	FIDH,	สัมื่ภาษณ์์	นส.	ปนัสยา	สิทธิจิรัวัฒนกุลั,	6	ธันวาคมื่	2563
187		คณ์ะมื่นติรัีสิทธิมื่นุษยชนแห่งสหปรัะชาชาติิ,	สถานการัณ์์ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมื่นุษยชน,	10	มื่กรัาคมื่	2562;	UN	Doc.		A/HRC/40/60,	วรัรัค	36
188		สัมื่ภาษณ์์	นส.	นันทชา	ชูช่วย,	29	ติุลัาคมื่	2563
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The Observatory - ทระนงองอาจ: ผู้้�หญิิงนักปกป้องสิิทธิิมนุษยชนในแนวหน�าของการประท�วงเรียกร�องประชาธิิปไตยของไทย

หลังของห้อง ไม่มีโอกาสให้พวกเธอเข้าร่วมในการวางแผน ผู้หญิงต้องพิสูจน์ตัวเองกับคนจำานวนมากมาย เพื่อที่
จะมีโอกาสเข้าไปนั่งวงใน” เมื่อกล่าวถึงการโจมตีผู้หญิงที่มีชื่อเสียงขึ้นมา นส. กรกนก กล่าวว่า “มันทำาให้ผู้หญิง
จำานวนมากรู้สึกว่าควรทำาตัวสงบเสงี่ยม และอย่าทำาตัวให้เป็นที่สังเกตมากนัก”189 

นส. ชลธิชา แจ้งเร็ว บอกกับ the Observatory ถึงความลำาบากที่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญเมื่อได้
ดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญ “การที่ผู้หญิงจะได้ขึ้นมาเป็นแกนนำาประท้วง พวกเธอต้องพิสูจน์ตนเอง ผู้หญิงไม่ได้สตาร์ท
จากจดุเดยีวกนั จากนัน้พวกเขายงัสรา้งภาพของเราในอกีรปูแบบหนึง่ เหมอืนกบัเราเปน็คนตอ้งเขม้แขง็ตลอดกาล” 
เธอกล่าวเสริมว่า “จากประสบการณ์ส่วนตัวของดิฉัุน โดยเฉุพาะในช่วงเริ่มต้น ดิฉัุนเผชิญกับความคาดหวังจาก
ผู้คนมากมาย รวมถึงความคาดหวังว่าดิฉัุนจะต้องไม่ใส่กางเกงขาสั้นหรือเสื้อผ้าเปิดเผยเนื้อตัว”190 นส. ภัสราวลี 
ธนกิจวิบูลย์ผลให้ความเห็นในทำานองเดียวกัน “ผู้หญิงมีพื้นที่มากข้ึนจริง แต่การจะมีความเท่าเทียมอย่างแท้จริง
นัน้ยงัเปน็สิง่ทีต่อ้งสู้ตอ่ไป สังคมยงัคงถกูกำาหนดดว้ยแนวคดิเกา่ตามจารตี เชน่ การมองวา่ผูห้ญงิเปน็เพศทีอ่อ่นแอ  
ผู้หญิงที่เป็นแกนนำาประท้วงมักถูกมองว่าเป็นพวกหิวแสงหรืออยากดัง”191 

ผูห้ญงินกัปกป้องสิทธมินษุยชนทีท่ำางานในประเดน็ความเทา่เทยีมทางเพศ และสทิธิดา้นอนามยัเจรญิพนัธุแ์ละสทิธิ
ทางเพศของผูห้ญงิ พบวา่เปน็เรือ่งทา้ทายอยา่งมากทีจ่ะสามารถเปน็ตวัแทนในขบวนการเรยีกรอ้งประชาธิปไตยได ้
ซึ่งพวกเธอเชื่อว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงเป็นสิ่งเดียวกันกับเป้าหมายโดยรวมเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยและ
ความเท่าเทียมสำาหรับคนทุกคน นส. ชุมาพร แต่งเกลี้ยง ซึ่งเคยข้ึนเวทีปราศรัยเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศ
และความยุติธรรมอธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการของขบวนการสตรีนิยมในประเทศไทย และกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก
ของเธอว่า “ในสภาพการทำางานใหม่ของขบวนการทางสังคม เราไม่สามารถแยกกันทำางานในแต่ละประเด็นได้อีก
ต่อไป เพราะถ้าเราไม่ได้รับความยุติธรรมของสังคมทั้งหมด ก็เสี่ยงที่อาจเกิดความอยุติธรรมในบางเรื่องได้ จึงเป็น
มิติใหม่ของขบวนการสตรีที่ต้องเข้าไปทำางานฝ่ายประชาธิปไตยด้วย แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย เรารณรงค์อย่างเข้มแข็ง
เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย พยายามช่วงชิงพื้นที่มากขึ้น พยายามเจรจากับผู้มีอำานาจตัดสินใจ และลงมือปฏิิบัติ
การต่าง ๆ เพื่อให้พวกเขาได้ยินและได้เห็นสิ่งที่เราทำา”192 ในประเด็นนี้ นส. กรกนกเสริมว่า “แม้แต่คนที่อยู่ใน
ขบวนการประชาธิปไตยก็ไม่เห็นด้วยหรือเข้าใจว่า เหตุใดประเด็นของผู้หญิงจึงเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย บางคน
คิดว่าความยุติธรรมทางเพศสภาพไม่ใช่เรื่องสลักสำาคัญเร่งด่วน”193 นส. ชุมาพร และนส. กรกนกยังพูดถึงประเด็น
การคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่เข้าร่วมการชุมนุม และการปล่อยมุขตลกที่ไม่มีความละเอียดอ่อนทางเพศ
ในการชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย

นส. ชิษณุพงศ์ นิธิวนา ซึ่งทำางานรณรงค์ออนไลน์เพื่อสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศยังพบว่า คอนเทนท์
เกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพมักได้รับความสนใจน้อยกว่า เมื่อเทียบกับเรื่องประชาธิปไตย “คนจะไม่สนใจถ้าพวกเขา
คิดว่ามันเป็นประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับพวกเขา ทั้งที่ความเท่าเทียมทางเพศควรเป็นข้อกังวลของคนทุกคน”194 

อีกแง่มุมหนึ่งของการไม่ยอมรับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สะท้อนให้เห็นจากการถูกลดค่าเป็นเพียงวัตถุของ
ผู้หญิง ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งเริ่มเป็นที่สนใจของสังคม รู้สึกว่าคนอื่นไม่ให้ความเคารพกับตัวตนของ
พวกเธอและสิ่งที่พวกเธอยืนหยัดต่อสู้ แต่ความสนใจในตัวพวกเธอ มักเป็นผลมาจากช่ือของพวกเธอและรูปร่าง
หน้าตา ยกตัวอย่างเช่น นส. สุพิชฌาย์ ชัยลอมบอกว่า หลังจากเธอเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมา “คนที่สนับสนุนดิฉุันบาง
คนมองดิฉุันเหมือนเป็นไอดอล แทนที่จะให้ความสนใจกับประเด็นทางการเมืองที่ดิฉุันพูด”195 เธอและนส. ภัคจิรา  
ทรงสิริภัทรยังบอกว่า ชายที่ชื่นชอบในตัวพวกเธอตามสะกดรอย (stalk) ไปทั้งที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย196  
ในทำานองเดียวกัน นส. ญาณิศา วรารักษพงศ์ก็ได้รับคำาชมที่ไม่พึงประสงค์จากผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่บอกว่าเธอ 
“ยิ้มสวย” หรือเรียกเธอว่าเป็น “สมบัติของชาติ”197 

189		สัมื่ภาษณ์์	นส.	กรักนก	คำาติา,	30	ติุลัาคมื่	2563
190		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ชลัธิชา	แจ้งเรั็ว,	4	พฤศจิกายน	2563
191		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ภัสรัาวลัี	ธนกิจวิบูลัย์ผลั,	15	ธันวาคมื่	2563
192		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ชุมื่าพรั	แติ่งเกลัี�ยง,	13	พฤศจิกายน	2563
193		สัมื่ภาษณ์์	นส.	กรักนก	คำาติา,	30	ติุลัาคมื่	2563
194		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ชิษณ์ุพงศ์	นิธิวนา,	14	ธันวาคมื่	2563
195		สัมื่ภาษณ์์	นส.	สุพิชฌาย์	ชัยลัอมื่,	19	ติุลัาคมื่	2563
196		สัมื่ภาษณ์์	นส.	สุพิชฌาย์	ชัยลัอมื่,	19	ติุลัาคมื่	2563;	สัมื่ภาษณ์์	นส.	ภัคจิรัา	ทรังสิรัิภัทรั,	16	พฤศจิกายน	2563
197		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ญาณ์ิศา	วรัารัักษพงศ์,	18	พฤศจิกายน	2563
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ป่ญหาท้าทายที่ฝ่งรากลึกที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อาจส่งผลให้เกิดความเครียดเรื้อรัง อาการ
หมดไฟ หรือกระทบต่อความเคารพในตนเอง ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนบางส่วนที่ให้สัมภาษณ์ รวมทั้ง 
นส. ชลธิชา, นส. อลิสา บินดุสะ และนส. สิรินทร์ มุ่งเจริญ ต่างแสดงข้อกังวลว่า มักไม่มีความตระหนักถึงและไม่มี
ความสนบัสนนุตอ่สวสัดภิาพโดยทัว่ไปของนกักจิกรรมหญงิ ดังทีน่ส. ชลธชิาอธบิายว่า “สขุภาพจิตไมไ่ด้เป็นประเดน็
เร่งด่วนสำาหรับประชาคมองค์กรสิทธิมนุษยชนเลย ที่เลวร้ายกว่านั้น ยังมีความเชื่อโดยพื้นฐานว่า นักกิจกรรมต้อง
เป็นคนที่เข้มแข็ง สามารถแบกความหวังของคนอื่นบนบ่าตัวเองได้ เมื่อเกิดอาการทางจิต จึงมักมีการดูแลกันเป็น
กรณีไป แทนที่จะมีระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานขององค์กร ในขณะที่รัฐบาลก็ไม่มีนโยบาย เพื่อจัดให้มีกลไกหรือ
ความสนับสนุนเพื่อการเยียวยา กลายเป็นว่าแต่ละคนต้องแบกรับภาระในเรื่องนี้เอง”198 

198		สัมื่ภาษณ์์	นส.	ชลัธิชา	แจ้งเรั็ว,	4	พฤศจิกายน	2563
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7.	ความนิั�งเฉยข้องนัานัาชาติต่อการุปรุาบปรุามนัักปกปอ้งสิทธิิและผู้้�ปรุะท�วง

แม้จะได้รับความสนใจระดับโลก แต่ประชาคมระหว่างประเทศยังมีท่าทีน่ิงเฉุยเป็นส่วนใหญ่ต่อการปราบปราม 
ทีย่กระดบัรนุแรงขึน้ตอ่นกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน และผูป้ระท้วงเรยีกรอ้งประชาธปิไตยในประเทศไทย เสยีงวจิารณ์
การปราบปรามครั้งนี้มาจากกลไกสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติแทบทั้งหมด 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นาย Clément Nyaletsossi Voule ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยเสรีภาพ 
ในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม แสดงความกังวลเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย 
ภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุุกเฉุินร้ายแรงในกรุงเทพฯ เขากระตุ้นรัฐบาลไทย “ให้อนุญาตให้ผู้ประท้วงใช้
สิทธิของตนเองได้ และหาทางเจรจา ไม่ใช่ปราบปรามพวกเขา”199 ในวันเดียวกัน นาย Stéphane Dujarric โฆษก
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติระบุว่า สำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) 
ได้ติดตามการประท้วงในประเทศไทย “อย่างใกล้ชิด” และควรอนุญาตให้ประชาชนสามารถใช้ “สิทธิที่จะประท้วง
ได้โดยเสรีและโดยสันติ”200 

ทวีติของ	Mr.	Clément	Voule,	16	ติุลัาคมื่	2563

199		บัญชีทวิติเติอรั์	Clément	Voule	@cvoule,	16	ติุลัาคมื่	2563;	https://twitter.com/cvoule/status/1317046732413407232?s=20
200		Thai	PBS	World,	Crackdown	draws	concerns,	condemnation,	17	ติุลัาคมื่	2563
201		บัญชีทวิติเติอรั์	Mary	Lawlor	@MarryLawlorhrds,	18	ติุลัาคมื่	2563;	https://twitter.com/MaryLawlorhrds/status/1317718943495344128?s=20

ในวันที่ 18 ตุลาคม นส. Mary Lawlor ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิ
มนษุยชนแสดงข้อกังวลเก่ียวกับ “การจบักุมและควบคมุตวั และการใชข้อ้หาอาญารา้ยแรงตอ่นกัปกปอ้งสิทธมินษุย
ชนที่ใช้สิทธิที่จะรวมตัวอย่างสงบและแสดงความเห็น”201 
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ในแถลงการณ์ร่วมที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นาย Voule, นส. Lawlor และนส. Irene Khan ผู้รายงานพิเศษ
แหง่สหประชาชาตวิา่ด้วยการสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธทิีจ่ะมเีสรภีาพดา้นความเหน็และการแสดงออก ระบวุา่การ
ประกาศสถานการณ์ฉุุกเฉุินร้ายแรงในกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งใน “มาตรการรุนแรงที่มีเป้าหมายเพื่อขัดขวางการชุมนุม
อย่างสงบ และเอาผิดทางอาญากับเสียงที่เห็นต่าง”202 ทั้งสามคนกระตุ้นรัฐบาลไทย “ให้อนุญาตให้นักเรียนและ
นักศึกษา นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และบุคคลอ่ืน ๆ สามารถประท้วงได้อย่างสงบ” และให้คนไทย “ต้องได้รับ
อนุญาตให้แสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนความเห็นทางการเมืองอย่างเสรี ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดย 
ไม่ถูกดำาเนินคดี” ผู้ชำานาญการเหล่านี้ยังวิจารณ์ว่าการใช้ปืนฉีุดน้ำาแรงดันสูงของทางการเป็นการใช้ “กำาลังโดย 
ไม่จำาเป็น” เพื่อสลายผู้ประท้วงอย่างสงบ และแสดงความกังวลร้ายแรงต่อการดำาเนินคดีอาญากับบุคคลที่เข้าร่วม
ในการประท้วงอย่างสงบ พวกเขาเรียกร้องหน่วยงานรัฐของไทยให้ปล่อยตัวบุคคลที่ถูกควบคุมตัว เพียงเพราะ 
ใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐานของตนโดยทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไข 

ในวนัที ่28 ตลุาคม ระหว่างการประชุมเจ้าหนา้ทีร่ะดบัสงูกบัรฐับาลไทย เจา้หนา้ทีส่หภาพยโุรปไดย้้ำาถงึ “ความสำาคญั 
อย่างยิ่งยวด” ของเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในการชุมนุม การแสดงออก และเสรีภาพสื่อ ในส่วนของการประท้วง 
เพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย สหภาพยุโรปเน้นย้ำาว่า ผู้ประท้วงท่ีถูกควบคุมตัว ต้องสามารถเข้าสู่กระบวนการ 
อันควรตามกฎหมาย และได้รับการปฏิิบัติอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่กำากับ
ดูแลการปฏิิบัติต่อผู้ถูกควบคุมตัว203 

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน นาย Dujarric แสดงข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และ
อธิบายว่าการใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงต่ำาอย่างต่อเนื่องกับผู้ประท้วงโดยสันติเป็นเรื่องท่ีน่า “กังวล” เขากระตุ้น
รฐับาลไทยใหง้ดเวน้จากการใชก้ำาลงั และประกนัให้ม ี“ความคุม้ครองอย่างเต็มทีต่่อประชาชนทกุคนในประเทศไทย”  
ที่ใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ204 

ในวนัที ่18 ธนัวาคม นส. Ravina Shamdasani โฆษกสำานักงานขา้หลวงใหญด่า้นสทิธิมนุษยชนแหง่สหประชาชาต ิ
ระบุว่าองค์การสหประชาชาติ “กังวลอย่างยิ่ง” กับการใช้มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญาของไทย (หมิ่น
พระบรมเดชานภุาพ) ตอ่ผูป้ระทว้งอยา่งนอ้ย 35 คนรวมทัง้เดก็นกัเรยีนอาย ุ16 ป ีเธอกระตุน้รฐับาลไทยให ้“แก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อ 19 ของกติกา ICCPR ว่าด้วยสิทธิที่จะ
มีเสรีภาพด้านการแสดงออก205 นอกจากนั้น นส. Shamdasani บอกว่า องค์การสหประชาชาติแสดงความกังวล
รา้ยแรงเกีย่วกบัการดำาเนนิคดอีาญากบัผูป้ระทว้งอยา่งสงบ รวมทัง้ในขอ้หายยุงปลกุป่�น และความผดิตามพระราช
บญัญตัวิา่ดว้ยการกระทำาความผดิทางคอมพิวเตอร ์เธอเรยีกรอ้งรฐับาลไทยใหย้ตุกิารดำาเนนิคดีอาญารา้ยแรงอยา่ง
ต่อเนื่องกับบุคคลที่ใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ206 

202		สำานักงานข้าหลัวงใหญ่ดื้านสิทธิมื่นุษยชนแห่งสหปรัะชาชาติิ,	UN	experts	urged	Thai	government	to	allow	peaceful	protests	and	release	 
	 unconditionally	those	arbitrarily	detained,	2	ติุลัาคมื่	2563

203		European	Union	External	Action,	EU-Thailand:	The	European	Union	and	Thailand	hold	their	15th	Senior	Officials’	Meeting,	28	ติุลัาคมื่	 
	 2563

204		องค์การัสหปรัะชาชาติิ,	Daily	press	briefing	by	the	Office	of	the	Spokesperson	for	the	Secretary-General,	18	พฤศจิกายน	2563		
205		สำานักงานข้าหลัวงใหญ่ดื้านสิทธิมื่นุษยชนแห่งสหปรัะชาชาติิ,	Press	briefing	notes	on	Thailand,	18	ธันวาคมื่	2563
206		สำานักงานข้าหลัวงใหญ่ดื้านสิทธิมื่นุษยชนแห่งสหปรัะชาชาติิ,	Press	briefing	notes	on	Thailand,	18	ธันวาคมื่	2563

ทวีติของ	Ms.	Mary	Lawlor,	18	ติุลัาคมื่	2563
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8.	ข้�อเสนัอแนัะ
จากสถานการณ์ตามท่ีได้อธิบายไว้ในรายงานฉุบับนี้ กลุ่มสังเกตการณ์เพื่อการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
มีข้อเสนอแนะอนัมีจดุมุง่หมายเพือ่เสรมิสรา้งการคุม้ครองนกัปกปอ้งสทิธมินษุยชนในประเทศไทย ซึง่รวมถึงผูห้ญงิ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เรียกร้องประชาธิปไตย ดังต่อไปนี้

สำาหรัุบรัุฐบาลไทย
ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ยุติการดำาเนินคดีท้ังปวงต่อนักกิจกรรมเพ่ือประชาธิปไตย และผู้เข้าร่วมในการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย 
โดยให้ถอนฟ้องคดีท่ีเป็นการใช้อำานาจจากกฎหมายท่ีกดข่ีปราบปรามกับพวกเขา 

2. งดเว้นการจับกุม การควบคุมตัว และการดำาเนินคดีนักกิจกรรมเพ่ือประชาธิปไตย และผู้เข้าร่วมในการประท้วง
เรียกร้องประชาธิปไตย อันมาจากการใช้โดยชอบซ่ึงสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก และ
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

3. ยุติพฤติกรรมการคุกคามท้ังหมด รวมถึงการใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือ ต่อนักกิจกรรมเพ่ือประชาธิปไตย และ
ผู้เข้าร่วมในการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย และประกันว่าพวกเขาสามารถใช้สิทธิอันชอบท่ีจะมีเสรีภาพ
ด้านความคิดเห็นและการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ โดยไม่มีการขัดขวางหรือความหวาด
กลัวต่อการตอบโต้

4. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 112 และ 116 ของประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด
ทางคอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะให้มีเน้ือหาสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ 
รวมท้ังพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทยตามกติกา ICCPR

5. มาตรการจำากัดสิทธิใด ๆ ท่ีไม่สอดคล้องกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทย ในแง่ของ
สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

6. ประกันถึงบูรณภาพทางร่างกายและสวัสดิภาพทางจิตใจของนักกิจกรรมเพ่ือประชาธิปไตยและผู้เข้าร่วมประท้วง
ในทุกสภาพการณ์ และยุติการโจมตีท้ังหมดต่อพวกเขา

7. ประกันให้มีและอำานวยความสะดวกการใช้สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก และเสรีภาพ
ในการชุมนุมโดยสงบในทุกสภาพการณ์ โดยให้สอดคล้องตามพันธกรณีของประเทศไทย ท่ีมีต่อกฎบัตรสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ และมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังกติกา ICCPR, อนุสัญญา CRC 
อนุสัญญา CEDAW และปฏิิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

8. เคารพและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนท่ีจะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก และเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบ

9. ดำาเนินการตามข้อเสนอแนะของกลไกจิดจามสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติท่ีเก่ียวข้องอย่างเต็มรูปแบบ รวม
ถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสนธิสัญญา วิธีพิจารณาวิสามัญ และรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน (UPR)

10. งดเว้นจากการใช้กำาลังโดยไม่ได้สัดส่วนและไม่จำาเป็นต่อผู้ประท้วงอย่างสงบ และรับรองว่า การใช้กำาลังของ
ทางการสอดคล้องอย่างเข้มงวดกับมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมท้ังหลักการพ้ืนฐานขององค์การสหประชาชาติ
ว่าด้วยการใช้กำาลังและอาวุธปืนของเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย แนวปฏิิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการใช้อาวุธท่ีมีความร้ายแรงตำ่าในการบังคับใช้กฎหมาย  

11. ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือสอบสวนอย่างละเอียด รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ต่อข้อกล่าวหา
ท้ังหมดว่าด้วยการข่มขู่ การคุกคาม การโจมตีทำาร้าย และการละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบอ่ืนต่อผู้ประท้วงเรียก
ร้องประชาธิปไตย และประกันว่าผู้ท่ีถูกละเมิดสิทธิ จะมีสิทธิเข้าถึงการเยียวยาอย่างเป็นผล ตามท่ีได้รับการ
คุ้มครองตามข้อ 2(3) ของกติกา ICCPR

12. ให้ส่งจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการ และจัดให้มีการเข้าเย่ียมประเทศของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ
ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด รวมท้ังผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม ผู้รายงานพิเศษแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก และคณะ
ทำางานสหประชาชาติด้วยการการควบคุมตัวโดยพลการ 
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

1. ให้การยอมรับว่าผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และนำามาตรการ
ท่ีจำาเป็นมาใช้เพ่ือแก้ไขสาเหตุท่ีรากเหง้า ซ่ึงนำาไปสู่การโจมตีทำาร้ายและการคุกคามด้วยเหตุทางเพศสภาพ
ต่อผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการเลือกปฏิิบัติและการปราบปราม

2. ประกันให้มีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเก้ือหนุน  เพ่ือให้ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถใช้สิทธิ
ของตนได้ โดยคำานึงถึงความต้องการเฉุพาะและหลากหลายของผู้หญิง รวมท้ังผู้ซ่ึงทำางานเพ่ือสิทธิสตรีและ
ความเท่าเทียมทางเพศ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และเด็ก 

3. งดเว้นจากพฤติการณ์การโจมตีโดยตรง และการคุกคามและข่มขู่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
4. คุ้มครองผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการโจมตีทำาร้าย การคุกคาม และการข่มขู่ด้วยเหตุทางเพศ

สภาพ ท่ีเกิดข้ึนจากรัฐและหน่วยงานท่ีไม่ใช่ของรัฐรวมถึงทางออนไลน์
5. ดำาเนินการสอบสวนอย่างละเอียด รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ต่อเหตุการณ์โจมตี การคุกคาม 

การข่มขู่ การละเมิดท่ีมีลักษณะเฉุพาะทางเพศ เพ่ือระบุตัวผู้กระทำาโดยไม่คำานึงถึงว่ามีสถานะอะไร เพ่ือ
นำาตัวมารับผิด และประกันว่าผู้ท่ีถูกละเมิดสิทธิจะมีสิทธิเข้าถึงการเยียวยาอย่างเป็นผล 

6. ประกันว่า เจ้าหน้าท่ีรัฐได้รับการอบรมอย่างเพียงพอเก่ียวกับการปฏิิบัติต่อผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ในลักษณะท่ีไม่เลือกปฏิิบัติและมีความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ

สำาหรัุบองค์การุสหปรุะชาชาติ	โดยเฉพื้าะคณ์ะมนัตรีุสิทธิิมนุัษยชนั

สำาหรัุบสหภาพื้ยุโรุป	ปรุะเทศสมาชิก	และรัุฐภาคีอ้�นัที�รัุบแนัวปฏิิบัติเฉพื้าะ 
เพ้ื้�อนัักปกป้องสิทธิิมนุัษยชนั

1. เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนท้ังปวง และการคุกคาม การข่มขู่ และการโจมตีทำาร้าย
นักกิจกรรมเพ่ือประชาธิปไตย และผู้เข้าร่วมการชุมนุมในทุกรูปแบบ ท่ีเกิดจากหน่วยงานของรัฐ และประกัน
สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

2. ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อสถานการณ์ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมท้ังเยาวชนอายุตำ่ากว่า 18 ปี  
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย เสนอกรณีป่ญหาของแต่ละรายต่อรัฐบาลไทย และ
ติดตามให้มีการดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเทศไทย 

3. ขอให้มีการส่งจดหมายเชิญ เพ่ือให้มีการเดินทางเข้าเย่ียมประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

1. ประณามอย่างเป็นระบบและอย่างเปิดเผยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการคุกคาม การข่มขู่ และการ
โจมตีทำาร้ายทุกรูปแบบกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมท้ังนักกิจกรรมเพ่ือประชาธิปไตย และผู้เข้าร่วมใน
การประท้วงเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย

2. ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อสถานการณ์ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมท้ังเยาวชนอายุตำ่ากว่า 18 ปี  
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย อย่างสอดคล้องตาม ปฏิิญญาสหประชาชาติว่าด้วย
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และแนวปฏิิบัติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปและของรัฐภาคี 
ตามลำาดับ

3. รณรงค์กดดันให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเก้ือหนุน เพ่ือให้ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถ
ทำางานของตนได้อย่างจริงจัง; ร่วมมืออย่างจริงจังและสมำ่าเสมอกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน; และ
สนับสนุนและช่วยเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมของพวกเธอ 

4. แสดงความกังวลตามท่ีระบุในรายงานน้ีแก่หน่วยงานรัฐของไทยโดยอยู่บนฐานของแนวปฏิิบัติว่าด้วยนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีไทยรับมาใช้ โดยเฉุพาะเป็นการรณรงค์กดดันเฉุพาะกรณีและการเผยแพร่แถลงการณ์ 

5. ติดตามการดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานรัฐไทย
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9.	ภาคผู้นัวก	I:	ลำาดับเหตุการุณ์์การุปรุะท�วงเพ้ื้�อเรีุยกรุ�องปรุะชาธิิปไตย
ในัปี	2563

- 21	กุมภาพื้ันัธิ์: ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่เป็นอันดับสอง  
 และตัดสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรค 16 คน เป็นเวลา 10 ปี 

- 22	กุมภาพื้ันัธิ์: สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยนัดชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 
 กรุงเทพฯ เพื่อประท้วงกรณีการยุบพรรคอนค. นักศึกษาและผู้สนับสนุนพรรคอนค.หลายร้อยคนเข้าร่วมการ 
 ประท้วงครั้งนั้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดแฟลชม็อบโดยสันติขึ้นมากมายในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และโรงเรียน 
 มัธยมทั่วประเทศ 

- 26	มีนัาคม: รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุุกเฉุิน เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่  
 (โควิด-19) ซึ่งรวมถึงการประกาศคำาสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะ

- 4	มิถุนัายนั: นายวันเฉุลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักกิจกรรมชาวไทยที่ลี้ภัยอยู่ในกัมพูชาตั้งแต่ปี 2557 ถูกชาย 
 ติดอาวุธลักพาตัวไปจากบริเวณด้านหน้าที่พักในกรุงพนมเปญ

- 5	มิถุนัายนั: สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย จัดการประท้วงที่ใจกลางกรุงเทพฯ เรียกร้อง 
 ความยุติธรรมให้กับนายวันเฉุลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักกิจกรรมชาวไทย และเหยื่อการบังคับให้สูญหายอื่น ๆ  
 การชุมนุมครั้งนี้ยังจุดชนวนให้เกิดการประท้วงให้กับนักกิจกรรมที่หายตัวไปคนนี้ทั่วประเทศ 

- 18	กรุกฎาคม: กลุ่มเยาวชนปลดแอกที่เป็นกลุ่มนักศึกษา จัดการชุมนุมอย่างสันติที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
 ที่กรุงเทพฯ ประกาศข้อเรียกร้องสามข้อ ได้แก่ 1) ให้ยุบสภา  2) ให้ยุติการคุกคามผู้วิจารณ์รัฐบาลที่ใช้สิทธิ 
 ขั้นพื้นฐานที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก และ 3) ให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่  

- 3	สิงหาคม:	นักศกึษาจากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานครและมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรท์ีก่รงุเทพฯ จดัการ 
 ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่กรุงเทพฯ โดยอานนท์ นำาภา ทนายความสิทธิมนุษยชนได้เรียกร้องให้มีการ 
 ตรวจสอบงบประมาณของสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ และให้จำากัดพระราชอำานาจของในหลวงรชักาลที ่10 เพือ่ 
 ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

- 10	สิงหาคม: แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัด 
 ปทุมธานี ในที่ชุมนุม นส. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล อ่านข้อเสนอ 10 ข้อเพื่อการปฏิิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์  
 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถาบันเกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น   

- 19	กนััยายนั: ประชาชนกวา่ 50,000 คนชมุนมุอยา่งสงบทีส่นามหลวงในกรงุเทพฯ ใกลกั้บพระบรมมหาราชวงั  
 นับเป็นการประท้วงครั้งใหญ่สุดในประเทศไทยนับตั้งแต่รัฐประหารปี 2557 

- 20	กันัยายนั: ผู้ประท้วงได้นำาหมุดสัญลักษณ์มาติดตั้งที่ท้องสนามหลวงที่กรุงเทพฯ โดยมีข้อความในหมุด 
 ที่บอกว่า ประเทศนี้เป็นของราษฎร ไม่ใช่ของกษัตริย์ 

- 21	กันัยายนั: ประชาชนหลายพันคนพยายามเดินขบวนไปที่อาคารทำาเนียบองคมนตรีในกรุงเทพฯ เพื่อยื่น  
 10 ขอ้เรยีกร้องใหมี้การปฏิรูิปสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์แตต่อ่มาถกูขดัขวางโดยตำารวจ นส. ปนสัยา สทิธจิริวฒันกลุ  
 จงึทำาหนา้ทีเ่ปน็ตวัแทนผูป้ระทว้งเขา้ไปยืน่จดหมายทีม่ขีอ้เสนอดงักลา่วกบัตำารวจ ในวนัตอ่มา มกีารถอนหมดุ 
 ที่ฝ่งออกไป 
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- 24	กันัยายนั: รัฐสภาลงมติให้ชะลอการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน  

- 8	ตลุาคม: กลุม่เยาวชนปลดแอกและคณะประชาชนปลดแอก ซึง่เป็นกลุ่มเรยีกรอ้งประชาธิปไตย ไดเ้ปล่ียนชือ่ 
 เปน็ “คณะราษฎร” ถอืเปน็การจตุใิหมข่องขบวนการทางการเมือง ทีเ่คยโคน่ลม้ระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์
 ในประเทศไทยเมื่อปี 2475 พวกเขาได้ยื่นข้อเสนอใหม่สามข้อ ได้แก่ 1) นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 และคณะรัฐมนตรีต้องลาออก; 2) ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และ 3) ปฏิิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

- 13	ตลุาคม: ตำารวจปราบจลาจลจับกมุนักกจิกรรม 21 คน รวมทัง้เยาวชนชายอาย ุ17 ปหีนึง่คน ซึง่ไดร้วมตวั 
 กันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่กรุงเทพฯ ก่อนจะมีการประท้วงตามแผนในวันที่ 14 ตุลาคม

- 14	ตุลาคม: ผู้ประท้วงหลายหมื่นคนเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่กรุงเทพฯ ไปยังทำาเนียบรัฐบาล 
 เพื่อค้างคืน เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาลาออก สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นอย่างมาก 
 เมือ่ขบวนเสดจ็ของสมเดจ็พระนางเจ้าสุทดิา และสมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟา้ทีป่งกรรศัมโีชต ิผา่นมาอยา่ง 
 ไม่คาดหมายเข้ามาใกล้ผู้ชุมนุม โดยผู้ชุมนุมบางส่วนได้ยกมือขึ้นชูสามนิ้ว 

- 15	 ตุลาคม: รัฐบาลไทยประกาศสถานการณ์ฉุุกเฉุินร้ายแรงในกรุงเทพฯ อ้างเหตุเก่ียวกับขบวนเสด็จเมื่อ 
 วันก่อนหน้า โดยประกาศนี้ครอบคลุมคำาสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะของบุคคลสี่คนหรือกว่านั้น รวมทั้งห้าม 
 เผยแพร่ข่าวที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ประชาชนหลายพันคนได้ชุมนุมฝ่าฝืนคำาสั่งใหม่น้ี และได้ 
 จัดการประท้วงที่สี่แยกราชประสงค์ที่กรุงเทพฯ  

- 16	ตุลาคม: ประชาชนหลายพันคนฝา่ฝนืพระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกุเฉุนิ โดยรว่มกนั 
 ชมุนมุท่ีสีแ่ยกปทมุวนัทีก่รงุเทพฯ ตำารวจฉีุดปืนฉีุดน้ำาแรงดนัสูง ซ่ึงในน้ำาเจอืดว้ยสารเคมีท่ีสรา้งความระคายเคอืง  
 เพื่อเป็นการใช้กำาลังสลายการชุมนุมอย่างสงบ

- 22	ตุลาคม: รัฐบาลไทยยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุุกเฉุินร้ายแรง

- 17	พื้ฤศจิกายนั: ผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวด้านนอกของอาคารรัฐสภาที่กรุงเทพฯ เพื่อกดดันสมาชิก 
 รฐัสภาในระหวา่งการอภิปรายรา่งแกไ้ขรฐัธรรมนญู ตำารวจปราบจลาจลใชป้นืฉีุดน้ำาแรงดนัสงู และยงิแกส๊น้ำาตา 
 ใส่ผู้ประท้วง ผู้ประท้วงและกลุ่มผู้สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ปะทะกันช่วงสั้น ๆ ใกล้กับจุดที่มีการ 
 ชุมนุม ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 55 คน 

- 18	พื้ฤศจิกายนั: รัฐสภาลงมติไมเ่หน็ชอบกับรา่งแก้ไขรฐัธรรมนญูทีเ่สนอโดยองคก์รภาคประชาชน iLaw โดย 
 มีการลงมติเห็นชอบสองร่าง ร่างหนึ่งเสนอโดยรัฐบาล และอีกร่างเสนอโดยพรรคฝ่ายค้าน 

- 19	พื้ฤศจิกายนั: นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุว่า มาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญาจะ 
 เป็นส่วนหนึ่งของ “กฎหมายทุกฉุบับทุกมาตรา” ที่นำามาใช้กับผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย
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10.	ภาคผู้นัวก	II:	ตารุางการุดำาเนิันัคดีกับผู้้�หญิิงนัักปกป้องสิทธิิมนุัษยชนั	

ข้�อม้ลตั�งแต่วันัที�	1	มกรุาคม	2563	–	21	มกรุาคม	2564

ช้�อ จำานัวนั
คดี

เป็นัการุแจ�งข้�อหา
ตามกฎหมายใด

การุจับกุม/
ควบคุมตัว	(วันัที�	

จำานัวนัวันั)

การุชุมนุัมอันัเป็นัเหตุให�มีการุแจ�งข้�อหา

วันัที� สถานัที�	(หาก
ปรุากฏิ) จังหวัด

1. นส. ปนัสยา สิทธิจิร
วัฒนกุล

17 - มาตรา 112 ของ
ประมวลกฎหมาย
อาญา (หมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ)

- มาตรา 116 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา 
(ยุยงปลุกป่�น)

- พ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน

- พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณ
วัตถุศิลปวัตถุ. และ
พิพิธภัณฑสถานแห ง
ชาติ. พ.ศ. 2504

15 ตุลาคม/  
16 วัน

5 มิถุนายน แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ

17 มิถุนายน หน้ากรมทหารราบ
ที่ 11 มหาดเล็กราช
วัลลภรักษาพระองค์ 
กองทัพภาค 1 
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

24 มิถุนายน แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ

10 สิงหาคม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รังสิต 
ปทุมธานี

ปทุมธานี

21 สิงหาคม อยุธยา

10 กันยายน นนทบุรี

19 กันยายน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระ
จันทร์ และสนามหลว

กรุงเทพฯ

20 กันยายน สนามหลวง กรุงเทพฯ

28 กันยายน หน้ากองพันทหารม้า
ที่ 4 รักษาพระองค์ 

กรุงเทพฯ

14 ตุลาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

8 พฤศจิกายน อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

27 พฤศจิกายน แยกลาดพร้าว กรุงเทพฯ

2 ธันวาคม แยกลาดพร้าว กรุงเทพฯ
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2. นส. ชลธิชา แจ้งเร็ว 15 - พ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน

- สถานการณ์ฉุุกเฉุิน
ร้ายแรง

- พระราชบัญญัติการ
ชุมนุมสาธารณะ

- มาตรา 112 ของ
ประมวลกฎหมาย
อาญา (หมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ)

- 24 มิถุนายน อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

3 สิงหาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

16 สิงหาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

22 สิงหาคม อนุสรณ์สถาน 14 
ตุลา

กรุงเทพฯ

24 กันยายน หน้ารัฐสภา กรุงเทพฯ

13 ตุลาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

14 ตุลาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

15 ตุลาคม แยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ

18 ตุลาคม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ

19 ตุลาคม หน้าเรือนจำาพิเศษ 
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

20 ตุลาคม ปทุมธานี

21 ตุลาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย และ
ทำาเนียบรัฐบาล 

กรุงเทพฯ

30 ตุลาคม หน้าสถานีตำารวจ
ประชาชื่น

กรุงเทพฯ

17 พฤศจิกายน หน้ารัฐสภา กรุงเทพฯ

3. นส. จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ 10 - มาตรา 112 ของ
ประมวลกฎหมาย
อาญา (หมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ)

- มาตรา 116 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา 
(ยุยงปลุกป่�น)

- พ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน

1 กันยายน/

ได้รับการปล่อยตัวใน
วันเดียวกัน

5 มิถุนายน แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ

9 มิถุนายน หนา้กระทรวงกลาโหม 
และอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

18 กรกฎาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

15 ตุลาคม แยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ

16 ตุลาคม แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ

4 กันยายน  หน้าเรือนจำาพิเศษ 
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

24 กันยายน หน้ารัฐสภา กรุงเทพฯ

13 ตุลาคม หน้าสำานักงานตำารวจ
แห่งชาติ

กรุงเทพฯ

14 ตุลาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ
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4. นส. สุวรรณา ตาลเหล็ก 10 - มาตรา 116 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา 
(ยุยงปลุกป่�น)

- พ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน

- สถานการณ์ฉุุกเฉุิน
ร้ายแรง

- พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณ
วัตถุศิลปวัตถุ. และ
พิพิธภัณฑสถานแห ง
ชาติ. พ.ศ. 2504

19 สิงหาคม/ 2 วัน 18 กรกฎาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

20 กรกฎาคม หน้ากองบัญชาการ
กองทัพบก 

กรุงเทพฯ

3 สิงหาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

7 สิงหาคม หน้าสน.บางเขน กรุงเทพฯ

19 กันยายน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระ
จันทร์ และสนาม
หลวง

กรุงเทพฯ

20 กันยายน สนามหลวง กรุงเทพฯ

15 ตุลาคม แยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ

16 ตุลาคม แยกปทุมวัน กรุงเทพฯ

20 ตุลาคม ปทุมธานี

21 ตุลาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย และ
ทำาเนียบรัฐบาล 

5. นส. ภัสราวลี  
ธนกิจวิบูลย์ผล

8 - มาตรา 112 ของ
ประมวลกฎหมาย
อาญา (หมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ)

- มาตรา 116 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา 
(ยุยงปลุกป่�น)

- พ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน

- พระราชบัญญัติการ
ชุมนุมสาธารณะ

21 ตุลาคม/ 2 วัน 3 สิงหาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

7 สิงหาคม หน้าสน.บางเขน กรุงเทพฯ

24 กันยายน หน้ารัฐสภา กรุงเทพฯ

14 ตุลาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

15 ตุลาคม แยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ

21 ตุลาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย และ
ทำาเนียบรัฐบาล 

กรุงเทพฯ

26 ตุลาคม หน้าสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ

29 ตุลาคม ถนนสีลม กรุงเทพฯ

6. นส. ลัลนา สุริโย 3 - มาตรา 112 ของ
ประมวลกฎหมาย
อาญา (หมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ)

- มาตรา 360 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา 
(ทำาให้เสื่อมค่าหรือ
ทำาให้ไร้ประโยชน์ ซึ่ง
ทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อ
สาธารณประโยชน์)

- พ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน

- 18 กรกฎาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

17 ตุลาคม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ลำาปาง

ลำาปาง
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7. นส. จิรฐิตา ธรรมรักษ์ 2 - มาตรา 112 ของ
ประมวลกฎหมาย
อาญา (หมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ)

- มาตรา 116 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา 
(ยุยงปลุกป่�น)

พ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน

- 18 กรกฎาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย 

กรุงเทพฯ

2 ธันวาคม แยกลาดพร้าว กรุงเทพฯ

8. นส. พิมพ์สิริ  
เพชรน้ำารอบ

2 - มาตรา 112 ของ
ประมวลกฎหมาย
อาญา (หมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ)

- พ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน

- 18 กรกฎาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

29 พฤศจิกายน หน้ากรมทหารราบ
ที่ 11 มหาดเล็กราช
วัลลภรักษาพระองค์

กรุงเทพฯ

9. นส. สิรินทร์ มุ่งเจริญ 2 - พ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน

- สถานการณ์ฉุุกเฉุิน
ร้ายแรง

- 18 กรกฎาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

17 ตุลาคม แยกสามย่าน กรุงเทพฯ

10. นส. เนตรนภา 
อำานาจส่งเสริม

2 - มาตรา 116 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา 
(ยุยงปลุกป่�น)

- พ.ร.ก.ฉุุกเฉุิน

- 18 กรกฎาคม อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

กรุงเทพฯ

11. นส. เบญจมาภรณ์ 
นิวาส

1 - สถานการณ์ฉุุกเฉุิน
ร้ายแรง

- 15 ตุลาคม แยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ
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establishing the facts
Investigative and trial observation missions

Through activities ranging from sending trial observers to organising international investigative  
missions, FIDH has developed rigorous and impartial procedures to establish facts and responsibility. 
Experts sent to the field give their time to FIDH on a voluntary basis.
FIDH has conducted more than 1,500 missions in over 100 countries in the past 25 years. These activities 
reinforce FIDH’s alert and advocacy campaigns.

supporting civil society
Training and exchanges

FIDH organises numerous activities in partnership with its member organisations, in the countries in 
which they are based. The core aim is to strengthen the influence and capacity of human rights activists 
to boost changes at the local level.

mobilising the international community
Permanent lobbying before intergovernmental bodies

FIDH supports its member organisations and local partners in their efforts before intergovernmental 
organisations. FIDH alerts international bodies to violations of human rights and refers individual 
cases to them. 
FIDH also takes part in the development of international legal instruments.

informing and reporting
Mobilising public opinion

FIDH informs and mobilises public opinion. Press releases, press conferences, open letters to authorities, 
mission reports, urgent appeals, petitions, campaigns, website... FIDH makes full use of all means of 
communication to raise awareness of human rights violations.

17 passage de la Main-d’Or - 75011 Paris - France 
Tél. : + 33 1 43 55 25 18 / Fax : + 33 1 43 55 18 80 / www.fidh.org

omct europe is an affiliate organisation of the World organisation against torture (omct) 
supporting its goals and objectives in europe, turkey and central asia as well as before the european 
institutions. the omct works with around 200 member organisations which constitute its sos-torture 
network, to end torture, fight impunity and protect human rights defenders worldwide. together, we 
make up the largest global group actively standing up to torture. helping local voices be heard, we 
support our vital partners in the field and provide direct assistance to victims. omct’s international 
secretariat is based in geneva, with offices in brussels and tunis.

assisting and supporting victims
OMCT supports victims of torture to obtain justice and reparation, including rehabilitation. This support 
takes the form of legal, medical and social emergency assistance, submitting complaints to regional and 
international human rights mechanisms and urgent interventions. OMCT pays particular attention to 
certain categories of victims, such as women and children.

preventing torture and fighting against impunity
Together with its local partners, OMCT advocates for the effective implementation, on the ground, of 
international standards against torture. OMCT is also working for the optimal use of international human 
rights mechanisms, in particular the United Nations Committee Against Torture, so that it can become 
more effective.

protecting human rights defenders
Often those who defend human rights and fight against torture are threatened. That is why OMCT 
places their protection at the heart of its mission, through alerts, activities of prevention, advocacy and 
awareness-raising as well as direct support.

accompanying and strengthening organisations in the field
OMCT provides its members with the tools and services that enable them to carry out their work and 
strengthen their capacity and effectiveness in the fight against torture. OMCT presence in Tunisia is part 
of its commitment to supporting civil society in the process of transition to the rule of law and respect for 
the absolute prohibition of torture.
8 rue du Vieux-Billard - PO Box 21 - CH-1211 Geneva 8 - Switzerland
Tel: +41 22 809 49 39 / Fax: +41 22 809 49 29 / www.omct.org

FIDH	พื้ิส้จนั์ทรุาบความจรุิง	 
ภารกิจการสอบสวนและสังเกตการณ์คดี 

FIDH ดำาเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งการส่งผู้สังเกตการณ์คดีไปร่วมฟ่งการพิจารณา จนถึงภารกิจการสอบสวนโดยทีมงาน
ระหว่างประเทศ เป็นการทำางานบนพื้นฐานขั้นตอนปฏิิบัติที่เข้มแข็งและไม่ลำาเอียง ทั้งนี้เพื่อพิสูจน์ทราบความจริงและความ
รับผิดชอบ โดยผู้ชำานาญการที่ FIDH ส่งไปทำางานภาคสนาม ทำางานให้เราแบบอาสาสมัคร  
ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา FIDH ได้ปฏิิบัติภารกิจเช่นนี้กว่า 1,500 ครั้งในกว่า 100 ประเทศ ซึ่งช่วยหนุนเสริมการรณรงค์เพื่อ
สร้างความตื่นตัวและกดดันของ FIDH 

สนัับสนัุนัภาคปรุะชาสังคม 
การอบรมและการแลกเปลี่ยน 

FIDH จัดกิจกรรมหลายประการโดยความร่วมมือกับองค์กรสมาชิก ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับการดำาเนินงานและศักยภาพของนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับ
ท้องถิ่น 

จัดตั�งปรุะชาคมรุะหว่างปรุะเทศ	 
ทำาหน้าที่ล็อบบี้ถาวรในหน่วยงานระหว่างรัฐบาล 

FIDH สนับสนุนการดำาเนินงานขององค์กรสมาชิกและองค์กรภาคีในประเทศ โดยการรณรงค์ผ่านหน่วยงานระหว่างรัฐบาล 
โดยเราแจ้งเตือนให้หน่วยงานเหล่านี้ทราบ เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีการส่งข้อมูลแต่ละกรณีให้กับหน่วยงาน
เหล่านี้  
FIDH ยังมีส่วนร่วมในการจัดทำากฎบัตรระหว่างประเทศ 

แจ�งและรุายงานัข้�อม้ล	 
การรณรงค์ความเห็นของสาธารณะ 

FIDH แจ้งข้อมูลและมีส่วนขับเคลื่อนความเห็นสาธารณะ ผ่านการเผยแพร่ใบแถลงข่าว การจัดแถลงข่าว การเขียนจดหมาย
เปิดผนึกถึงหน่วยงานต่าง ๆ รายงานจากการปฏิิบัติภารกิจ การเผยแพร่ข้อเรียกร้องฉุุกเฉุิน ข้อร้องเรียน การรณรงค์ และ
เว็บไซต์ FIDH ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากช่องทางสื่อสารที่มีอยู่เพื่อให้สังคมตระหนักถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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องค์การุต่อต�านัการุทรุมานัโลก	(World	Organisation	Against	Torture	-	OMCT)	ก่อตั�งข้้�นัเม้�อปี	2528	มี
การุดำาเนัินังานัรุ่วมกับ	และโดยผู้่านัพื้ันัธิมิตรุรุะหว่างปรุะเทศข้ององค์กรุพื้ัฒนัาเอกชนักว่า	200	องค์กรุในันัาม
เครุ้อข้่าย	SOS-Torture	Network	เพื้้�อต่อต�านัการุทรุมานั	การุสังหารุแบบรุวบรุัด	การุบังคับบุคคลให�ส้ญิหาย	
การุควบคุมตัวโดยพื้ลการุ	และการุปฏิิบัติหรุ้อการุลงโทษที�โหดรุ�าย	ไรุ�มนัุษยธิรุรุม	และย�ำายีศักดิ์ศรุีข้องมนัุษย์
ทุกปรุะการุในัโลก	และต่อส้�เพื้้�อคุ�มครุองนัักปกป้องสิทธิิมนัุษยชนั

ช่วยเหล้อและสนัับสนัุนัผู้้�เสียหาย	 
OMCT สนับสนุนเหยื่อจากการทรมานให้ได้รับความยุติธรรมและการเยียวยา รวมทั้งการฟื้นฟูบำาบัด เป็นความช่วยเหลือ
ทั้งในรูปของกฎหมาย การรักษาพยาบาล และความช่วยเหลือฉุุกเฉุินด้านสังคมอื่น ๆ เราช่วยเหลือในการยื่นข้อร้องเรียนต่อ
กลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ และสามารถแทรกแซงช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน OMCT ให้ความใส่ใจ
เป็นพิเศษกับผู้เสียหายบางประเภท โดยเฉุพาะที่เป็นผู้หญิงและเด็ก 

ป้องกันัการุทรุมานัและแก�ป่ญิหาการุลอยนัวลพื้�นัผู้ิด	 
OMCT ทำางานร่วมกับภาคีในประเทศ เพื่อรณรงค์กดดันให้เกิดการบังคับใช้มาตรฐานต่อต้านการทรมานระหว่างประเทศ 
OMCT ยังดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์สูงสุดจากกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉุพาะคณะกรรมการ
ต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้การรณรงค์เป็นผลสำาเร็จ 

คุ�มครุองนัักปกป้องสิทธิิมนัุษยชนั 
ผู้ที่ทำางานปกป้องสิทธิมนุษยชนและต่อต้านการทรมานมักถูกคุกคาม ส่งผลให้ OMCT ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษต่อการ
คุ้มครองบุคคลเหล่านี้ ทั้งโดยผ่านการแจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยคุกคาม การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน การรณรงค์กดดัน และการ
สร้างจิตสำานึก รวมทั้งการให้ความสนับสนุนโดยตรง 

การุปรุะกบตัวนัักกิจกรุรุมและการุสรุ�างความเข้�มแข้็งข้ององค์กรุในัพื้้�นัที�	 
OMCT สนับสนุนองค์กรสมาชิกให้มีเครื่องมือและบริการ ที่ช่วยให้สามารถดำาเนินงาน และสร้างศักยภาพของตน เพื่อให้เกิด
ผลสำาเร็จในการต่อสู้กับการทรมาน การดำาเนินงานของ OMCT ในตูนีเซียเป็นส่วนหนึ่งของเจตจำานงในการสนับสนุนภาค
ประชาสังคม ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปกครองอย่างมีนิติธรรม และการเคารพข้อห้ามเด็ดขาดต่อการทรมาน  
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activities of the observatory

The Observatory is an action programme based on the belief that strengthened co-operation 
and solidarity among human rights defenders and their organisations will contribute to break 
the  isolation  they  are  faced  with.  It  is  also  based  on  the  absolute  necessity  to  establish  
a  systematic response from NGOs and the international community to the repression of which 
defenders are victims.

with this aim, the Observatory seeks to establish:
•  A mechanism of systematic alert of the international community on cases of harassment 

and repression of defenders of human rights and fundamental freedoms, particularly when 
they require urgent intervention;

• The observation of judicial proceedings, and whenever necessary, direct legal assistance;
• International missions of investigation and solidarity;
•  A personalised assistance as concrete as possible, including material support, with the aim 

of ensuring the security of the defenders victims of serious violations;
•  The preparation, publication and world-wide dissemination of reports on violations of the 

rights  and  freedoms  of  individuals  or  organisations  working  for  human  rights  around  
the world;

•  Sustained action with the United Nations and more particularly the Special Rapporteur 
on Human Rights Defenders, and when necessary with geographic and thematic Special 
Rapporteurs and working Groups;

•  Sustained lobbying with various regional and international intergovernmental institutions,  
especially  the  Organisation  of  American  States  (OAS),  the  African  Union  (AU),  the  
European  Union  (EU),  the  Organisation  for  Security  and  Co-operation  in  Europe   
(OSCE),  the  Council  of  Europe,  the  International  Organisation  of  the  Francophonie   
(OIF), the Commonwealth, the League of Arab States, the Association of Southeast Asian  
Nations (ASEAN) and the International Labour Organisation (ILO).

The  Observatory’s  activities  are  based  on  consultation  and  co-operation  with  national,  
regional, and international non-governmental organisations. 

with  efficiency  as  its  primary  objective,  the  Observatory  has  adopted  flexible  criteria  
to examine  the  admissibility  of  cases  that  are  communicated  to  it,  based  on  the  
“operational definition” of human rights defenders adopted by FIDH and OMCT: “Each 
person victim or at risk of being the victim of reprisals, harassment or violations, due to his 
or her commitment, exercised individually or in association with others, in conformity with 
international instruments  of  protection  of  human  rights,  to  the  promotion  and  realisation  
of  the  rights recognised by the Universal Declaration of Human Rights and guaranteed by 
the different international instruments”.

to ensure its activities of alert and mobilisation, the observatory has established a system 
of  communication  devoted  to  defenders  in  danger.  this  system,  called  emergency  
line, can be reached through:

E-mail: Appeals@fidh-omct.org
FIDH Tel: + 33 1 43 55 25 18 Fax: + 33 1 43 55 18 80
OMCT Tel: + 41 22 809 49 39 Fax: + 41 22 809 49 29

กิจกรุรุมข้อง	The	Observatory	for	the	Protection	of	Human	Rights	Defenders	

The Observatory เปน็โครงการปฏบิตังิานทีม่คีวามเชือ่มัน่ในความรว่มมอืและการแสดงเอกภาพทีเ่ขม้แขง็ขึน้ 
กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และหน่วยงานซึ่งช่วยเหลือไม่ให้พวกเขาต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว ท้ังยังเล็งเห็น 
ความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการรับมืออย่างเป็นระบบจากเอ็นจีโอและประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อ
แก้ปัญหาการกดขี่ปราบปรามนักปกป้องซึ่งตกเป็นเหยื่อ 

ด้วยเป้าหมายดังกล่าว The Observatory จึงมุ่งที่จะสร้าง

• กลไกเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบของประชาคมระหว่างประเทศ ต่อกรณีของการคุกคามและปราบปราม 
   นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากต้องมีการแทรกแซงช่วยเหลือ 
   อย่างเร่งด่วน

• การสังเกตการณ์กระบวนการยุติธรรม และหากจำาเป็นอาจรวมถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยตรง

• คณะทำางานระหว่างประเทศเพื่อสอบสวนและให้กำาลังใจผู้ต่อสู้

• ความช่วยเหลือระดับบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมมากสุด รวมทั้งความช่วยเหลือทางวัตถุซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ 
   ประกันให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของนักปกป้องที่ตกเป็นเหยื่อการละเมิดอย่างร้ายแรง 

• การจัดเตรียม ตีพิมพ์ และเผยแพร่รายงานการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือองค์กร ซึ่งทำางาน 
   ด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ทั่วโลก ไปยังประเทศต่าง ๆ

• สนับสนุนความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ และโดยเฉพาะผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วย 
   นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และหากจำาเป็นรวมถึงความร่วมมือกับผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติและ 
   คณะทำางานสหประชาชาติในประเด็นหรือพื้นที่อื่น ๆ  

• การล็อบบี้อย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานระดับภูมิภาคและหน่วยงานระหว่างรัฐบาล โดยเฉพาะองค์การ 
   นานารัฐอเมริกัน (Organisation of American States - OAS), สหภาพแอฟริกา (African Union -  
   AU), สหภาพยุโรป (EU), องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organisation for  
   Security and Co-operation in Europe - OSCE), คณะมนตรียุโรป (Council of Europe), Interna 
   tional Organisation of the Francophonie (OIF), Commonwealth, สันนิบาตรัฐอาหรับ (League of  
   Arab States), สมาคมประชาชาติเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และองค์การแรงงานระหว่าง   
   ประเทศ (ILO)

กจิกรรมของ The Observatory มพ้ืีนฐานจากการปรึกษาหารือและความร่วมมอืกบัองค์กรพัฒนาเอกชนระดบั
ชาติ ภูมิภาค และนานาชาติ  

เรามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการดำาเนินงานท่ีเป็นผล จึงเป็นเหตุให้เราใช้หลักเกณฑ์ท่ียึดหยุ่นในการรับ
พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนตา่ง ๆ  ทีไ่ดร้บัมา โดยยึดตาม “นยิามดา้นการปฏบิตักิาร” ของคำาวา่ นกัปกปอ้งสทิธมินุษยชน  
ซึ่ง FIDH และ OMCT ได้นำามาใช้ว่า “บุคคลซึ่งมักเสี่ยงหรือตกเป็นเหยื่อของการตอบโต้ การคุกคาม และการ
ละเมดิสทิธ ิเนือ่งจากพนัธกจิของตน และการดำาเนนิงานโดยลำาพงัหรอืรว่มมอืกบับคุคลอืน่อยา่งสอดคลอ้งกบั
กฎบัตรระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ท้ังน้ีเพื่อส่งเสริมและให้บรรลุสิทธิท่ีได้รับการรับรองตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกฎบัตรระหว่างประเทศอื่น ๆ”  

เพื้้�อให�เกิดการุดำาเนัินังานัเฝ้ารุะวังและรุณ์รุงค์	The	Observatory	ได�จัดทำารุะบบการุส้�อสารุสำาหรุับ
นัักปกป้องที�เสี�ยงภัย	เป็นัรุะบบที�ช่วยให�สามารุถส้�อสารุในัยามฉุกเฉินัได�	โดยผู้่านัช่องทางดังนัี�	

อีเมล์: Appeals@fidh-omct.org 
FIDH โทร: + 33 1 43 55 25 18 โทรสาร: + 33 1 43 55 18 80 
OMCT โทร: + 41 22 809 49 39 โทรสาร: + 41 22 809 49 29


