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1 https://www.ilaw.or.th/node/4408

ค�ำน�ำ

ปัจจุบันแม้ผู้หญิงจะได้รับการยอมรับทางสังคมมากขึ้น	 และมีพื้นที่ทาง 
การเมืองมากขึ้น	 แต่ทัศนคติของคนส่วนใหญ่ในสังคมก็ยังคงมีความเชื่อว่า	 ผู้หญิง
ควรมีบทบาทเฉพาะในบ้าน	 ส่วนพื้นที่นอกบ้าน	 รวมถึงบทบาททางการเมืองและ
สังคมเป็นของผู้ชาย	 โลกของผู้หญิงจึงมักถูกจ�ากัดให้อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวมากกว่า
พืน้ทีส่าธารณะ	และแม้แนวคดิเรือ่งความเสมอภาคระหว่างเพศจะได้รับการยอมรบั
มากขึ้นในโลกปัจจุบัน	 และท้าทายทัศนคติดั้งเดิมของสังคม	 แต่พ้ืนที่ของผู้หญิง 
ในการก�าหนดนโยบาย	 หรือการตัดสินใจที่ส�าคัญยังพบมีน้อยมาก	 แม้แต่สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 ที่มาจากการแต่งต้ังของคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ	 (คสช.)	 ก็พบมีผู้ชายถึงร้อยละ	 951	 ซึ่งส่งผลให้การออกกฎหมายต่างๆ	 ขาด
การมีส่วนร่วมของผู้หญิง	

อย่างไรกต็ามแม้พืน้ทีส่าธารณะและบทบาทน�าของผูห้ญงิจะถกูจ�ากดั	แต่เรา
พบความจรงิว่าในทกุการต่อสูเ้พือ่ความยตุธิรรม	ประชาธปิไตย	และการปกป้องสทิธิ
มนุษยชน	ผู้หญิงคือผู้ที่มีบทบาทเข้มแข็งและอยู่แถวหน้ามาโดยตลอด	การต่อต้าน
ความไม่เป็นธรรมของผู้หญิงนอกจากเพื่อปกป้องคนในครอบครัวของพวกเธอแล้ว	
ยังสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างธรรมาภิบาล	 และเป็นการสถาปนา
ความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม

แต่ในขณะที่ผู้หญิงพยายามท�าทุกอย่างเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประชาธิปไตย	 และ
ความเป็นธรรม	ผู้หญิงกลับต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติซ�้าซ้อนทางสังคม	และ
วัฒนธรรม	 แม้ในกระบวนการการต่อสู้ด้วยกันเอง	 ก็ยังมีความพยายามลดทอน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง	 ท�าให้เป็นอุปสรรคส�าคัญที ่
เสียงของผู้หญิงมักไม่ถูกได้ยินหรือรับฟังเมื่อเทียบกับผู้ชาย	 ผู้หญิงหลายคนท่ีมี
โอกาสก้าวเข้าสูบ่ทบาทของผูน้�า	กม็กัถกูวพิากษ์วจิารณ์	หรือใส่ร้ายด้วยเรือ่งส่วนตัว 
เพื่อให้ขาดความชอบธรรม	 ในขณะที่เราไม่พบการเลือกปฏิบัติอย่างอคติเช่นนี ้
ในหมู่ผู้น�าชาย
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แม้ผู้หญิงท่ีออกมายืนแถวหน้าเพื่อทวงถามความยุติธรรม	 ปกป้องสิทธ ิ
มนุษยชน	 แต่ผู ้หญิงยังมีวิถีชีวิตของความเป็นหญิง	 ผู ้หญิงหลายคนต่อสู ้ใน 
ขณะตั้งครรภ์	 ให้นมบุตร	 ต้องดูแลลูกที่ยังเล็ก	 รวมถึงพ่อแม่วัยชรา	 การเรียกร้อง
ความยุติธรรมของผู้หญิงจึงมีความซับซ้อนมากกว่าผู้ชาย	ในขณะที่ผู้หญิงหลายคน
ปกป้องสทิธแิละความยตุธิรรมให้ผูอ้ืน่	แต่พวกเธอหลายคนยงัต้องเผชญิความรนุแรง
ในครอบครัว	 หรือการล่วงละเมิดทางเพศ	 โดยอาจถูกคุกคาม	 หรือล่วงละเมิดทาง
เพศทัง้จากคนในครอบครวั	เพือ่นร่วมงาน	หรอืกลุ่มอทิธพิลท่ีต่อต้านการเคล่ือนไหว
ของพวกเธอ		

ปัจจุบันแม้การสังหารและการบังคับสูญหายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
จะลดลง	 แต่รูปแบบการคุกคามใหม่คือการฟ้องร้องด�าเนินคดีกับนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน	 โดยเฉพาะนักสิทธิมนุษยชนหญิง	 การถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี	 ท�าให้การ
ต่อสูข้องผูห้ญงิมคีวามซบัซ้อนมากข้ึน	เพราะพวกเธอต้องคอยหาเงนิทุนเพือ่ประกนั
ตัวเอง	เพื่อจ้างทนายความ	แม้แต่การเดินทางไปศาลแต่ละต้องใช้เงิน	และยังท�าให้
พวกเธอต้องขาดงาน	 ขาดราย	 ในขณะที่พวกเธอต่างมีภาระท่ีต้องดูแลครอบครัว
ควบคู่ไปด้วย

ประสบการณ์ทีผ่่านมาของดฉินัในการท�างานเพือ่ปกป้องสทิธมินษุยชน	ดฉินั
พบว่าปัจจุบันมีผู้หญิงออกมาท�าหน้าท่ีปกป้องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น	 และดูเหมือน
จะมากกว่าผู้ชาย	 ผู้หญิงมักจะยืนแถวหน้าในทุกการเรียกร้องความยุติธรรม	 การ
ปกป้องสทิธชิมุชนและทรพัยากร	ผูห้ญงิหลายคนเริม่เรียนรู้กฎหมาย	และหลักสทิธิ
มนษุยชนสากล	และในขณะทีผู่ห้ญงิต่อต้านความไม่เป็นธรรม	การต่อสู้ของผู้หญงิก็
เป็นไปอย่างสันติ	และอหิงสา	

เดก็ผูห้ญงิรุน่ใหม่ทีม่คีวามรูเ้ริม่กลบัคนืสู่ชมุชนเพ่ือร่วมในการต่อสู้	พวกเธอ
เริ่มต้นจากความไม่กลัว	 และมีความหวังเป็นก�าลังใจให้การขับเคลื่อนงานปกป้อง
สิทธิมนุษยชน	 แม้จะถูกคุกคาม	 ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี	 แต่ก็ไม่ท�าให้พวกเธอละทิ้ง
ความหวัง	

เมื่อเกือบ	10	ปีที่ผ่านมา	ในฐานะผู้น�าองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเล็กๆ	ดิฉัน 
มีโอกาสจัดท�าและเผยแพร่รายงานฉบับหนึ่ง	 ชื่อ	 วีรบุรุษมือเปล่า	 –Unarmed	 
Heroes	ซึง่เป็นรายงานทีบ่อกเล่าเรือ่งราวของคนสามญัทีพ่ยายามปกป้องสทิธชิมุชน	
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ปกป้องความยุติธรรม	 คนเหล่านี้ไม่เคยเรียกตัวเองว่า	 “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” 
พวกเขารู้เพียงว่าเขาจ�าต้องปกป้องสิ่งแวดล้อม	ปกป้องความยุติธรรม	เพื่อชีวิตที่ดี
กว่าของคนรุน่ต่อไป	บ่อยครัง้ทีค่นเหล่านีถ้กูมองว่าเป็นปฏปัิกษ์	กบัรฐั	ขดัขวางการ
พัฒนา	จนผู้มีอิทธิพลหรือเจ้าหน้าที่บางคนอาจคิดว่า	พวกเขาคือตัวปัญหา	และถ้า
พวกเขาหายไป	 ปัญหาก็จะหมดไป	 แต่ไม่ว่าจะอย่างไร	 เรื่องราวของพวกเขายังคง
เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนในวันนี้	

ในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ดิฉันมีโอกาสได้พบนักสู้มือเปล่า
เหล่านี้มากมาย	ในทัว่ทกุภาคของประเทศ	ดฉินัขอขอบคณุผูห้ญงิทุกคนทีท่�าหน้าที่
ปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างกล้าหาญในท่ามกลางการถูกข่มขู่คุกคาม	 ผู้หญิงสามัญ 
ที่ไม่เคยสิ้นหวัง	 ไม่ท้อแท้ในความพยายามเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า	 
เพื่อคนรุ่นต่อๆ	 ไป	 ผู้หญิงที่อาจไม่มีคนรู้จัก	 หรืออาจถูกตีตราว่าเป็นคนไม่ดี	 เป็น 
ผูต้อ้งหา	เป็นผูต้่อตา้นรฐั	ขดัค�าสั่งเจ้าหน้าที	่แต่เมื่อเวลาผ่านไปดิฉนัเชื่อว่าสิ่งที่เธอ
ท�าจะพสิจูน์ให้สงัคมเหน็ถงึคณุปูการทีย่ิง่ใหญ่	ผูห้ญงิซึง่เป็นผูส้ร้างแรงบนัดาลใจทีย่ิง่
ใหญ่ให้แก่คนรุน่ต่อๆ	ไป	เราทกุคนจงึควรระลกึถงึ	และควรขอบคณุพวกเธอร่วมกนั
ในนามอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เราได้
ตระหนักถึงความส�าคัญในคุณค่าของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 และเห็น
ควรยกย่อง	 เชิดชู	 ผู้หญิงที่มีบทบาทส�าคัญในการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย	 ปกป้อง
สิทธิมนุษยชน	สิทธิชุมชน	 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	และการปกป้องสิทธิ
ของผู้หญิงฯ	 โดยการประกาศเกียรติคุณและคุณูปการของบรรดาผู้หญิงเหล่านี้	 
เพื่อเป็นการร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์การต่อสู้ของผู้หญิงในฐานะที่มีบทบาท
ส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม	และเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ

ด้วยความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

อังคณา	นีละไพจิตร
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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“กำรเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”
วันจันทร์ที่ 6 มีนำคม 2560

ณ หองคอนเวนชั่น ซี ชั้น 1 โรงแรม แอมบาสเดอร กรุงเทพมหานคร  
โดยคณะอนุกรรมการดานสิทธิสตรี ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

****************************************************************************** 
เวลา  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา  09.00 – 09.10 น.   พิธีกร 
	เวลา		๐๙.๑๐	–	๐๙.๒๐	น.	 กล่าวเปิดงาน 

โดย	 อังคณา	นีละไพจิตร		
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

	      ประธานอนุกรรมการดานสิทธิสตรี 
เวลา  09.20 – 09.50 น.        ปาฐกถา ผูหญิงปกปธองสิทธิมนุษยชน : 

การขับเคลื่อนเพื่อความยุติธรรมในสังคม
โดย ทิชา ณ นคร 

เวลา  09.50 – 10.10 น.           พิธีมอบเกียรติบตัร เพือ่ยกย ่องเชิดชเูกียรติผูหญิง

นักปกป ้องสิทธิมนษุยชน สรางขวญั และก �าลังใจ
ในการขับเคลื่อนเพื่อความยุติธรรมในสังคมไทย 
1)   ภิกษุณีธัมมนันทา 
2)   กลุมสตรีเครือขายฅนรักษเมืองเทพา 
    จังหวัดสงขลา

3)   กลุมรักษบานแหง จังหวัดล�าปาง
4)   พนา เจริญสุข
5)   มูลนิธิเครือขายเพื่อนกะเทยเพื ่อสิทธิมนุษยชน

กำหนดการ การจัดงานวันสตรสากล ประจําปี 2560
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6) คะติมะ หลีะจะ
7) ณัฐพร อาจหาญ 
8) เครือขายปกปองอันดามันจากถานหิน

จังหวัดกระบี่

การขับเคลื่อนเพื่อความยุติธรรมในสังคม
น�าอภิปรายโดย	 นัยนา	สุภาพึ่ง		

          อนุกรรมการดานสิทธิสตรี    
เวลา 11.40 – 11.50 น.     ถาม – ตอบ  (10 นาที) 
เวลา 11.50 – 12.00 น.       กล่าวปดิงาน    โดย  เตือนใจ ดีเทศน	

 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ
เวลา 12.00 น. เปนตนไป      เชิญรว่มรับประทานอาหารกลางวัน

          ถ่ายรูปร่วมกัน
เวลา  10.10 – 10.15 น.      วิดีโอ Presentation ผูหญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เวลา  10.15 – 10.45 น.      เสวนาเรื่อง ผูหญิงปกปองสิทธิมนุษยชน : 
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ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
(Women Human Rights Defenders - WHRDs)

ควำมเป็นมำ

ในปี	 2556	 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้การรับรองข้อมติ	 68/181	 
ซึ่ง	เป็นข้อมติแรกของทางสมัชชาที่เกี่ยวกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	ข้อมติ
ดังกล่าวแสดงออกถึงความกังวลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรง 
เชิงระบบและเชิงโครงสร้างท่ีผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกวัยต้องเผชิญ	
นอกจากนี้	 ข้อมติ	 68/181	 ยังเรียกร้องให้รัฐสมาชิกใช้มาตรการท่ีจ�าเป็นในการ
รับรองความปลอดภัย	และเพิ่มมุมมองเรื่องเพศภาวะใส่ในความพยายามที่จะสร้าง
สิ่งแวดล้อมอันเอื้ออ�านวยต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง	

กติการะหว่างประเทศว่าด ้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 
(International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	-	ICCPR)	ซึง่ประเทศไทย
เป็นภาคใีห้หลักประกนัสทิธใินการชุมนุมโดยสงบ	เสรภีาพในการแสดงออก	เสรภีาพ
ในการสมาคม	และการห้ามมิให้จับกุมหรือคุมขังโดยพลการ

ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	(UN	Declaration	
on	Human	Rights	Defenders)	ยืนยันสิทธิของคนทุกคนที่จะคัดค้านการละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้วยหนทางสันติ	 ปฏิญญาฯ	 ห้ามมิให้กระท�าการโต้กลับ	 ข่มขู่และ
คุกคามด้วยรูปแบบอ่ืนๆ	 (Reprisal)	 	 ต่อบุคคลใดก็ตามที่กระท�าการโดยสันติเพื่อ
ต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ไม่ว่าจะในระหว่างหรือนอกเหนือจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามวิชาชีพของพวกเขา

ผู้รายงานพิเศษด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 องค์การสหประชาชาติ	 ได้
นิยามค�าว่า	 “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”	 ให้หมายถึง	ทั้งผู้หญิงที่ท�ำหน้ำที่
ปกป้องสิทธิมนุษยชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่ปกป้องสิทธิผู้หญิง 
และปัญหำต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับเพศสภำพ (A/HRC/16/44) ปฏิญญำว่ำด้วยนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน จึงตระหนักถึงบทบำทส�ำคัญของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึง 
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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ในความเป็นจริง	ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเผชิญความเสี่ยงเช่นเดียว 
กันกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นชาย	 แต่ในมิติเพศสภาพ	 พวกเธอมักตก 
เป็นเป้าหมายของการข่มขู่	 คุกคาม	 และด้วยความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ไม่เท่า
เทียมระหว่างหญิงชาย	 ภายใต้โครงสร้างทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 ความคิด 
ความเชื่อ	ประเพณี	และวัฒนธรรมที่ไม่เป็นธรรม	และเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง	ท�าให้ 
การท�างานของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกมองเป็นการท้าทายความเชื่อ
ดั้งเดิมของครอบครัวและบทบาทของผู้หญิงในสังคม	 ซ่ึงน�าไปสู่การที่เจ้าหน้าที่รัฐ
และผู้คนในสังคมส่วนใหญ่มีความเป็นปรปักษ์กับบทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้หญิง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 หลายครั้งที่พวกเธอต้องเผชิญกับการถูกสังคมประณาม	
และไม่ได้รับการยอมรับจากผู้น�าชุมชน	กลุ่มความเชื่อทางศาสนา	ครอบครัว	หรือ
สงัคมทีม่องว่าการท�างานของพวกเธอส่งผลร้ายต่อศาสนา	เกยีรติยศ	และวฒันธรรม	
ปัจจบุนัพบว่าทัว่โลกผูห้ญงิมบีทบาทมากขึน้ในการปกป้องสทิธมินษุยชน	สิทธชิมุชน	 
สิทธิพลเมือง	 และสิทธิทางการเมือง	 การมีส่วนในการต่อต้านการทุจริต	 แต่ใน 
ขณะทีผู้่หญิงมบีทบาทมากขึน้	พวกเธอกเ็ป็นเป้าหมายของการโจมตมีากขึน้	ท้ังการ 
คุกคามทางเพศ	 หรือการฟ้องร้องด�าเนินคดี	 ซึ่งมีเป้าหมายให้พวกเธอถูกโดดเดี่ยว
และขาดก�าลังใจในการท�างาน	 นอกจากน้ันผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้อง 
เผชิญอันตรายในรูปของความล�าเอียง	 การกีดกัน	 และการไม่ยอมรับจากสังคม
มากกว่าสิ่งที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพศชายต้องเผชิญ	 ความท้าทายเหล่าน้ี 
ควรได้รับการใส่ใจ	เพื่อให้กลไกการปกป้อง	และการรับมือกับสถานการณ์ในระดับ
ท้องถิ่น	ระดับชาติและระดับสากลมีความเข้มแข็งมากขึ้น

วันสตรีสำกล 
(International Women’s Day) 

ประวัติควำมเป็นมำ  

วันที่	8	มีนาคม	ของทุกป	ีเป็นวันที่ผู้หญิงทั่วโลก	ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ	ภาษา	
วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 หรือความเห็นทางการเมือง	 จะมารวมตัวกันเพื่อร�าลึกถึง 
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ความเป็นมาแห่งการต่อสูอ้นัยาวนานของผูห้ญงิ	และร่วมกนัผลกัดัน	เพือ่ให้ได้มาซ่ึง
ความเสมอภาค	ความยุติธรรม	สันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน	
 “วันสตรีสำกล”	 เกิดจากกรณีกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า	 รัฐนิวยอร์ก	
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พากันประท้วงให้นายจ้างเพ่ิมค่าจ้าง	 และเรียกร้องสิทธิ
ของพวกเธอ	 แต่สุดท้ายกลับมีผู้หญิงถึง	 119	 คน	 ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้	 
ด้วยการที่มีคนลอบวางเพลิงเผาโรงงานท่ีพวกเธอนั่งชุมนุมกันอยู่	 โดยเหตุการณ์
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่	8	มีนาคม	ค.ศ.	1857	(พ.ศ.	2400)	จากนั้นในปี	ค.ศ.	1907	
(พ.ศ.	 2450)	 กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่เมืองชิคาโก	ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ทนไม่ได้ต่อการเอารัด	 เอาเปรียบ	 กดข่ี	 ทารุณ	 ของนายจ้างที่ใช้งานพวกเธอ 
เยี่ยงทาส	 เนื่องจากกรรมกรหญิงเหล่านี้ต้องท�างานหนักถึงวันละ	 16-17	 ชั่วโมง	 
โดยไม่มีวันหยุด	ไม่มีประกันการใช้แรงงานใดๆ	เป็นผลให้เกิดความเจ็บป่วยล้มตาย
ตามมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว	แต่กลับได้รับค่าแรงเพียงน้อยนิด	และหากตั้งครรภ์
ก็จะถูกไล่ออกจากงาน
	 จากปัญหาความไม่เป็นธรรมจึงท�าให้	เหล่ากรรมกรหญิง	ให้เรียกร้องความ
เป็นธรรมด้วยการนัดหยุดงานในวันที่	 8	 มีนาคม	 ค.ศ.1907	พร้อมกับเรียกร้องให้
นายจ้างลดเวลาการท�างานลงเหลือวันละ	 8	 ชั่วโมง	 อีกทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการ 
ทุกอย่าง	และให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งด้วย
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้การเรียกร้องครั้งนี้	 จะไม่ประสบผลส�าเร็จ	 เนื่องจากมี
แรงงานหญิงหลายร้อยคนถูกจับกุม	 แต่ก็ท�าให้สตรีทั่วโลกสนับสนุนการต่อสู้ของ
กรรมกรหญฺงและเป็นการจุดประกายให้ผู ้หญิงทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงสิทธิของ 
ตัวเองมากขึ้น
	 ในวันที่	8	มีนาคม	ค.ศ.	1910	(พ.ศ.	2453)	ความพยายามของกรรมกรสตรี
กลุม่น้ีก็ประสบผลส�าเรจ็	เมือ่มตีวัแทนผูห้ญงิจาก	17	ประเทศ	เข้าร่วมประชมุสมชัชา
สตรีสังคมนิยมครั้งที่	2	ณ	เมืองโคเปนเฮเกน	ประเทศเดนมาร์ก	โดยในที่ประชุมได้
ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรี	 ในระบบสาม	 8	 คือ	 ยอมให้ 
ลดเวลาท�างานเหลือวันละ	 8	 ชั่วโมง	 ให้เวลาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
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ของตัวเองอีก	 8	 ช่ัวโมง	 และอีก	 8	 ช่ัวโมงเป็นเวลาพักผ่อน	พร้อมกันนี้ยังได้ปรับ
ค่าแรงของแรงงานหญงิให้เท่าเทยีมกบัแรงงานชาย	และยงัมกีารคุม้ครองสวสัดกิาร
สตรีและแรงงานเด็กอีกด้วยท้ังนี้ยังได้รับรองข้อเสนอของกรรมกรหญิงด้วยการ
ก�าหนดให้วันที่	8	มีนาคม	ของทุกปีเป็น	วันสตรีสากล
	 ในประเทศไทย	ข้อมลูของ	Protection	International	ระบวุ่ามนีกัปกป้อง
สิทธิมนุษยชน	 จ�านวนไม่น้อยที่รวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงด้วย	 ถูกข่มขู่	
คุกคาม	ถูกสังหาร	ถูกบังคับ	สูญหาย	ถูกคุกคามทางเพศอย่างต่อเนื่องในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมา	 อีกทั้งมีจ�านวนมากที่ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีด้วยข้อหาต่างๆ	 ทั้งจากรัฐ
หรือเอกชน	 มีการเพิ่มขึ้นของการฟ้องคดีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเนื่องจาก
การท�างานที่ชอบธรรมของพวกเธอในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย	ตั้งแต่ต้นปี	2560	ที่ผ่านมา	8	ใน	10	ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่
ถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิดทางอาญาเป็นผู้หญิง	
	 อีกทั้งการท่ีรัฐบาลปัจจุบันมีความพยายามปฏิรูปประเทศโดยการออก
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร	ที่ดิน		และพลังงาน	แต่ประชาชน
ยังขาดการมีส่วนร่วม	 รวมถึงสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็	ท�าให้การท�างานของผูห้ญงิปกป้องสทิธมินษุยชน
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น	
	 การสร้างความตระหนักและการการหามาตรการเร่งด่วนเพื่อคุ้มครอง 
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 และต้องการความร่วมมือ 
จากทกุฝ่าย	เพือ่สร้างหลกัประกนัในการท�างานเพือ่ปกป้องสทิธมินษุยชนของผูห้ญงิ 
ว่าผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนจะไม่ถูกท�าร้าย	 ถูกคุกคาม	 โดยเฉพาะ 
การคุกคามทางเพศ	และการถูกท�าให้เกลียดชัง	รวมถึงศักดิ์ศรี	และสิทธิมนุษยชน
ของผู้หญิงจะได้รับการเคารพและคุ้มครอง
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“เรื่องที่ควรท�ำ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องเด็ก เรื่องผู้หญิง ควำมรุนแรง 
ควำมทุกข์ยำกของคน ควำมไม่ยุติธรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุด 
เรำจะท�ำอย่ำงไรที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่ำนี้ โดยที่ตัวเรำเองยังคงรักษำ
ควำมสงบในจิตใจของเรำเอำไว้ได้ นี่คือโจทย์ใหญ่”

ภิกษุณีธัมมนันทาเถรี

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของผู้หญิง

 “พระพุทธเจ้ำทรงงดงำม ทรงประกำศชัดเจนว่ำผู้หญิงมีควำมสำมำรถ 
ในกำรบรรลุธรรมได้เช่นกัน สำมำรถบรรลุโสดำบันขั้นอรหันต์ได้เช่นเดียวกับผู้ชำย 
นอกเหนือจำกท้ำทำยระบบวรรณะแล้ว พระพุทธเจ้ำยังท้ำทำยเร่ืองศักยภำพของ
ควำมเป็นมนุษย์ เปิดโอกำสให้ผู้หญิงเข้ำมำปฏิบัติธรรมได้อย่ำงเป็นระบบ”
	 ค�ากล่าวของภิกษุณีธัมมนันทา	 แห่งวัตรทรงธรรมกัลยาณี	 อดีตอาจารย์
ประจ�ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 รศ.ดร.	 ฉัตรสุมาลย์	 กบิลสิงห์	 หรือ	 “หลวงแม่”  

ผู้บุกเบิกเส้นทางภิกษุณีสงฆ์ให้แก่สังคมไทย	และท�าให้เมืองไทยมี	“พุทธบริษัท	4”	
ครบ	เส้นทางใต้ร่มกาสาวพัสตร์	ด้วยศีล	311	ข้อ	ของ	“หลวงแม่”	เริ่มต้นขึ้นในปี	
พ.ศ.	2544	ที่ท่านได้ออกบรรพชาเป็น	“สามเณรี”	มีฉายาว่า	“ธัมมนันทา”	ซึ่งถือ
เป็นหญิงไทยคนแรกที่ได้รับการบวชในสายเถรวาท	 ก่อนที่จะได้รับการอุปสมบท 
ในปี	พ.ศ.	2546	ที่ประเทศศรีลังกา	
	 ในด้านการศึกษา	 หลวงแม่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน 
พุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมคธ	 ประเทศอินเดีย	 ถือเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ 
ได้รบัการศกึษาระดบัปรญิญาเอกด้านพทุธศาสนา	เป็นนกัวชิาการด้านศาสนาท่ีเป็น
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ทีรู้่จักอย่างกว้างขวาง	โดยเฉพาะในระดบันานาชาต	ิเกีย่วกบัประเดน็การมส่ีวนร่วม
ในการอุปสมบทของผู้หญิง
	 อีกทั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก	เรื่อง	“การศึกษาเปรียบเทียบภิกษุณี
ปาติโมกข์ใน	 ๖	 นิกาย”	 ซึ่งเป็นการประกันได้ว่าอย่างน้อยท่ีสุดท่านเป็นคนหนึ่ง
ที่รู้เรื่องภิกษุณีมากที่สุด	 ท�าให้ความรู้ความเข้าใจของท่านหยั่งรากลึก	 ไม่เพียงแต่
พุทธนิกายเถรวาทเท่านั้น	แต่ยังมีความรู้ในนิกายอื่นๆ	อีกด้วย	เป็นความแข็งแกร่ง 
ทางวิชาการซึ่งท�าให้ท่านสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเร่ืองการบวชภิกษุณีมาได้ต้ังแต่
ต้น	 น�าไปสู่ความเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ีของตัวเอง	 และเป็นผลให้ท่านสามารถ
ปกป้องสิทธิและหน้าที่ของผู้หญิงบนเส้นทางภิกษุณีสงฆ์ได้อย่างมั่นคง
	 ย้อนกลบัไปในปี	พ.ศ.	2526	ซึง่ถือเป็นปีทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงอย่างแท้จรงิ
ในชวีติของท่าน	เมือ่ท่านได้รบัเชิญจากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด	ให้เข้าร่วมการประชมุ
เรื่อง	“ผู้หญิง	ศาสนา	และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”
 “ตอนนั้นกำรประชุมพูดเรื่องศำสนำ ผู้หญิง และกำรเปลี่ยนแปลงในสังคม 
ซึง่ผู้เข้ำร่วมประชมุเป็นผูห้ญงิทัง้หมด ร้องไห้กนัเยอะ เหน็ควำมทกุข์ยำกของผูห้ญงิ 
จงึมำเริม่สรปุและเหน็ด้วยกบัสิง่ทีเ่ขำต่อสู ้ท�ำไมผูห้ญงิมคีวำมโกรธ พอกลบัมำบ้ำน
ตัง้ใจมำศกึษำปฏิบัตธิรรมท่ีชัดเจน เป็นจดุหักเหทีท่�ำให้ตัง้ใจว่ำจะไม่เป็นนกัวชิำกำร
เท่ำนัน้” เมือ่กลบัมา	“หลวงแม่”	พจิารณาการปฏบิตัธิรรมทางพทุธให้ชดัเจนมากขึน้
 “เรื่องที่ควรท�ำ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องเด็ก เรื่องผู้หญิง ควำมรุนแรง ควำม 
ทุกข์ยำกของคน ควำมไม่ยุติธรรมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุด เรำจะท�ำอย่ำงไร 
ทีจ่ะต่อสูกั้บสิง่เหล่ำนี ้โดยทีต่วัเรำเองยงัคงรกัษำควำมสงบในจติใจของเรำเอำไว้ได้  
นี่คือโจทย์ใหญ่”
	 ภายหลังการบรรพชาของ	 “หลวงแม่”	 ซึ่งสังคมในขณะนั้นยังไม่เข้าใจ	 
จึงท�าให้ท่านถูกโจมตี
 “ช่วงทีบ่วชกลบัมำใหม่ จะโดนโจมตอีย่ำงมำก แต่เรำกไ็ม่หวัน่ไหว ยดึเพยีง
หลักค�ำสอนของพระพุทธศำสนำ เพรำะเมื่อเรำมั่นคงในธรรมะ ธรรมะก็จะรักษำ 
เรำได้ และหำกเรำเชื่อพระพุทธศำสนำ พระพุทธศำสนำก็จะปกป้องเรำให้พ้นจำก
ภัยพำลทั้งหลำยได้”
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	 ท่านได้รับคัดเลือกให้เป็น	 1	 ใน	 1,000	 คน	 ของสตรีเพื่อสันติภาพ	 ซึ่ง 
ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบล	 ในจ�านวนสตรี	 1,000	คนนี้	 มีสตรีชาวพุทธ
เพียง	4	คน
	 ในปี	พ.ศ.	2557	หลังจากที่	“หลวงแม่”	มีพรรษาเกิน	12	พรรษา	จึงได้รับ
การแต่งตัง้จากมหานายกมหนิทวงัสะ	พระมหาเถระชาวศรลีงักาท่ามกลางสงฆ์ของ
ทัง้สองฝ่ายให้เป็น	“ปวตัตนิ”ี	หรอื	พระอปัุชฌาย์ท่ีเป็นผู้หญงิรูปแรกในประเทศไทย	
และจนถงึปัจจบัุน	“หลวงแม่”	ยงัคงเน้นการสร้างคณุภาพและองค์ความรูใ้ห้เกดิกบั
ภิกษุณีสงฆ์เถรวาทในประเทศไทย	รวมถึงการสร้างเครือข่ายภิกษุณีเถรวาทเอเชีย
	 และนับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2558	เป็นต้นมา	“หลวงแม่”	ท�าให้ผู้หญิงที่ต้องการ
บวชเป็นภิกษุณสีามารถบวชได้ในประเทศ	ไม่ต้องเดนิทางไปบวชทีป่ระเทศศรลีงักา
หรือไต้หวัน	ดังเช่นที่ผ่านมา	เพราะก่อนหน้านี้การบวชภิกษุณีจะต้องมีสงฆ์	2	ฝ่าย	
คือ	ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์	แต่ประเทศไทยมีเพียงภิกษุสงฆ์เท่านั้น	การต่อสู้ของ
หลวงแม่เป็นการเปิดทางให้ผู้หญิงในประเทศไทยคนอื่นๆมีสิทธิ	 และเสรีภาพด้าน
การบวชในพระพุทธศาสนา

	 นอกจากนี	้ประเทศไทยยงัเป็นรฐัภาคอีนสุญัญาขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรี 
ในทุกรูปแบบ	 เป็นพันธกรณีท่ีไทยต้องส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	 ขจัด 
กฎเกณฑ์	กฎหมาย	ประเพณี	ขนบธรรมเนียม	ค่านิยมต่างๆ	ที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี	
และไทยยังเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	2539	 รัฐไทยจึงต้องมีพันธกรณีที่จะต้องคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพพื้นฐานที่บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด	 มโนธรรม	 และ
ศาสนา	 การถูกบีบให้เสื่อมเสียเสรีภาพในการมีหรือนับถือศาสนาจะท�าไม่ได้	 และ
เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อของบุคคลอาจอยู่ภายใต้บังคับ
แห่งข้อจ�ากัดเฉพาะที่กฎหมายบัญญัติไว้	 เพื่อรักษาความปลอดภัย	 ความสงบ
เรยีบร้อย	สขุอนามยั	หรอืศลีธรรมของประชาชน	หรือเพ่ือคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพ
ขั้นมูลฐานของบุคคลอื่นเท่านั้น
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“เมื่อไม่มีทำงเลือกชำวบ้ำนก็ต้องลุกขึ้นสู้ ถึงมันจะเป็นควำมเสี่ยง 
และต้องใช้พลังของประชำชนอย่ำงมำกในสถำนกำรณ์แบบนี้ 
แต่เมื่อไม่มีทำงเลือกก็ต้องท�ำ ถ้ำไม่ท�ำชำวบ้ำนต้องเสียสิทธิ 
มันก็ต้องยอมแลก ถ้ำไม่แลกเรำคงต้องโดนละเมิดมำกกว่ำนี้”

ณัฐพร อาจหาญ  

หญิงสาวลูกอีสาน	นักปกป้องสิทธิชุมชน	สิทธิพลเมือง	และสิทธิการเมือง

“ณัฐพร อำจหำญ”	 หรือที่เพื่อนๆ	 เรียกเธอว่า	 “บี”	 จบการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี	 คณะเกษตร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และปริญญาโท	 
คณะวารสารศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 บี	 ตัดสินใจทิ้งหน้าที่การงานใน
ฐานะสื่อ	 และผันตัวมาร่วมกับชาวบ้านในการปกป้องสิทธิชุมชน	 เม่ือพบว่าพี่น้อง 
ชาวอีสานต่างได้รับผลกระทบและถูกละเมิดสิทธิจากนโยบายส�าคัญของรัฐและ
โครงการขนาดใหญ่ของบริษัทเอกชน	 ปี	 2557	ณัฐพร	 มีบทบาทส�าคัญร่วมกับ
เพ่ือนๆ	ในการช่วยชาวบ้านกลุม่อนรุกัษ์ดงมลู	ในการคดัค้านการขดุเจาะปิโตรเลยีม	
อ.ท่าคันโท	 จ.กาฬสินธุ์	 ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน	 รวมถึงปัญหาในลักษณะ
เดียวกันที่บ้านนามูล-ดูนสาด	 อ.กระนวน	 จ.ขอนแก่น	 ท่ีเธอร่วมเคล่ือนไหวกับ 
ชาวบ้านให้ออกมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิของตัวเองต่อสู้กับบริษัทเอกชนที่พยายาม 
เข้ามาขุดส�ารวจก๊าซธรรมชาติในพื้นที่	 ภายหลังรัฐประหารเมื่อปี	 2557	 การ
เคลื่อนไหวของชาวบ้านมีความยากล�าบากมากขึ้น	 หลายคร้ังเมื่อชาวบ้านออกมา 
ปกป้องสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	รวมถึงสิทธิความเป็นพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง	 มักจะถูกจับจ้องจากเจ้าหน้าที่	 แกนน�าหลายคนถูกเจ้าหน้าที่ 
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เรียกไปพบ	ถูกขอให้ยกเลิกการประชุมชาวบ้าน	เพราะอาจเป็นการขัดค�าสั่ง	คสช.	
ท�าให้ชาวบ้านมคีวามหวาดกลวัมากขึน้	บ้านนามลู-ดนูสาด	เป็นอกีพืน้ทีใ่นภาคอสีาน 
ทีไ่ด้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่	ชาวบ้านต่างมคีวามกงัวลว่า	โรงแยกแก๊ส 
จะมีผลกระทบกับที่นา	 ที่ท�ากินของชาวบ้านอย่างไร	 แม้จะมีกระบวนการรับฟัง	
แต่การจัดรับฟังความคิดเห็นก็ไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 
ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	 และเปิดเผย “หลำยคนไม่รู้ว่ำด้วยซ�้ำ
ว่ำมันคืออะไร เขำอ้ำงว่ำจะมำส�ำรวจ แต่มีแผนว่ำจะเริ่มสร้ำงแล้ว เตรียมท�ำ EIA  
จะมีโรงแยกก๊ำซตรงนี้ ไม่ใช่แค่เจำะอย่ำงเดียว ยังไม่รวมเรื่องท่อก๊ำซ ชำวบ้ำน 
จึงไปยื่นหนังสือ เคลื่อนไหวเพื่อชะลอออกใบอนุญำต”	 ณัฐพร	 กับเพ่ือนๆ 
นักกิจกรรมคนรุน่ใหม่และชาวบ้านรวมตวักนัในนามกลุม่	“อสีานใหม่”	เพือ่ปกป้อง
ทรัพยากรในพื้นที่ภาคอีสาน	 ซึ่ง	 “ณัฐพร”	 มองว่า	 ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่
รัฐก�าหนดนโยบายโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน	และไม่ฟังเสียงคนท้องถิ่น		
ปี	2559	บทบาทของ	ณัฐพร	ถูกจับตามองโดยเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้นเมื่อเธอออกมา
เคลือ่นไหวร่วมกบัชาวบ้านในกจิกรรมทีเ่รยีกว่า	“เดนิเพือ่สทิธ”ิ	-	Walk	for	Rights	
โดย	ณฐัพร	และชาวบ้านร่วมกนัเดนิเท้าไปพบปะพดูคยุกบัพีน้่องชาวบ้านทีถ่กูละเมดิ
สิทธิในหลายพื้นท่ีในภาคอีสานเพื่อปลุกประชาชนและสังคมให้หันมาสนใจและ 
เรียกร้องเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง		กิจกรรมเดินเพื่อสิทธิ	-	Walk	for	 
Rights	ท�าให้	ณัฐพร	และชาวบ้านถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น	 โดยถูกห้าม
ไม่ให้พูดในประเด็นสิทธิของชาวบ้าน	 ท้ังท่ีเรื่องสิทธิชุมชน	 สิทธิพลเมือง	 สิทธิ 
ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรมและสิทธิการเมืองนั้นล้วนแต่เป็นเร่ืองเดียวกัน	
ทั้งนี้ในระหว่างการท�ากิจกรรม	เดินเพื่อสิทธิ	เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2559	แกนน�า
ชาวบ้าน	พ่อเด่น	ค�าแหล้	นักต่อสู้เรื่องที่ดินที่ท�ากินแห่งบ้านโคกยาว	ต.ทุ่งลุยลาย	
อ.คอนสาร	จ.ชัยภูมิได้หายตัวไป	จนปัจจุบันไม่มีใครทราบชะตากรรมของนายเด่น
อีกเลย	 ปัญหาในภาคอีสานมีมากมาย	 ทั้งผลกระทบจากการท�าเหมืองแร่	 รวมถึง 
เรื่องปิโตรเลียม	 หรือปัญหาการจัดการน�้า	 ณัฐพร	 ฉายภาพสถานการณ์สิทธิ 
มนุษยชนในบ้านเราเวลานี้ว่า	“ชำวบ้ำนก�ำลังตื่นตัว เพรำะเห็นภำพชัดจำกปัญหำ
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ที่เกิดขึ้น คนตัวเล็กตัวน้อย ลุกขึ้นมำใช้สิทธิ ในภำวะที่ไม่มีช่องทำงเปิด สะท้อน
ปัญหำควำมไม่เป็นธรรม”
 “เมือ่ไม่มกีลไกเครือ่งมอืเปลีย่นแปลง ลดแรงเสยีทำน แถมผูม้อี�ำนำจรวบตงึ 
ในมือยังไม่ฟังเสียงประชำชน ท�ำให้เสี่ยงท่ีจะยิ่งเกิดกำรละเมิดสิทธิท่ีรุนแรง 
มำกขึน้ ช่วงมี พ.ร.บ. ประชำมต ิเรำยงัถกูตัง้ข้อกล่ำวหำ ขนำดเรำทีเ่คลือ่นไหวพอรูส้ทิธ ิ
ตัวเอง ยังโดนเจ้ำหน้ำที่รัฐท�ำอย่ำงนี้ถ้ำเป็นพี่น้องยิ่งจะโดนหนัก” “เป็นควำมเสี่ยง  
ที่ต้องใช้พลังของประชำชนอย่ำงมำกในภำวะที่ไม่มีทำงเลือก มันก็ต้องท�ำ เพรำะ 
ถ้ำไม่ท�ำชำวบ้ำนก็ต้องสูญเสีย ก็ต้องยอมแลก ไม่แลกสิทธิเรำก็ต้องโดนละเมิด
มำกกว่ำนี้” กับการเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ	 ที่ต้องมาต่อสู้เพื่อเรื่องใหญ่ๆ	 ที่ท้าทาย 
อ�านาจรัฐ	 อ�านาจทุน	 เช่นนี้	 ณัฐพร	 เห็นว่า	 ความเป็นผู้หญิงมีท้ังข้อดีและข้อเสีย	 
ข้อดีคือ	 ช่วยลดท่าทีความรุนแรงของการต่อสู้	 ทั้งการพูดคุย	 การเผชิญหน้า	 และ
ผู้หญิงยังมีความมุ่งมั่น	 อดทนกับการต่อสู้	 “ส่วนข้อด้อย เรำผู้หญิงในวงกำรก ็
ถูกมอง อำยุน้อยยิ่งเป็นผู้หญิงด้วย ก็ต้องใช้ควำมพยำยำมนำนมำกกับกำรออกมำ
ต่อสู้ เพรำะมีเรื่องควำมน่ำเชื่อถือ มันยังมีกำรมองให้ค่ำหรือมีอคติเล็กๆ ซึ่งต้อง
ใช้เวลำพิสูจน์นิดนึง ว่ำเรำจริงใจ แน่วแน่ ทุ่มเท เรำไม่ใช่เข้ำมำเพื่อผ่ำนๆ”		วันนี้	 
ณฐัพร	ไม่ได้ท�างานเฉพาะในระดบัท้องถิน่	แต่เธอยงัสะท้อนปัญหาของชาวบ้านไปสู่ 
ระดับชาติ	 และระดับสากล	 เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย	 
เธอมีบทบาทส�าคัญในการน�าเสนอปัญหาของธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน	
ผ่านกลไกระหว่าประเทศ	เช่น	การมีส่วนร่วมในการท�ารายงานทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชน	(ยูพีอาร์)	ไปยังสหประชาชาติ	รวมทั้งผลักดันให้เกิดแผนปฏิบัติการ
ชาติ	 ในเรื่อง	 “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”	 ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	
กระทรวงยุติธรรม	 โดยเฉพาะการท�าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสิทธิชุมชน	
สิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพของประชาชนท้องถิ่น
	 วันนี้แม้	ณัฐพร จะถูกตั้งข้อกล่าวหา อาจถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี แต่เธอก็
ไม่ท้อถอย ยังคงยืนเคียงข้างชาวบ้านอีสานในการปกป้องสิทธิเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม รวมถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
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คะติมะ หลีจ๊ะ 
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อสิทธิที่ดิน	ที่อยู่อาศัยและที่ท�ากิน

“คะติมะ”	 เกิดในครอบครัวชาติพันธุ์ลีซู	 ในชุมชนสันป่าเหียง	 อ.เชียงดาว	
จ.เชียงใหม่	 ในชุมชนแห่งนี้	 มีทั้งคนเมืองและชาวลีซู	 ที่ส่วนใหญ่ไม่มีสัญชาติไทย
และบัตรประชาชน	 อาศัยอยู่ร่วมกันโดยคนเมือง	 ประกอบอาชีพ	 เลี้ยงสัตว์	 เช่น	 
วัว	 ควาย	 ขณะที่	 ชาวลีซู	 ท�าเกษตรกรรม	 ปลูกข้าว	 ข้าวโพด	 และผักชนิดต่างๆ	 
ซึ่งการอยู่ร่วมกันระหว่างคน	 2	 ชาติพันธุ์	 ไม่สงบสุขนัก	 มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่ 
บ่อยครั้ง	โดยสาเหตุมาจาก	“อคติทางชาติพันธ์”

“กำรไม่มีบัตรประชำชนไทยเหมือนเป็นใบอนุญำตให้ใครต่อใครมำรังแก
พวกเรำได้ง่ำยขึ้น” คะติมะ	 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ท�ากิน	 
เล่าในสิ่งที่เธอได้ประสบเผชิญ

หลายครั้ง	คนเมืองจะปล่อย	วัว	และควาย	เข้ามากินพืชผลทางการเกษตร
ของชาวลีซู	 และผู้เสียหายเมื่อน�าเรื่องไปบอกกับเจ้าของวัวควายเหล่านั้น	 กลับ 
ถูกไล่ให้ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 พร้อมข่มขู่	 ว่าจะถูกจับเพราะ
ไม่มบีตัรประชาชน	ซึง่ความไม่รูก้ฎหมายท�าให้ชาวลีซู	ไม่กล้าไปด�าเนนิคดีกบัเจ้าของ
วัว	ควาย	ที่ร้ายแรงที่สุด	คือ	การถูกโยนบาปว่าเป็นผู้บุกรุกพื้นที่ของรัฐ	เนื่องจาก
ชุมชนสันป่าเหียงตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 และเขตอุทยานแห่งชาติดาวแม้ว่า
พวกเขาเหล่านี้จะอาศัยผืนดินแห่งนี้มาอย่างยาวนานก็ตาม

“พ่อเป็นศพแรก ซึ่งถ้ำฉันไม่ลุกขึ้นสู้อำจจะมีศพต่อไป 
ฉันในฐำนะที่เป็นลูกหลำนของชุมชนนี้จะต้องลุกขึ้นมำต่อสู้ 
และเรียกร้องควำมเป็นธรรมให้กับชุมชน แม้จะต้องต่อสู้กับควำมกลัว
จำกอิทธิพลต่ำงๆ เพรำะถ้ำฉันไม่ลุกขึ้นมำสู้ ชำวบ้ำนก็จะยิ่งถูกรังแก”
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	 นอกจากนี้ผู้น�าชุมชนที่เป็นคนเมือง	ยังกลั่นแกล้งชาวลีซู	ด้วยการยึดที่ดิน 
ท�ากิน	 เพื่อปลูกป่าจ�านวนหลายแปลง	 กีดกันการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการ
เพาะปลกู	แต่ในทางตรงกนัข้าม	กลบัยอมให้ญาติพ่ีน้องของตัวเองเข้ามาใช้ประโยชน์
ในที่ดินได้
	 ในขณะท่ีปกป้องสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์	 ครอบครัวของเธอก็เป็นเหยื่อของ
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	
	 ในเดือนพฤษภาคม	2555	พ่อของ	คะติมะ	ถูกยิงจนเสียชีวิตระหว่างออก
ตามหาควายที่หายไป	 ในป่าข้างกับท่ีดินท่ีถูกยึดไป	 ร่างของพ่อเธอถูกกระสุนปืน 
พุ่งเข้าใส่ร่างกายจ�านวน	5	นดั	จากกลุม่ผูน้�าชมุชน	โดยให้พวกเขาเหตผุลว่า	พ่อของ
เธอบุกรุกป่าชุมชน	และยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนจึงถูกวิสามัญฆาตกรรม
	 การเสียชีวิตของพ่อท�าให้	คะติมะ	ต้องลุกขึ้นสู้	เพื่อเรียกร้องความยุติธรรม
ให้กบัครอบครวั	โดยเริม่ต้นด้วยหาปรกึษาสมาคมศนูย์รวมการศกึษาและวฒันธรรม
ของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย	 และเครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย	 และได้รับ 
ค�าแนะน�าให้ท�าเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
	 หลงัจากคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	ได้ลงพืน้ทีพ่ร้อมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบเท็จจริงในการเสียชีวิตพ่อของเธอ	แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์
ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล	 แต่ทว่า	 “คะติมะ”	 ไม่ยอมแพ้	 เธอฟ้องร้องต่อศาลจังหวัด
เชียงใหม่ให้พิสูจน์การเสียชีวิตของพ่อซึ่งจากหลักฐานต่างๆ	 ที่ปรากฏ	 ยืนยันได้ว่า	
พ่อของเธอคือผู้บริสุทธิ์	และให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจท�าส�านวนใหม่	แต่เรื่องนี้กลับเงียบ
หายไป
 “พ่อเป็นศพแรก ซึ่งถ้ำฉันไม่ลุกขึ้นสู้อำจจะมีศพต่อไป ฉันในฐำนะที่เป็น 
ลูกหลำนของชมุชนนีจ้ะต้องลกุขึน้มำต่อสู ้และเรยีกร้องควำมเป็นธรรมให้กบัชมุชน 
แม้จะต้องต่อสู้กับควำมกลัวจำกอิทธิพลต่ำงๆ เพรำะถ้ำฉันไม่ลุกขึ้นมำสู้ ชำวบ้ำน 
ก็จะยิ่งถูกรังแก”
	 ทุกวันนี้	 “คะติมะ”	 กลายเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในการให้ความช่วยเหลือ
เรื่องการถูกละเมิดสิทธิในที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย
	 ในมุมมองของเธอ	 คะติมะเห็นว่า	 ท่ีดินมีความจ�าเป็นต่อชีวิตของชาวบ้าน
อย่างมาก	 เพราะหากไม่มีท่ีดินท�ากิน	 จะเกิดปัญหาตามมามากมาย	 ทั้งการอพยพ
เข้าสู่เมืองเพื่อมาขายแรงงาน	 มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์	 การ
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ถกูกดขีแ่รงงาน	ดงันัน้ความมัน่คงในทีด่นิเป็นส่ิงทีส่�าคญัมาก	ทีดิ่นจึงเป็นความมัน่คง
ของชีวิต
 “ที่ผ่ำนมำพวกเรำชำวบ้ำนไม่เคยเรียกร้องโฉนดที่ดินที่เป็นรำยบุคคล 
เพรำะสุดท้ำยอำจจะหลุดมือได้ แต่เรำต้องกำรโฉนดที่ดินชุมชน ซึ่งเป็นของชุมชน  
ไม่สำมำรถซื้อขำยได้ เพื่อป้องกันที่ดินหลุดมือไปอยู่ในมือของนำยทุน ชำวบ้ำน 
อยำกมีที่ดินของชุมชนและสำมำรถท�ำกินและอำศัยอยู่ได้อย่ำงไม่หวำดกลัว”
	 นับจากปี	2557	เป็นต้นมา	นโยบายค�าสั่ง	คสช.ฉบับที่	64/2557	และการ
ด�าเนินนโยบายทวงคืนผืนป่า	 ส่งผลกระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองทั่วประเทศมีหลาย
ชุมชนถูกจับกุมในข้อหาบุกรุกท�าลายป่าบนที่ดินท�ากินต้ังแต่บรรพบุรุษ	 สิ่งเหล่านี้
ท�าให้	“คะตมิะ”	ตัง้ใจว่าจะต้องท�างานเพือ่ส่งเสรมิสทิธขิองชาวบ้านต่อไป	เธอเหน็ว่า 
การต่อสู้ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อสิทธิที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ท�ากิน		 
เป็นเรื่องของความคิด	 เพราะในกระบวนการต่อสู้ของชายและหญิงไม่มีความ 
แตกต่างกัน	จะแตกต่างกันแต่ก็เพียงร่างกายเท่านั้น	โดยเฉพาะสังคมภายนอกที่ให้
ค่าของความเป็นหญิงและชายที่ไม่เท่าเทียมกัน
	 ในสงัคมชนเผ่าชาตพินัธุ	์“คะตมิะ”	บอกว่า	การให้ความยอมรับกบั	“ผู้หญงิ” 
	ในฐานะ	“นักปกป้อง”	ไม่ใช่เรือ่ง่าย	เพราะความเชือ่และวฒันธรรมในสงัคมชนเผ่า
ชาติพันธุ์	ผู้ชายเท่านั้นที่เป็นผู้น�า		
	 “ถ้าผู้หญิงแต่งงานแล้ว	 ออกไปนอกบ้าน	 ก็จะถูกมองว่าไม่ใช่ผู้หญิงที่ดี	
ชนเผ่าชาติพันธุ์	 ที่เป็นผู้หญิงหากจะเดินทางไปเรียกร้องอะไรก็จะมีปัญหา	 เพราะ
วัฒนธรรมตรงนี้	 แต่ส่วนตัวฉันถือว่าฉันได้รับความยอมรับพอสมควรจากชุมชน	
อาจจะเป็นเพราะเป็นผู้หญิงคนแรกที่เรียนจบปริญญาตรี	และเป็นคนที่ต้องเจอกับ
ปัญหาทีใ่หญ่ทีส่ดุ	เพราะพ่อถกูยงิตาย	ปัจจยัหลายอย่างทีท่�าให้คนในชมุชน	เหน็ว่า
เราผ่านมาได้	และสามารถให้ค�าปรึกษากับคนอื่นได้	เขาก็ยอมรับเราตรงนี้”	
	 จนวันนี้	 คะติมะ	 ยังคงเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อ	 “พ่อ”	 และชาวบ้าน
ในชุมชนสันป่าเหียง	 แม้จะเป็นความยกล�าบากอย่างมากส�าหรับหญิงชาติพันธุ ์
อย่างเธอ	แต่คะติมะ	ก็ไม่เคยท้อแท้	เธอเข้าร่วมในการประชุมอบรมต่างๆ	ที่จัดขึ้น
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนให้เป็นที่รับรู้	ด้วยความหวังว่าสักวัน	ปัญหา
การละเมดิสทิธมินษุยชนต่อชนเผ่าพืน้เมอืงจะหมดไป	และความยติุธรรมจะกลับคนื 
มาสู่มนุษย์ทุกคน
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“สิ่งที่เรำได้ มันยิ่งใหญ่ มันไม่ใช่แค่กำรที่เรำช่วยเหลือใคร
คนใดคนหนึ่ง มันไม่ได้ช่วยเขำแค่คนเดียว แต่ยังเป็นกำร
ไปช่วยครอบครัวเขำด้วย เมื่อเขำได้รับก�ำลังใจตรงนี้แล้ว
รู้สึกดี ก็อยำกให้เขำส่งต่อมันไปให้คนอื่นๆ”

พนา เจริญสุข 
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	

ผู้ก้าวผ่านการถูกละเมิดสิทธิมาเป็นนักปกป้องผู้หญิงจากความรุนแรง	

 “บำงทีเขำแค่พูดว่ำเขำดีใจ หรือ เขำดีขึ้น แค่นี้เรำรู้สึกดี”
	 สิ่งน้ีท�าให้	 “พนา	 เจริญสุข”	 ท่ีเข้ามารับหน้าที่เป็นอาสาสมัครมูลนิธ ิ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม	 คอยให้ค�าปรึกษา	 ชี้แนะ	 ปลอบโยนผู้หญิงที่ตก 
เป็นผู้ถูกล่วงละเมิดทั้งร่างกาย	 และจิตใจ	 ยืนยันท�างานตรงนี้มายาวนานกว่า	 
15	ปี	และจะท�าต่อไป	จากสถานะ	“ผูถ้กูกระท�า”	ทีบ่อบช�า้	มองไปทางไหนกม็ดืมน	 
ไร้ทางออก	 จนมีคนยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ	 และในที่สุดสามารถกลับมา 
ใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง
	 วันนี้เธอเปลี่ยนสถานะ	 จาก	 “ผู้ถูกกระท�ำ”	 กลายเป็น	 “ผู้ส่งมอบ”	 ความ
ช่วยเหลือไปยังคนอ่ืนๆ	 ท่ีต้องประสบปัญหาเดียวกับเธอด้วยความ	 “เข้าใจ”	 และ	
“หวังดี”	เหมือนที่เธอเคยได้รับ
 “ใจเรำอยำกช่วยเขำ เรำอำจเคยผ่ำนพ้น เคยเป็นแบบนั้น แต่ไม่มีใครฟัง
เรำเลย เรำก็บอกเล่ำเรื่องของเรำให้เขำรู้จักสิทธิของเขำ ให้เขำกล้ำขึ้นมำเพื่อต่อสู้ 
พยำยำมให้ก�ำลังใจว่ำเขำสำมำรถท�ำได้แค่ต้องใช้เวลำ”
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	 เกือบ	20	ปีก่อนหน้านี้	“พนา”	ถูกหลอกจากสามีที่อยู่กินกันมา	ว่าได้หย่า 
กับภรรยาคนเก่าและมาแต่งงงานกับเธอ	 ทั้งที่ความจริง	 ก่อนหน้านั้นเขาได้ไป 
จดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้ว	 หลังมีปากเสียงเธอถูกไล่
ออกจากบ้าน	และต้องแบกความอบัอาย		จนมาเจอกบัเจ้าหน้าทีอ่งค์กรเอกชนทีใ่ห้ 
ความช่วยเหลือ	จากที่เรารู้สึกว่า“ชีวิตเรำทั้งชีวิตเสียหำย น่ำอับอำย ก็มำหำมูลนิธิ
เพื่อนหญิง ท�ำให้เรำได้พบกับเรื่องรำวของคนอื่นๆ ตั้งแต่วันแรกที่ไป ก็มีคดี ภรรยำ
แทงสำมีตำย เพรำะไปท�ำร้ำยลูกและตัวเธอ จึงคิดว่ำปัญหำของเรำเองที่เคยคิดว่ำ
เป็นปัญหำใหญ่ก็กลำยเป็นเรื่องเล็กนิดเดียว”
	 “พนา”	 เล่าให้ฟังว่า	 ผู้หญิงท่ีประสบปัญหาถูกล่วงละเมิดต่างๆ	 จะไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	 เช่น	 ผู้หญิงท้องหากไม่ฆ่าตัวตายก็ต้องหนีไป	 ตอนนั้น	
พอเรารู้ว่ามีหน่วยงานที่ร่วมช่วยเหลือผู้หญิงเราก็เข้ามาช่วยท�างานด้วย
	 หลายปีต่อมา	พนาได้มาท�างานเต็มตัวในฐานะเป็น	“อาสาสมัคร”	มูลนิธ ิ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม	คอยให้ค�าปรึกษา	ค�าแนะน�า	ให้ความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ	 เช่น	 “กรณีเป็นคดีควำมเรำก็ต้องให้ก�ำลังใจคลำยควำมกังวลท�ำให้เขำ
ผ่ำนจุดนั้นไปให้ได้”
	 “พนา”	 เล่าว่า	 “ทำงมูลนิธิฯ ก็จะมีคนหลำยกลุ่มเข้ำไปพูดคุย ทั้งกลุ่มที่ 
ผ่ำนพ้นจุดนั้นไปแล้ว หรืออยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร หรือกลุ่มเพิ่งเข้ำมำ ก็จะเข้ำไป
พูดคุยว่ำเขำจะต้องเจออะไรบ้ำง ขึ้นศำลจะต้องเจออะไร ให้เขำตัดสินใจเองว่ำ 
จะด�ำเนินกำรอย่ำงไร หรือจะไม่ท�ำอะไรเลย ก็บอกเขำว่ำวันหนึ่งไม่ไหวก็กลับมำ  
ไม่จ�ำเป็นต้องแก้ปัญหำด้วยตัวเอง ให้คนอื่นช่วยได้”
	 “พนา”	กล่าวว่า	หลายคนที่เคยได้รับความช่วยเหลือก็จะกลับมาให้ความ
ช่วยเหลือคนอื่นต่อไป	เพราะบางเรื่องบอกญาติพี่น้องไม่ได้	เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเขา	
	 เธออธิบายว่า	 ก่อนหน้านี้เคยคิดเพียงว่าต้องมีแต่พ่อแม่	 ญาติพี่น้อง	 หรือ
เพื่อนฝูงเท่านั้นที่ดีกับเรา	คนอื่นไม่ดี	แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่	สิ่งที่ได้รับมาก็คือ
คนอื่นก็ช่วยเราได้	ช่วยคลี่คลายปัญหาให้เราได้
	 ดังนั้น	 พนาจึงอยากให้เขาเหล่านั้นกลับไปช่วยเหลือคนอื่นๆ	 เป็นลูกโซ	่
เพราะสิ่งที่คุณได้รับมันมีค่า	 ถ้าท�าให้คนอื่นได้รับมันก็มีค่าเหมือนกัน	 แค่ต้ังใจท�า
เหมือนเป็นญาติเรา
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	 “พนา”	เล่าว่า	ปัจจบัุนสถานการณ์การล่วงละเมดิสทิธ	ิล่วงละเมดิทางเพศ	
ทัง้เดก็	และทัง้ผูห้ญงิเกดิขึน้มาก	จ�าเป็นต้องมหีน่วยงานหรือผู้มจิีตอาสาทุ่มเทเข้าไป
ช่วยเหลือเยียวยา
 “เด็กผู้หญิงมีโอกำสเสี่ยงสูงด้วยควำมที่อ่อนแอ ไม่มีควำมรู้ หรือไม่มีอะไร
ปกป้อง เรำต้องบอกให้เขำเท่ำทันกับสิ่งรอบข้ำง ข้ำงนอกอันตรำยเยอะจะหลีก 
ยังไง ปกป้องตัวเรำยังไง กำรล่วงละเมิดทำงเพศมำจำกคนนอกค่อนข้ำงน้อย  
ส่วนใหญ่เป็นคนที่มำตีสนิท ใช้ควำมใกล้ชิด ไม่ว่ำจะเป็นเพื่อนพี่ชำย เพื่อนพ่อ”
	 ทุกวันนี้เธอลาออกจากอาชีพครูที่โรงเรียนสอนเด็กออทิสติกเพื่อมาดูแล
มารดาที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์	 และรับสอนพิเศษ	 ควบคู่กับท�างานเป็นอาสาสมัคร
มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
	 หน้าที่ของเธอจึงมีหลายอย่าง	 ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครให้ค�าปรึกษาและ
แนะน�าในการด�าเนนิคด	ีรวมถงึเป็นผูเ้สรมิก�าลงัใจให้ผูป้ระสบปัญหาถกูละเมดิสทิธิ	
ในบทบาทต่าง	ๆ	โดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องเวลา	หรือสถานที่	“พนา”	พร้อมเสมอที่จะ
ร่วมให้การสนบัสนุน	เช่น	ไปเป็นเพือ่นผูป้ระสบปัญหาทีส่ถานตี�ารวจ	ศาล	ส�านกังาน
อัยการ	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพฯ	 เป็นอาสาสมัครประสานส่งต่อให้ความ 
ช่วยเหลือร่วมกับภาคีเครือข่าย	 เช่น	 บ้านพักฉุกเฉิน	 บ้านพักเด็กและครอบครัว	 
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม	 โรงพยาบาล	 ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร	 เป็นอาสาสมัคร 
พาผูป้ระสบปัญหาไปตรวจร่างกาย	จดัหาทีพ่กั	พาไปพบลูกทีโ่รงเรียน	ลงเยีย่มบ้าน	
ลงเยีย่มผูป้ระสบปัญหาทีเ่รอืนจ�า	ไปทีเ่กดิเหต	ุไปถ่ายภาพ	หรอืแม้แต่ท�าหน้าทีช่่วย
เจรจากับคู่กรณี	 ไปเป็นเพื่อนกับผู้ประสบปัญหา	 รวมถึงติดตามความเป็นไปของ
ผู้ประสบปัญหาเพื่อเยียวยาให้ผู้ประสบปัญหาสามารถข้ามพ้นปัญหาไปได้	 ซ่ึงงาน
ต่างๆ	ดงักล่าวช่วยหนนุเสรมิการท�างานของมลูนธิส่ิงเสรมิความเสมอภาคทางสงัคม
 “สังคมจะดีได้ส่วนหนึ่งมำจำกครอบครัวที่ต้องคุยกัน มีปัญหำก็ต้องพูดคุย
กันให้ได้ เรำต้องปกป้องคนในครอบครวั ช่วยดแูลกนั ให้ควำมช่วยเหลอื ถ้ำเหน็ว่ำมี
อำกำรแปลกๆ ไม่ปกติ ก็ต้องยื่นมือให้ควำมช่วยเหลือ ถ้ำเรำท�ำดี ปรำรถนำดีก็อย่ำ
ไปกลวัจะถกูต่อว่ำว่ำไปยุง่กบัเรือ่งของเขำ วนัหนึง่เขำกจ็ะเข้ำใจว่ำเรำปรำรถนำดี”
	 สิ่งส�าคัญที่จะต้องท�าต่อไปก็คือ	 การกระท�าในลักษณะป้องกันโดยการให้
ความรูก้บัเดก็	เมือ่เริม่โตเป็นผูใ้หญ่ในอนาคตจะต้องเจออะไรบ้าง	เจอแล้วทางออก
คืออะไร	ควรท�าตัวอย่างไร	หรือจะปฏิเสธเพื่อปกป้องตัวเองอย่างไร
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“ผู้หญิงในเครือข่ำยของเรำมีควำมกล้ำมำก กล้ำพูด กล้ำท�ำ 
ไม่เกรงกลัว ผู้หญิงมักเป็นแนวหน้ำที่ไปก่อน เพรำะเรำเป็น
ผู้หญิงด้วยที่ท�ำให้เขำไม่ค่อยกล้ำท�ำอะไร เรำเลยใช้จุดตรงนี้
ออกมำต่อสู้ ออกมำปกป้องสิทธิในที่ดินท�ำกินของตัวเอง”

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นธรรม		
เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน จ.กระบี่  

	 ภาพของประชาชนจ�านวนมากชุมนุมกันข้างบริเวณก�าแพงของท�าเนียบ
รัฐบาล	 ในเวลากลางวันท่ามกลางเปลวแดดที่ร้อนระอุ	 และเวลากลางคืน	 ปรากฏ
ต่อสายตาของชาวไทยทั่วประเทศ
	 ประชาชนกลุ่มนี้มาแสดงพลังคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัด
กระบี่	 ภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 มีมติเห็นชอบให ้
เดินหน้าโครงการดังกล่าว	 โดยนายกรัฐมนตรี	 เป็นผู้เปิดเผยผลการประชุมนี้ด้วย 
ตัวเอง	 พร้อมระบุว่าโครงการดังกล่าว	 เป็นไปตามแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ	หรือ	PDP	ที่ศึกษามาดีแล้ว
	 พวกเขาเดินทางจากบ้านเกิดในจังหวัดกระบี่เพื่อมาเรียกร้องต่อรัฐบาล 
ในการปกป้องสิทธิของตัวเอง
	 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่	ประกอบไปด้วย	โครงการก่อสร้าง	2	ส่วน	
คือ	โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด	870	เมกะวัตต์	ตั้งอยู่ที่	ต.	คลองขนาน	อ.เหนือคลอง	
จ.กระบี่	ใช้ถ่านหินบิทูมินัส	เฉลี่ยวันละ	8,000	ตัน	หรือ	ปีละ	2.3	ล้านตัน	มีขี้เถ้า



24

เกิดขึ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	20-40	ของถ่านหินที่น�ามาใช้ทั้งหมด	โดยเถ้าถ่านหิน
มีโลหะหนักที่มีพิษหลายชนิดทั้ง	ปรอท	แคดเมียม	ก�ามะถัน	ยูเรเนียม	อีกทั้งยังต้อง
สูบน�้าทะเลไปใช้ในการหล่อเย็นและทิ้งน�้าที่เต็มไปด้วยสารคลอรีน	 และอุณหภูม ิ
ที่สูง	วันละกว่า	1	แสนลูกบาศก์เมตร
	 อีกส่วนหนึ่งคือ	ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว	ตั้งอยู่ที่	ต.ตลิ่งชัน	อ.เหนือคลอง	 
จ.กระบี่	 ขนาด	 30	 ×	 220	 เมตร	 ยื่นจากชายฝั่งลงไปในทะเล	 350	 เมตร	 โดย 
โรงงานนี้จะใช้การขนถ่ายถ่านหินด้วยเรือผ่านเกาะพีพี	 อ.ลันตา	 สถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังติดอันดับโลก
	 ที่ส�าคัญพื้นที่นี้เป็นพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม	 ที่ประกาศโดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 อีกท้ังยังเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าล�าดับที่	 1100	 ที่ม ี
ความส�าคัญในระดับนานาชาติ	 มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน	 มีแหล่งหญ้า
ทะเล	 เป็นที่พักพิงของทั้งคนและสัตว์อนุรักษ์หลายสายพันธุ์	 ทั้ง	 เต่า	พะยูน	ปลา
โลมา	ไม่นับสัตว์ทะเลอีกจ�านวนมาก
	 ปัจจัยเหล่าน้ีท�าให้การรวมตัวกันในปี	 พ.ศ.	 2555	 คัดค้านโรงไฟฟ้า
ถ่านหินกระบี่	ประกอบไปด้วยหลากหลายส่วน	นอกเหนือไปจากภาคประชาสังคม	 
จนกลายเป็น	“เครือข่ำยปกป้องกระบี่จำกถ่ำนหิน”	และขยายเป็น	“เครือข่ำยปกป้อง

อันดำมันจำกถ่ำนหิน”	มีสมาชิกจ�านวนมาก
	 โดยการต่อสู้เคลื่อนไหวของเครือข่ายฯ “ผู้หญิง”	 มีบทบาทในการต่อสู ้
อย่างมาก	นั่นเป็นเพราะ	“บทเรียน”	ในอดีตที่พวกเธอเคยได้รับก่อนหน้านี้
 “ผู้หญิง แม่บ้ำนที่อยู่ในพื้นที่สร้ำงโรงไฟฟ้ำ เคยมีประสบกำรณ์ตรงจำก 
โรงไฟฟ้ำลิกไนต์ ขนำด 60 เมกกะวัตต์มำแล้ว จึงตระหนักดีว่ำขนำดของโรงไฟฟ้ำ
ใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นถึง 15 เท่ำ ชุมชนจะได้รับผลกระทบจำกเรื่องนี้อย่ำงไรบ้ำง”  
“จนิดารตัน์	เพิม่ลาภวริฬ์ุ”	ผูป้ระสานงานเครอืข่ายปกป้องอนัดามนัจากถ่านหนิระบุ
 “ส่วนของพี่น้องในพื้นที่ที่อยู ่ในชุมชนประมง ท�ำประมง จะออกมำ
เคลื่อนไหว เพรำะผู้หญิงเหล่ำนี้เขำรู้ว่ำกำรท�ำประมงเป็นปำกเป็นท้อง มีทะเลเป็น
หม้อข้ำวหม้อแกง เขำรู้ว่ำแต่ละวันต้องหำกินกับทะเล ถ้ำทะเลเสื่อมโทรม ก็ถือว่ำ
หม้อข้ำวหม้อแกงถูกท�ำลำย”
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	 โครงการนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบที่	 จ.กระบี่	 เท่านั้น	 แต่ปัญหาจะลุกลาม 
ไปยังพื้นที่อื่นๆ	 ที่มีระบบนิเวศน์เดียวกันด้วย	 เพราะไม่มีใครสามารถกั้นน�้า 
และฟ้าไว้ได้
 “ผู้หญิงในเครือข่ำยของเรำมีควำมกล้ำมำก กล้ำพูด กล้ำท�ำ ไม่เกรงกลัว  
ผู้หญิงมักเป็นแนวหน้ำที่ไปก่อน เพรำะเรำเป็นผู้หญิงด้วย ที่ท�ำให้เขำไม่ค่อยกล้ำ
ท�ำอะไรเรำ เลยใช้จุดตรงนี้ออกมำต่อสู้ ออกมำปกป้องสิทธิในที่ท�ำกินของตัวเอง”
	 “จินดารัตน์”	ระบุว่า	สมาชิกทั้งผู้หญิง	หรือ	ผู้ชาย	ก้าวพ้นความหวาดกลัว 
จึงออกมาต่อสู้	 เพื่อให้รัฐบาลยุติโครงการโรงไฟฟ้า	 พร้อมเสนอทางเลือกเรื่อง
พลังงานหมุนเวียนแทน	 ซึ่งในพื้นท่ี	 จ.กระบี่	 มีศักยภาพทางพลังงานหมุนเวียน 
ถึง	1,700	เมกกะวัตต์	ภายใต้ยุทธศาสตร์	“กระบี่โกกรีน”

 ด้วยพลังของประชำชนทั้งหญิงและชำย 

 เธอหวังว่ำท้ำยที่สุดจะสำมำรถหยุดโครงกำรนี้ได้
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“หัวใจของเรำมันด้ำนไปแล้ว ไม่กลัวอะไรแล้ว 
ใจมันมำของมันเอง ไม่มีอะไรที่ต้องกลัว 
ง่ำยๆ ก็คือ ของๆ เรำ เรำก็หวง 
เรำต้องต่อสู้ปกป้องสิทธิของเรำ เพื่อบ้ำนเกิดให้ลูกหลำนเรำ”

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นธรรม		
กลุ่มสตรีเครือข่ายฅนรักษ์เมืองเทพา จังหวัดสงขลา

 ชาวต�าบลปากบาง	อ�าเภอเทพา	จงัหวดัสงขลา	เริม่รวมตวักนัเป็น	“เครอืข่ำย 

ฅนรักษ์เทพำ” หลังมีรายงานว่า	พื้นที่เกือบ	3,000	 ไร่	 ริมทะเล	 ในต�าบลปากบาง	 
ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยร่วมกันของชาวพุทธและมุสลิม	 ก�าลังถูกการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
วางแผนก่อสร้างโครงการถ่านหินท่ีมีขนาด	 2,200	 เมกะวัตต์	 ที่ใหญ่ที่สุด 
ในประเทศไทย	พร้อมกบัท่าเทียบเรอืยืน่ลงไปในทะเลระยะทางไม่ต�า่กว่า	3	กโิลเมตร	
	 แม้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	 จะได้จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	
และผู้มีส่วนได้เสีย	แต่การรับฟังความเห็นถูกมองว่าจัดขึ้นเป็น	“พิธีกรรม”	เท่านั้น	
ไม่ได้มีการปฏิบัติตามหลักกฎหมายและวิชาการแต่อย่างใด	 โดยชาวบ้านบางส่วน 
ไม่ได้รบัเชญิให้เข้าร่วมรบัฟังค�าชีแ้จงของการไฟฟ้า	อกีทัง้การทีช่าวบ้านไม่มโีอกาส
รับรู้ถึงข้อมูลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้างโรงไฟฟ้าท�าให้ชาวมีความกังวล 
ถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับทรัพยากรธรรมชาติ	 และวิถีชีวิตดั้งเดิม	 ซึ่งอาจไม่ได ้
เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ต�าบลปากบาง	แต่อาจจะกินพื้นที่ไปถึงจังหวัดปัตตานีด้วย
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	 กระบวนการต่อสูข้องชาวบ้านเริม่ต้นด้วยการรณรงค์ให้ความรูเ้รือ่งผลกระ
ทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน	รวมไปถึงความไม่โปร่งใสในการผลักดันโครงการดังกล่าว	
โดยมีนกัวชิาการท้องถิน่ให้การสนบัสนนุในการท�าวจิยัผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัชมุชน	
จึงท�าให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจ�านวนมากในการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน	
	 อย่างไรก็ดีในระหว่างความพยายามปกป้องสิทธิชุมชน	 และทรัพยากร 
ท้องถิ่น	 ได้เกิดความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน	 มีคนบางกลุ่มในหมู่บ้านสนับสนุนการ
สร้างโรงไฟฟ้า	 เพราะคิดเพียงว่าถ้ามีการสร้างโรงงาน	 พวกเขาก็จะมีงานท�าและ
อาจไปเป็นลูกจ้างในโรงงานได้
	 ในการคัดค้านโรงไฟฟ้า	“ผู้หญิง”	มีบทบาทส�าคัญอย่างมากในการรณรงค์
เพื่อให้ความรู้	 และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการสร้างโรงไฟฟ้า	 โดยผู้หญิงจะ 
เข้าร่วมประชุมที่จะจัดขึ้นทุกเดือน	การเข้าอบรมรับข้อมูลข่าวสาร	และ	การเชื่อม
ประสานงานกับเครือข่ายอ่ืนๆ	 การยื่นหนังสือร้องเรียน	 รวมไปถึงการร่วมชุมนุม 
เพือ่ปกป้องสทิธขิองคนในพืน้ทีด้่วยความกล้าหาญ	การเผชญิหน้ากบัอ�านาจรฐั	ท�าให้
ผู้คัดค้านโครงการนี้	หลายคนตกเป็นเป้าของผู้มีอ�านาจในพื้นที่	รวมถึง	“รอกีเย๊ำะ” 
หญิงชาวบ้านชาวปากบาง
 “มลพิษทำงอำกำศที่จะเกิดขึ้น สำรพิษ และทะเล ที่เป็นเหมือนตู้กับข้ำว
ของเรำย่อมที่จะได้รับผลกระทบอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปลำในทะเลจะปนเปื้อน 
โลหะหนัก และถ้ำรบัสำรพษิเข้ำร่ำงกำยไปนำนๆ จะมคีวำมเสีย่งทีจ่ะเป็นโรคมะเรง็ 
และโรคเรื้อรังอื่นๆ และถ้ำมีกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำเกิดขึ้น จะมีชำวบ้ำนกว่ำ 1,000 คน
ต้องย้ำยออกจำกพื้นที่ รวมถึงประมงพื้นบ้ำนที่มีเรือกว่ำ 300 ล�ำก็จะล่มสลำย”  
รอกีเย๊าะ	 สะมะแอ	 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและตัวแทนกลุ่มชาวบ้านบอก
เล่าถึงสาเหตุที่ชาวปากบางร่วมกันคัดค้านโรงไฟฟ้าเทพา
	 ในวันหนึ่งที่ปลัดอ�าเภอเทพา	 ไปพบเธอถึงบ้าน	 ในนามของผู้ว่าราชการ
จังหวัด	พร้อมสอบถามถึงเหตุผลที่คัดค้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้า	รอกีเย๊าะ	เล่าว่า	 
“ลูกๆ ญำติๆ ก็เตือน แต่หัวใจของเรำมันด้ำนไปแล้ว ไม่กลัวอะไรแล้ว ใจมันมำ 
ของมันเอง ไม่มีอะไรที่ต้องกลัว ง่ำยๆ ก็คือ ของๆเรำ เรำก็หวง เรำต้องต่อสู้ปกป้อง 
สิทธิของเรำ เพื่อบ้ำนเกิดให้ลูกหลำนเรำ”
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	 ในช่วงคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้า	 มีชาวบ้านที่คัดค้านหลายคนถูกคุกคาม	
มีคนถูกยิงหลังคาบ้าน	ผู้หญิงที่เห็นเหตุการณ์ต้องไปเป็นพยาน	หญิงคนหนึ่งเล่าว่า	
“ชำวบ้ำนทีไ่ปเป็นพยำนกก็ลวั ทกุวนัฉนัต้องออกไปหำปลำ โดยทีไ่ม่รูว่้ำจะมโีอกำส
ได้กลับบ้ำนมำหำลูกหรือไม่ ” “ฉันจับปลำด้วยมือเปล่ำ เอำปลำไปขำย มีรำยได ้
ไม่ต�่ำกว่ำวันละ 300 บำท พอเลี้ยงครอบครัว ถ้ำสร้ำงโรงไฟฟ้ำและต้องไล่ที่อยู่ 
ชำวบ้ำนคงไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน ฉันไม่มีบ้ำนที่อื่นอีกแล้ว”
 “เรำไปทุกที่เพื่อขอควำมเป็นธรรม ทั้งรัฐบำล กรรมกำรสิทธิมนุษยชน 
แห่งชำติ องค์กำรสหประชำชำติ เรำน�ำเสนองำนวิจัยของนักวิชำกำรท้องถิ่น 
ทีพ่บว่ำกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำจะท�ำให้เกดิมลพษิ จนวนันีเ้รำยงัไม่เหน็รำยงำน EIA ของ
กำรไฟฟ้ำ วันนี้ ถึงแม้ ครม ยังไม่มีมติให้สร้ำงโรงไฟฟ้ำเทพำ แต่บริษัทเอกชนได้เข้ำ
มำสร้ำงท่ำเทียบเรือแล้ว กำรตอกเสำเข็มลงทะเลท�ำให้น�้ำในทะเลขุ่น ชำวบ้ำนท�ำ
ประมงชำยฝั่งไม่ได้นำนนับเดือน โดยไม่เคยมีกำรชดเชยเยียวยำใดๆ”
	 ในมมุมองการต่อสูข้องผูห้ญงินกัปกป้องสิทธชิมุชนและส่ิงแวดล้อม	ผู้หญงิ
มองว่า	 การต่อสู้ของพวกเธอเป็นการต่อสู้ที่บริสุทธิ์	 “จริงๆ กำรต่อสู้ของผู้หญิง
กับผู้ชำยก็เหมือนๆ กัน แต่มองว่ำสิทธิของผู้หญิงมีมำกกว่ำผู้ชำย เพรำะกำรต่อสู้
ของผู้หญิง “บริสุทธิ์” จะไปเกณฑ์มำสู้ไม่ได้ ผู้หญิงถ้ำรักก็รักจริง เรำก็เหมือนกัน  
เรำอยำกปกป้องบ้ำนเรำ ทะเลเรำไว้ให้ลูกหลำน”
	 พวกเรายืนยันว่า	 ชาวบ้านต�าบลปากบาง	 และเครือข่ายทุกคนจะสู้ต่อไป
จนกว่าจะได้รับชัยชนะ	นั่นก็คือ	การล้มเลิกโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่
แห่งนี้	 เพราะที่นี่คือบ้านและที่ท�ามาหากินของพวกเขา	 ท่ีต้องรักษาไว้ให้ลูกหลาน
ต่อไป
	 ทุกวันนี้ผู ้หญิงนักปกป้องปกสิทธิมนุษยชน	 ชาวปากบางยังยืนหยัด 
การคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าทีจ่ะส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของผูค้นในชมุชนร่วมกบั
เครือข่ายประชาชนทั่วประเทศอย่างเข้มแข็งและกล้าหาญ
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ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม	ปกป้องชุมชนจากผลกระทบ
ในการท�าเหมืองแร่	กลุ่มรักษ์บ้านแหง จังหวัดล�าปาง

	 เกือบ	 7	 ปี	 ของการต่อสู้ที่ยาวนานของกลุ่มรักษ์บ้านแหง	 ต.บ้านแหง	 
อ.งาว	 จ.ล�าปาง	 ในการคัดค้านสัมปทานเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์	 ในพื้นที่กว่า	 
1,500	 ไร่	 ในวันนี้ท่ีชาวบ้านยื่นขอต่อศาลปกครองให้ศาลเพิกถอนประทานบัตร
เหมืองถ่านหินลิกไนต์ที่เอกชนได้รับอยู่ระหว่างการไต่สวนของศาล
	 ปี	พ.ศ.	2551	บริษัท	เขียวเหลือง	จ�ากัด	เข้ามาในพื้นที่เพื่อขอท�าโครงการ
ปลูกต้นกระดาษ	 จากนั้นอีก	 2	 ปี	 โครงการปลูกต้นกระดาษกลับกลายเป็นการ 
ขอสัมปทานเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์	 ซึ่งชาวบ้านคัดค้านสัมปทานนี้	 และนับแต่ 
ปี	 พ.ศ.	 2553	 ชาวบ้านแหงได้แสดงการต่อต้านโครงการเหมืองแร่ในพื้นที่ของตน
อย่างเปิดเผย	 เนื่องจากไม่ได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมายและปราศจากการ
ปรกึษาหารืออย่างจรงิจงักบัชมุชน	เป็นเหตใุห้ชาวบ้านทีอ่าศยัอยูแ่ละเป็นเกษตรกร
ในพืน้ทีร่วมตวักนัในนามกลุม่รกัษ์บ้านแหง	โดยมจุีดประสงค์เพ่ือส่งเสริมการอนรัุกษ์
ป่าไม้	ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	ชุมชน	และวัฒนธรรมและคุณค่าตามจารีต	
ทางชุมชนได้ต่อต้านอย่างเข้มแข็งกับโครงการเหมืองลิกไนต์	เนื่องจากมีผลกระทบ
ที่ค่อนข้างรุนแรงทั้งด้านสุขภาพและการประกอบอาชีพของคนในชุมชน	

“ชำวบ้ำนผ่ำนกำรถูกด�ำเนินคดีมำเยอะ พอเจออะไรข้ำงหน้ำ 
เรำก็จะต่อสู้ ปรับตำมสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำไป 
พร้อมที่จะเผชิญปัญหำ เพรำะควำมจริงก็คือควำมจริง 
เรำมำแค่เรียกร้องควำมเป็นธรรมของเรำ ไม่ได้เกเร หรือหำเรื่องใคร” 
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	 แม้จะมีเสียงคัดค้านจากชุมชน	 แต่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้สัมปทาน 
การท�าเหมืองกับบริษัท	 เขียวเหลือง	 จ�ากัดเมื่อเดือนสิงหาคม	 2558	 ในวันที่	 22	
ตุลาคม	2558	ชาวบ้าน	386	คน	จึงได้ยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่	
ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตสัมปทาน	 และให้ศาลมีค�าสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้มีการ
ท�าเหมอืงแร่ในหมูบ้่าน	ภายหลงัสมัปทานการส�ารวจจะหมดอายลุงในเดอืนสงิหาคม	
2559	 คาดว่าความตึงเครียดระหว่างบรรษัทกับรัฐฝ่ายหนึ่ง	 กับทางชุมชนจะ 
เพิ่มขึ้นต่อไป
	 แต่ทว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านแหง	 กลับจัดท�ารายงานเท็จ 
โดยอ้างว่าชาวบ้านเห็นชอบ	 ทั้งที่ชาวบ้านไม่เคยเห็นชอบกับโครงการนี้	 และ 
ที่ผ่านมาไม่เคยมีการท�าประชาคมเกี่ยวกับการขออนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่
ลิกไนต์แต่อย่างใด	 อีกทั้งพบว่ามีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้กว่าพันไร่ที่ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย	 ขณะเดียวกันการจัดท�ารายงานการไต่สวนพื้นที่เหมือง	 ไม่ได้ระบุ 
เส้นทางสาธารณะประโยชน์	ทัง้เส้นทางน�้าและทางบกทีช่าวบ้านเคยได้ใช้ประโยชน์
	 การต่อสูข้องกลุม่รกัษ์บ้านแหงจงึเริม่ขึน้เพ่ือเรียกร้องสิทธอินัชอบธรรมจาก
ปัญหาการขอสัมปทานนี้	โดยมีสมาชิกในกลุ่มทั้งชายและหญิง	รวมกว่า	1,000	คน	
แต่ด้วยข้อจ�ากัดของสมาชิกชายในฐานะผู้น�าครอบครัวท่ีต้องออกไปท�างานเพ่ือหา
รายได้	ท�าให้สมาชิกหญิงซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านออกมาเคลื่อนไหวในแถวหน้าแทน
 “ผู้หญิงท�ำงำนดูแลบ้ำนอยู่กับบ้ำน ท�ำให้มีเวลำในกำรออกมำเคล่ือนไหว 
และยังท�ำให้สถำนกำรณ์ไม่รุนแรงเท่ำกับผู ้ชำย เวลำเรำไปเรียกร้องควำม 
เป็นธรรม เจ้ำหน้ำท่ีรัฐก็จะไม่ปะทะหรือใช้ควำมรุนแรงเท่ำกับผู้ชำย นอกจำกนี้ 
ผู้หญิงเวลำคิดท�ำอะไรก็จะทบทวนว่ำจะด�ำเนินกำรอย่ำงไรก่อนด้วย” “วรรณำ  

ลำวัลย์”	หนึ่งในสมาชิกกลุ่มรักษ์บ้านแหงระบุ
	 “วรรณา”	 เล่าว่า	 สมาชิกในกลุ่มที่เป็นผู้หญิงจะถูกเรียกว่า	 “สตรีเหล็ก”  

อันมีความหมายที่สะท้อนว่า	พวกเธอเหล่านี้ลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยความเข้มแข็ง	ไม่แพ้
ผู้ชายในการออกมาเรียกร้องสิทธิมนุษยชน
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	 ผู้น�าส่วนใหญ่ของกลุ่มเป็นคนรุ่นใหม่	 เป็นผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ทีก่ลบัไปช่วยงานของกลุม่ฯ	และร่วมท�างานเคยีงบ่าเคยีงไหล่กบัชาวบ้านในหมูบ้่าน
กระบวนการต่อสูข้องกลุม่รกัษ์บ้านแหง	ได้ด�าเนนิการผ่านกลไกของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ประเทศไทย	 
พร้อมท�าหนังสือร้องเรียนไปยังผู ้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบการใช้อ�านาจ 
โดยมิชอบของผู้ใหญ่บ้านและหรือผู้น�าท้องถิ่นในพื้นที่ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือคอร์รัปชั่นหรือไม่	รวมถึงการตรวจสอบการอนุญาตให้ใช้พื้นที่	สปก.ท�าเหมือง
	 ขณะเดยีวกนัยงัท�าหนงัสอืร้องเรยีนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ	และหวัหน้า
ศูนย์ด�ารงธรรมให้ตรวจสอบด้วย	 และไม่อาจปฏิเสธได้ว่า	 การเปิดหน้าเรียกร้อง 
ความเป็นธรรมกับหน่วยงานของรัฐและบริษัทยักษ์ใหญ่ครั้งนี้เส้นทางไม่ได้ราบรื่น	
และตามมาด้วยการถูกใช้คดีความจ�านวนมากเพื่อตอบโต้กับการต่อสู้ของชาวบ้าน
 “ชำวบ้ำนผ่ำนกำรถกูด�ำเนนิคดมีำเยอะ พอเจออะไรข้ำงหน้ำ เรำกจ็ะต่อสู้ 
ปรับตำมสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำไป พร้อมที่จะเผชิญปัญหำ เพรำะควำมจริงก็คือ
ควำมจริง เรำมำแค่เรียกร้องควำมเป็นธรรมของเรำ ไม่ได้เกเร หรือหำเรื่องใคร”
	 ที่ผ่านมาเราถูกคุกคามหลายรูปแบบ	 ทั้งการถูกสะกดรอยติดตามตัว 
โดยชายฉกรรจ์ที่ไม่ทราบชื่อ	 การใช้เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาคุกคาม	 การขู่ฆ่า	 และ
การขู ่จะอุ ้มหายต่อผู ้หหญิงนักปกป้องสิทธิท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม	 โดยในบรรดา 
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งถูกคุกคาม	ประกอบด้วย	น.ส.	แววรินทร์	บัวเงิน	 
ที่ในปัจจุบันก�าลังอยู่ในระหว่างถูกด�าเนินคดีอาญา	และได้มีการติดต่อขอรับความ
ช่วยเหลืออย่างเต็มประสิทธิภาพจากกองทุนยุติธรรม	 เพื่อให้ได้รับการประกันตัว
และความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
	 ทั้งสมาชิกของกลุ่มรักษ์บ้านแหง	และกลุ่มที่สนับสนุน	 เช่น	ที่ปรึกษาของ
เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ประเทศไทยและทนายความที่ท�างานกับกลุ่ม
ได้ถูกคุกคามและติดตามจากกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวว่าท�างานกับบริษัท
	 ปัจจุบันในพื้นท่ียังคงมีปัญหาความขัดแย้ง	 โดยกลุ่มรักษ์บ้านแหงยืนยันที่
จะสู้ต่อไปจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม	
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มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 
องค์กรที่ท�างานปกป้องสิทธิมนุษยชนของกะเทย/คนข้ามเพศ	

(Transgender)

ปัญหาการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศนั้น 
เกิดขึ้นมายาวนานในทุกระดับของสถาบันทางสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว	
สถาบันการศึกษา	 การสาธารณสุข	 หรือแม้ทางการเมืองการปกครอง	 ดังจะเห็น
ได้จากการที่กลุ่มคนข้ามเพศมักถูกปิดกั้นโอกาสทางการศึกษา	 และการมีงานท�า
เมื่อเทียบกับกลุ่มประชากรทั่วไป	อีกทั้งทัศนคติ	 และอคติของผู้คนในสังคม	ท�าให้
บุคคลข้ามเพศถูกเลือกปฏิบัติ	 หรือถูกเกลียดชัง	 อีกทั้งการมองว่าคนข้ามเพศเป็น 
“ความเบี่ยงเบน”	“ความผิดปกติทางจิต”	หรือ	“โรคจิตวิกลจริต”	ผนวกกับมายา
คติว่าบุคคลดังกล่าวมีอารมณ์รุนแรง	 และไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
ได้	 จึงท�าให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้มากขึ้น	 และเม่ือสังคมไม่ยอมรับจึง
ท�าให	้ บุคคลข้ามเพศ	 ไม่สามารถประกอบอาชีพที่สังคมยอมรับ	 และมีความเจริญ
ก้าวหน้าในชีวิตได้	

จากสถานการณ์ดังกล่าวท�าให้สาวประเภทสองและคนข้ามเพศ	 หรือที่
สังคมเรียกว่า	 “กะเทย”	 ได้รวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเพื่อ
เปลีย่นแปลงสงัคมให้เกดิความเท่าเทยีม	จากการประชมุวงเล็กๆ	ในคร้ังนัน้ได้สร้าง
แรงกระเพื่อมครั้งยิ่งใหญ่เพื่อพังทลายอคติของผู้คนในสังคมเกี่ยวกับกะเทย	 	 โดย 
ผูเ้ข้าร่วมการประชมุท้ังหมดได้ร่วมกนัก่อตัง้	“เครอืข่ำยเพือ่นกะเทยเพือ่สทิธมินษุยชน”  
“(Thai Transgender Alliance-Thai TGA)”	 ข้ึน	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครือข่าย 
ที่ท�างานกับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า	“กะเทย”เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
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“เครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน”	 มีเป้าหมายในการด�าเนิน
งานคือสนับสนุนให้กะเทยในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างรอบด้าน	และมี
วตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิงานเพือ่รวบรวมข้อมลูและผลติชดุข้อมลูความรูด้้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกะเทยในสังคมไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนท�างานกับกลุ่มกะเทย 
ในสังคมไทยพร้อมท้ังรณรงค์สร้างความเข้าใจในตัวตนและสิทธิของกะเทย	 และ 
สร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายประชาสังคมอื่นๆเพื่อพัฒนาสังคมไทย

ในปี	พ.ศ.	2558	คณะท�างานฯ	 ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ	 เพื่อสร้างความ
ม่ันคงและยั่งยืนในการด�าเนินงาน	 โดยใช้ระยะเวลาในการจดทะเบียนกว่า	 2	 ปี	
เนื่องจากค�าว่า	 “กะเทย”	 ถูกตีความว่าขัดต่อศีลธรรมและจารีตอันดีงามของ
สังคมไทย	 จึงท�าให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการสื่อสารและสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องบนฐานสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 จนกระทั้งเมื่อวันที่	
24	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2559	คณะท�างานจึงประสบความส�าเร็จในการจดทะเบียน	
“มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน”	

ณิชำ ชัยพฤกษ์ หนึ่งในกรรมการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิ
มนุษยชน	 และเป็นอดีตรองมิสทิฟฟานี	 ปี	 2012	 ซึ่งเป็นนางงามผิวสีแทนคนแรก 
ทีไ่ด้รบัรางวลัจากเวทีประกวดน้ี		ณิชา	ฉกีกฎ	ความงามของกะเทย	ทีเ่ชือ่กนัว่า	ผวิขาว 
เท่ากบัความสวยและกะเทยท่ีสวยคอืกะเทยท่ีต้องเหมอืนผูห้ญงิ	ณชิา	ได้เข้าช่วยเหลอื 
งานของมูลนิธิ	หลังร่วมงานของเครือข่ายLGBT	บ่อยครั้ง	และพบว่า	กะเทยจ�านวน
มาก	 ยังคงถูกกระท�าความรุนแรงจากทั้งรัฐ	 และครอบครัว	 กะเทยหลายชีวิต 
ถูกกดดันให้ต้องพิสูจน์ตัวเอง	เพื่อให้"การยอมรับ

“ในระดับกำรยอมรับของควำมเป็นมนุษย์มันไม่ต้องมำนั่งพิสูจน์อะไรว่ำ
เรำเป็นคนดี เป็นนำงงำม หรือต้องเป็นเพศไหน ซ่ึงกะเทยในทุกวันนี้กว่ำจะได้รับ
กำรยอมรับได้คือต้องสวย ต้องเรียนเก่ง ต้องท�ำงำนดี ซึ่งเพศอื่นๆ ที่เป็นเพศหลัก 
ในสังคมก็แทบจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลย”	 ณิชา	 บอกเล่าถึงความรู้สึกของตนเอง 
เกี่ยวกับมุมมองที่สังคมมีต่อกะเทย

ในขณะที่	เคท ครั้งพิบูลย์	กรรมการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิ
มนุษยชน	กล่าวว่า		“มนุษย์จะต้องรู้จักเคำรพกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เรำมี
ควำมรู้สึกวำ่ไม่ว่ำคุณจะเป็นใคร มีฐำนะอย่ำงไร มีสถำนะทำงสังคมแบบไหน หรือ
เพศอะไร มนุษย์ทุกคนก็น่ำจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน”
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ส่วน	 เจษฎำ แต้สมบัติ มองว่า “กำรท�ำงำนของเรำ ไม่ได้มุ่งหวังท�ำงำน 
เพื่อกะเทย สำวประเภทสอง และคนข้ำมเพศเท่ำนั้น หำกแต่เรำต้องกำรสร้ำง
สังคมให้นำ่อยู่ส�ำหรับทุกคน เป็นสังคมที่ไม่มีกำรตีตรำ กำรตัดสินเพียงเพรำะควำม 
แตกต่ำงทำงเพศ เรำต้องกำรเห็นสงัคมท่ีเคำรพสทิธซิึง่กนัและกนั บนฐำนของคณุค่ำ
และศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ที่เท่ำเทียม”

จากอคติทางเพศของสังคมท่ีมีต่อกะเทยท�าให้	 “เครือข่ายเพื่อนกะเทย 
เพื่อสิทธิมนุษยชน”	ต้องท�างานอย่างหนักเพื่อต่อสู้กับความคิด	ความเชื่อ	และอคติ
ของผูค้นในสงัคม	โดยทีผ่่านมา	เครอืข่ายได้จดักจิกรรม	และรณรงค์ในหลายประเดน็	
อาทิ	 การร่วมกับเครือข่าย	 LGBT	 อื่นๆ	 ในการผลักดัน	 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต	 
การผลักดันเชิงนโยบายเพื่อให้มีการแก้ไขเอกสารราชการไม่ให้ระบุว่ากะเทยเป็น	 
“ผูป่้วยทางจติ”	การเคลือ่นไหวให้	พ.ร.บ	เท่าเทยีมระหว่างเพศห้ามการเลือกปฏบิติั
เพราะเหตแุห่งเพศและเพศสภาพไม่ตรงกบัเพศก�าเนดิ	จดัท�าข้อเสนอให้รัฐบาลไทย
ต้องผลักดันกฎหมายเพื่อให้เกิดการพิทักษ์	รับรอง	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
กลุ่ม	 กะเทย	 สาวประเภทสอง	 และคนข้ามเพศ	 กิจกรรมต่างๆ	 เหล่านี้จัดข้ึนเพ่ือ
มุ่งหวังเพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในสังคม	 การขับเคล่ือนนโยบายเร่ือง
ความอ่อนไหวทางเพศสภาพ	และเพศวถีิ	เป็นการท�างานท่ีต้องใช้ระยะเวลาต่อเนือ่ง
ยาวนาน	และต้องใช้ความอดทน	แต่สมาชกิของเครือข่ายทกุคนกไ็ม่ได้มคีวามย่อท้อ
ที่จะสร้างให้สังคมไทยได้เข้าใจเพศทางเลือกเพิ่มมากข้นผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
ภายใต้แนวคิดที่ว่า		“กำรท�ำงำนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในสังคม และกำร
ขบัเคลือ่นนโยบำยให้มคีวำมละเอยีดอ่อนในเรือ่งเพศสภำพ และเพศวถินีัน้ เป็นกำร
ท�ำงำนในระยะยำวและมคีวำมจ�ำเป็นท่ีต้องท�ำงำนอย่ำงเข้มข้นและต่อเนือ่ง แต่กำร
เปลี่ยนแปลงที่เรำทุกคนสำมำรถเริ่มท�ำได้ นั้น คือ กำรปรับและเปลี่ยนจำกภำยใน
ตวัเรำเอง เพยีงแค่คณุไม่ตดัสนิคนทีแ่ตกต่ำง และเปิดใจให้เหน็ถงึควำมหลำกหลำย 
คุณจะพบว่ำบนโลกไปนี้ ไม่ได้มีเพียงหญิงและชำย แต่เรำด�ำรงอยู่บนควำมหลำก
หลำยทำงเพศ ท่ีมนุษย์ทุกคนต่ำงมสีทิธแิละเสรภีำพอย่ำงเท่ำเทยีมเสมอเหมอืนกนั”

.....................................
ขอขอบคุณข้อมูลจาก	'มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน'	

http://www.thaitga.com	หรือ	http://www.facebook.com/thaitga	
	VOICE	tv21			http://news.voicetv.co.th/thailand/138818.html

ภาพการขับเคลื่อนงาน	“มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยฯ”		
ดาวน์โหลด	https://www.mediafire.com/?22p2bh879xk2wl1	
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รายชื่อคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี 

นางอังคณา	นีละไพจิตร	
นางสาวนัยนา	สุภาพึ่ง	
นางสาวสุพัตรา	ภู่ธนานุสรณ์	
นางสาวสุเพ็ญศรี	พึ่งโคกสูง	
นายอัฐชัย	ดุลยพัชร์	
นางสาวอุษา	เลิศศรีสันทัด

รายชื่อฝ่ายเลขานุการ/คณะท�างาน 

นางสาวนันทพร	มาสุภาพ	
นางสาวปิยะดา	มูสิกรักษ์	
นางภัทรานิษฐ์	เหมวนิช	
นางสาวนัยนา	ค�าภักดี	
นายอ�าพล	มงเล่ห์		
นายชานนท์	ชลพันธ์
นางสาวมาศวดี	บูรณะพิมพ์	
นางสาวรัตน์	อินทร์นิมิตร	
นายบัญชา	บุญญาพิทักษ์

องคกรผูร่วมคณะท�างาน งานเชิดชูเกียรติผูหญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
วันสตรีสากล 2560

นางสาวปรานม	 สมวงศ์	 และทีมงานจากองค์การโพรเทคช่ัน	 อินเตอร์ 
เนชั่นเเนล	(พีไอ)	

พีไอท�างานด้านยุทธศาสตร์การปกป้องเเละเครื่องมือการจัดการความ
ปลอดภัยส�าหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท้ังหญิงและชายที่เผชิญความเสี่ยง	 พีไอ
เริม่ด�าเนนิการท�างานร่วมกบัองค์กรท้องถิน่ใน	30	ประเทศท่ัวโลก	ต้ังเเต่	พ.ศ.	2548		
พไีอสร้างเครือ่งมอืเเละพฒันายทุธศาสตร์ร่วมกบันกัปกป้องสิทธมินษุยชน	เพ่ือการ
ปกป้องตนเอง	ป้องกันองค์กรฯ	 ให้เกิดการสนับสนุนบุคคล	องค์กร	 เครือข่ายเเละ
ชมุชนต่างๆ	ทีถ่กูละเมดิสทิธฯิและตกอยูใ่นความเส่ียงจากการปกป้องสิทธมินษุยชน	 
เช่น	 การถูกข่มขู่	 การถูกคุกคามโดยใช้กฎหมาย	 การตีตราเเง่ลบ	 การสังหาร	 
การอุ้มหาย	เเละการกดขี่รูปแบบต่างๆ	
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Introduction

Even	 though	women	are	 gaining	more	 acceptance	 from	 the	
society	and	are	becoming	more	active	 in	 the	 realm	of	politics,	 the	
majority	of	people	still	believe	that	women’s	place	is	only	at	home.	
Other	activities	outside	out	of	the	home,	be	them	social	or	political,	are	
sometimes	still	perceived	as	belonging	to	men.	Women’s	world	is	often	
limited	to	the	private	sphere	rather	than	the	one	of	public	expression.	
Despite	today’s	global	trend	of	gender	equality	that	challenges	the	
traditional	gender	norms	of	the	society,	women	rarely	participate	in	
policy-making	and	important	decisions.	Even	in	the	National	Legislative	
Assembly	(NLA)	appointed	by	National	Council	for	Peace	and	Order	
(NCPO),	95	percent	of	the	members	are	men.	As	a	result,	many	rules	
and	regulations	have	minimal	inclusion	of	women’s	participation.	

Despite	 limited	 public	 space	 and	 leadership	 roles,	 women	
have	shown	how	they	can	have	strong	views	and	stand	up	for	justice,	 
democracy	 and	 human	 rights.	 In	 fighting	 against	 injustice,	 women	
are	not	only	protecting	their	families;	their	actions	also	reflect	their	 
contribution	to	good	governance	and	fostering	a	fairer	society.

As	 women	 try	 to	 endeavor	 towards	 the	 achievement	 of	 
democracy	and	justice,	they	are	confronted	with	gender	discrimination	
enshrined	in	the	culture	and	society.	Women	often	witness	attempts	
to	 violate	 their	 human	 rights	 and	 dignity	when	 fighting	 to	 correct	
such	 social	 and	 cultural	 imbalances.	 This	 is	 a	major	 obstacle	 that	
limit	women’s	voice	and	role.	Very	often	women	who	acquire	more	
leadership	positions	are	criticized	or	pointed	at	in	the	private	sphere	
as	a	way	to	challenge	their	legitimacy.	These	forms	of	discrimination	
and	bias	against	women	do	not	occur	against	their	male	counterparts.	
Women	still	live	their	lives	as	women	as	they	stand	out	in	the	front	
line	to	fight	for	justice	and	protect	human	rights.	Their	endurance	and	
inner	strength	can	made	them	endure	work	during	difficult	times	like	
pregnancies	or	breastfeeding,	and	they	continue	to	 juggle	between	
their	activist	role	and	child	minder	one,	having	to	be	responsible	at	
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times	for	both	their	children	and	aging	parents.	Another	situation	that	
unfortunately	come	into	play	well	too	often	is	the	one	of	violence	
against	women.	This	can	take	the	form	of	physical	violence	and	sexual	
assault	and	can	happen	inside	the	family	itself	as	well	as	from	work	
colleagues	or	other	external	pressure	groups	for	politically	motivated	
reasons	linked	to	their	activism.	

A	 new	 reported	 trend	 of	 intimidations	 and	 threats	 against	
women	is	the	one	of	judicial	attacks.	If	today	the	number	of	killings	
and	enforced	disappearances	of	human	rights	defenders	has	reduced,	
another	strategy	to	silence	women	human	rights	defender	is	through	
legal	action.	This	dimension	complicates	the	fight	of	women,	as	they	
have	to	seek	funding	for	their	bail,	hire	lawyers,	travel	to	court,	invest	
time	 and	 financial	 resources	 for	 their	 legal	 defense.	 	 This	 strategy	
has	the	double	goal	of	affecting	women’s	earnings,	much	needed	to	 
support	their	families,	and	impacting	their	capacity	to	continue	working.
My	past	experience	as	a	human	rights	defender	has	made	me	realize	
that	there	are	more	and	more	women	taking	action	on	human	rights,	
sometimes	we	 see	more	women	 than	men	 active	 and	mobilized.	
Women	are	always	seen	on	the	frontline	of	every	claim	for	justice	to	
protect	human	rights	and	the	environment.	More	and	more	women	
are	learning	about	law	and	international	human	rights	principles.	While	
opposing	injustice,	women’s	actions	are	always	peaceful	and	through	
nonviolent	means.	

Younger	generations	of	educated	women	have	returned	to	their	
communities	to	join	the	human	rights	movement.	They	are	fearless	
and	full	of	hope	to	defend	human	rights.	Even	though	they	have	been	
threatened	or	sued,	they	never	abandon	their	desire	to	build	a	more	
just	society.

As	a	leader	of	a	small	human	rights	organization	for	the	past	
10	years,	I	have	had	the	opportunity	to	write	and	publish	an	article	
entitled	 “Unarmed	 Heroes.”	 It	 tells	 the	 story	 of	 ordinary	 people	
who	tried	to	protect	human	rights	and	justice,	but	they	never	called	 
themselves	 “human	 rights	 defender.”	 Their	 sole	 purpose	was	 to	 
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protect	the	environment	and	fight	for	justice	to	prepare	a	better	life	for	
the	next	generation.	These	people	were	often	seen	as	government’s	
antagonists	or	obstacles	to	development.	Influential	people	or	officers	
perceive	them	as	trouble	makers	and	believe	that	problems	will	vanish	
if	they	are	silenced.	I	think	of	them	as	inspiration	and	their	stories	will	
continue	to	motivate	and	guide	us	until	today.

As	part	of	the	National	Human	Rights	Commission	of	Thailand,	 
I	had	the	opportunity	to	meet	many	of	these	unarmed	heroes	from	
every	region	of	the	country.	Today	I	would	like	to	thank	every	women	 
who	 bravely	 take	 action	 to	 protect	 human	 rights	 despite	 being	 
threatened	or	intimidated.	These	are	ordinary	and	yet	extraordinary	
women	who	never	lose	hope	or	feel	tired	as	they	try	to	create	changes	
for	a	better	future.	These	are	women	who	may	not	be	known.	These	
are	women	who	might	have	been	wrongly	labelled	as	bad	persons,	
offenders,	 government’s	 opponents,	 disobeyers	 of	 officer’s	 orders.	
When	time	passes,	I	believe	that	their	effort	will	be	acknowledged	as	
greatly	beneficial	to	the	society.	All	of	us	should	remember	and	thank	
these	women	who	are	true	source	of	inspiration	for	the	next	generation.
In	the	name	of	the	Subcommittee	on	Women’s	Rights	of	the	National	
Human	Rights	Commission	of	Thailand,	we	appreciate	the	importance	
of	women	as	human	 rights	defenders.	 These	women	courageously	
take	on	many	essential	roles	in	the	fight	for	democracy,	the	protection	
of	human	rights,	community	rights,	freedom	of	speech	and	women’s	
rights.	They	must	be	respected,	complimented	and	honored	and	their	
history	and	achievements	recorded	as	major	facilitators	of	social	change	
at	the	national	level.	

With	wholehearted	faith	in	human	dignity,

Angkhana	Neelapaijit
Committee	Member	of	the	National	

Human	Rights	Commission	of	Thailand
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Programme of Activities on International Women’s Day 2017
“Honouring Women Human Rights Defenders”

Monday, 6th March 2017
Ambassador Hotel, Sukhumvit 11, Bangkok

(Convention Center, 1st Floor)

Organized by the Subcommittee on Women’s Rights  
Under the National Human Rights Commission of Thailand

***************************************************************************
8.30	-	9.00	a.m.		 Registration
9.00	-	9.10	a.m.	 Welcome	Note	by	the	Presenters	
	 Mr.	Noraut	Soonthornpook
9.10	-	9.20	a.m.	 Opening	Remarks	
	 by		Angkhana	Neelapaijit		
	 	 Chair		of	the	Subcommittee	on	Women’s
	 	 Rights	of	the	National	Human	Rights	
	 	 Commission	of	Thailand
9.20	-	9.50	a.m.	 Speech	on	“Women	Human	Rights	Defenders:	

A	Driving	Force		for	Justice	in	Thai	Society”	
	 By		Thicha	Na	Nakhorn
9.50	-	10.10	a.m.	 Award	of	Certificates	to	Women	Human	Rights	

Defenders	for	their	distinguished	work	as	role	
models	and	driving	force	Thai	Society	;

	 1.		 Dhammananda	Bhikkhuni
	 2.		 Women	Group	from	RakMuanhThepha		

	 District,	Songkhla	Province
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	 3.		 Women	Group	from	RakBanHeng	
	 	 District,	Lampang	Province
	 4.		 Phana	Charoensuk
			 5.		 Foundation	of	Thai	Transgender	Alliance		

	 for	Human	Rights
			 6.		 Khatima	Leeja
					 7.		 Natthaporn	Artharn
			 8.		 Women	Group	from	Save	Andaman	
	 	 from	Coal,	Krabi	Province
		 Group	photo
10.10	-	10.15	a.m.		 VDO	presentation	on	Women	Human	Rights	

Defenders	
10.15	-	11.40	a.m.	 Panel	discussion	on	“Women	Human	Rights	

Defenders:	A	Driving	Force	for	Justice	in	Thai	
Society”			

 Moderator: 
	 Naiyana	Supapung	-	Subcommittee	on	

Women’s	Rights	
11.40	-	11.50	a.m.	 Q	&	A	(10	Minutes)	
11.50	-	12.00	 Closing	Speech	by
	 Tuenjai	Deetes	-	National	Human	Rights	

Commissioner	
	 Lunch	Break

Note:		The	program	is	subject	to	change	as	appropriate.
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2	Special	Rapporteur	on	the	situation	of	human	rights	defenders,	A/HRC/16/44	
(2010),	para.	30

Women Human Rights Defenders - WHRDs

	 In	2013,	the	United	Nations	General	Assembly	(UN	GA)	adopted	
the	first	GA	resolution	on	women	human	rights	defenders	(resolution	 
68/181).	 The	 resolution	 expresses	 concerns	 over	 discrimination	
and	structural	and	systematic	violence	 facing	women	human	 rights	 
defenders.	Besides,	 the	resolution	68/181	urges	the	member	states	
to	utilize	necessary	measures	and	mechanisms	to	ensure	safety	and	
gender	dimension	in	their	efforts	to	create	a	supportive	environment	
for	the	protection	of	human	rights	of	women.	
	 The	International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	(ICCPR)	 
to	which	 Thailand	 is	 a	 signatory,	 guarantees	 rights	 to	 freedom	 of	
peaceful	assembly,	freedom	of	expression,	freedom	of	association	and	
prohibition	of	arbitrary	arrest	and	detention.	
	 The	UN	Declaration	 on	Human	 Rights	 Defenders	 affirms	 the	
right	to	peacefully	demonstrate	against	human	rights	violations.	The	
declaration	prohibits	acts	of	retaliation,	intimidation	and	other	forms	
of	harassments	against	anyone	who	pursues	nonviolent	actions	against	
human	 rights	 violations	 whether	 during	 or	 after	 their	 professional	 
involvement.	A	great	number	of	human	rights	defenders	are	women.	
Women	human	rights	defenders	are	for	example:	
	 Women	who	act	to	promote	or	protect	human	rights	and	all	
individuals	who	defend	the	human	rights	of	women	or	work	for	gender	
equality	–	collectively	known	as	“women	human	rights	defenders”	
(WHRDs)2  
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	 The	United	Nations	Declaration	 on	Human	Rights	 Defenders	
reaffirms	 rights	 that	 are	 essential	 for	WHRDs,	 including,	 freedom	of	
opinion	and	expression,	freedom	of	peaceful	assembly,	freedom	of	
association,	the	right	to	access	funding	and	the	right	to	develop	and	
discuss	new	ideas	in	the	area	of	human	rights.	Defenders	also	have	
the	right	to	make	complaints	about	policies	relating	to	human	rights,	
to	have	such	complaints	reviewed	and	to	benefit	from	an	effective	
remedy.	 The	 Declaration	 “does	 not	 create	 new	 rights	 but	 instead	 
articulates	existing	rights	in	a	way	that	makes	it	easier	to	apply	them	
to	the	practical	role	and	situation	of	human	rights	defenders.”
	 Women	Human	Rights	Defenders	face	similar	risks	as	their	male	
counterparts.	However,	being	women,	 they	are	more	vulnerable	to	 
being	the	target	of	intimidation	and	structural	violence	based	on	gender	
and	other	sexual	dimensions.	
	 Often	the	work	of	women	human	rights	defenders	is	perceived	
as	challenging	and	threatening	to	the	conventional	system	of	beliefs	
and	of	the	woman’s	traditional	role	in	the	family		and	society.	This	
can	lead	to	conflicting	relationships	between	government	officials	and	
the	general	public	and	induce	negative	attitude,	discrimination,	unjust	
asymmetric	 relationship	 between	women	 and	men	 under	 existing	
socio-economic	and	political	structures,	beliefs’	system,	tradition	and	
culture	which	are	prevailingly	unjust	to	women.	
	 Women	 can	 endure	 condemnation	 and	 rejection	 from	 the	
community,	religious	and	family	leaders	or	the	society	who	view	their	
work	as	detrimental	to	religion,	honor,	culture	and	structural	society	
models	that	honor	men	as	leaders.		
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Women’s	 determination	 to	 raise	 awareness	 on	 issues	 like	 the	 link	
between	human	rights	and	development,	natural	resources	and	land	
management,	 labor	 rights,	 rights	to	migration,	political	participation,	
anticorruption,	women	rights	and	other	dimensions	of	gender	rights	
of	women	human	rights	defenders,	can	made	them	unsafe	and	even	
the	target	of	direct	attacks.	This	can	also	extend	to	their	families	who	
might	become	the	target	of	violence	aiming	to	isolate	and	discourage	
them	from	their	work.	Women	human	rights	defenders	are	at	higher	
risk	of	violence,	abuse,	bias,	exclusion	and	rejection	than	men	human	
rights	defenders.	These	challenges	need	to	be	taken	into	account	to	
ensure	more	robust	preventive	mechanisms	and	responses	to	local	
situations	at	the	national	and	international	levels.		
	 Intimidation	and	Responses	 to	 the	Works	of	Women	Human	
Rights	Defenders		
	 Based	on	data	from	Protection	International,	in	the	past,	many	
human	 rights	 defenders	 including	women	 human	 rights	 defenders	
have	 continuously	 been	 intimidated,	 harassed,	murdered,	 involun-
tarily	disappeared	and	sexually	assaulted.	Many	of	them	were	charged	
with	judicial	cases	by	the	government	and	the	private	sector.	Women	
human	rights	defenders	are	facing	court	cases	due	to	their	righteous	 
engagement	 in	 the	 promotion	 and	 protection	 of	 human	 rights.	 In	
Thailand,	since	the	beginning	of	the	year,	8	out	of	10	human	rights	
defenders	charged	with	criminal	cases	were	women.	The	government	
has	pursued	national	reforms	by	introducing	laws	related	to	natural	
resources,	land	and	energy	management	in	the	absence	of	democratic	
processes	and	elected	representatives.	Rights	to	critique	and	disapprove	
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of	development	projects’	impacts	may	adversely	affect	human	rights,	
community	 rights	 including	environmental	 rights,	 people’s	 rights	 to	
information,	freedom	of	expression,	the	protection	of	women	human	
rights	defenders	demanding	access	and	participation	in	the	exploitation	
of	natural	resources	and	energy	management,	land	rights	of	women	etc.	
All	these	are	issues	that	require	women	involvement.	It	is	necessary	
for	women	to	assume	a	more	leadership	roles	in	a	context	where	they	
face	an	unjust	division	of	tasks	within	the	family,	gender	discrimination	
and	social	prejudice.	

International Women’s Day
	 March	8	of	every	year	marks	the	day	women	movements	of	
all	 continents	 regardless	of	nationality,	 language,	culture,	economy	
or	political	view	gather	to	commemorate	the	long	history	of	women	
struggle	 and	 to	 continue	 sustaining	 their	 cooperation	 to	 achieve	 
equality,	justice,	peace	and	development.
	 The	history	of	“International	Women’s	Day”	began	with	 the	
struggle	of	women	workers	in	the	garment	factory	in	New	York	city,	
United	States,	who	rose	up	to	demand	wage	rise	and	their	rights	from	
the	employer.	The	incident	in	turn	turned	into	a	tragedy	where	119	
women	were	killed	by	arson	attack	on	the	factory	while	they	were	
protesting.	All	incidents	took	place	on	March	8,	1857.
	 Later	in	1907,	women	workers	of	the	garment	factory	in	Chicago,	
United	States,	could	no	longer	endure	exploitation,	oppression	and	
suppression	by	their	employer.	They	were	forced	to	work	in	a	slave	like	
condition	for	16-17	hours	a	day	without	leave	and	health	insurance.	As	
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a	consequence,	many	became	sick	and	prematurely	died.	They	were	
either	compensated	with	a	peanut	amount	of	money	or	sacked	if	they	
were	pregnant.	
	 Such	inhumane	condition	served	as	a	ground	for	women	work-
ers	to	go	on	strike	on	March	8,	1907.	They	demanded	the	employers	
to	decrease	working	hours	to	8	hours	a	day	and	improve	the	welfare.	
However,	although	the	uprising	was	not	a	success	as	many	women	
workers	were	arrested,	women	across	the	world	subsequently	extended	
their	solidarity	and	support	to	women	‘s	worker	struggle.	This	was	the	
turning	point	where	women	all	over	the	world	became	increasingly	
aware	of	their	rights.	
	 On	March	8,	1910,	the	women	worker’s	movement’s	efforts	fi-
nally	won	the	victory	when	the	women	representatives	from	17	nations	
attended	the	second	socialist	women	assembly	held	in	Copenhagen,	
Denmark.	The	assembly	had	accepted	women	workers’	proposal	which	
was	subsequently	translated	into	the	three	“8s”	system	characterized	
by	reduction	of	working	hours	to	8	hours	per	day,	allocation	of	8	hours	
for	personal	capacity	development	and	8	hours	for	rest.	In	addition,	
women	workers’	wage	was	adjusted	to	be	as	equal	as	their	men	worker	
counterparts.	 The	 protection	 of	women	workers	 and	 child	 labors’	
welfare	was	assured.	Women	Worker	’s	proposal	to	establish	March	8	
of	every	year	as	the	International	Women’s	Day	was	then	approved.
	 This	 year	 International	Women’s	 Day	marks	 another	 special	 
occasion	in	the	history	as	gender	equality,	reduction	of	power	dispar-
ity	to	recognize	and	promote	women	power	as	a	basic	benchmark	for	
the	achievement	of	 the	2030	Agenda	 for	Sustainable	Development	
Goals	(SDGs).	
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“There are problems involving with children, women, violence, 
people’s suffering and injustice which are clearly visible and 
should be solved. What should we do to fight these problems 
while maintaining our inner peace, this is a big challenge.”

Dhammananda Bhikkuni

	 “The	Buddha	was	magnificent.	He	clearly	stated	that	women	
could	achieve	dharma,	as	well	as	enlightenment	in	the	same	way	as	
men.	The	Buddha	did	not	only	challenge	the	caste	system	but	also	
the	 capacity	 of	 human,	 which	 created	 opportunity	 for	 women	 to	 
practice	the	dharma	systematically,”	said	Dhammananda	Bhikkuni	from	
Songdhammakalyani	Monastery,	a	 former	 lecturer	 from	Thammasat	
University,	 Assistant	 Professor	 Dr.	 Chatsumarn	 Kabilsingh	 or	 “Luang	
Mae”.	She	pioneered	the	path	of	Bhikkuni	in	Thailand,	completing	the	
4	assemblies	of	 the	Buddhist	community	 in	Thailand.	Her	Buddhist	
path	started	with	311	precepts	in	2001	when	she	took	her	“samaneri”	
ordination	named	“Dhammananda.”	She	was	 the	first	Thai	woman	
to	be	ordained	in	a	Theravada	monastic	lineage.	Then,	she	received	
full	monastic	ordination	as	a	bhikkhuni	of	the	Theravada	tradition	in	 
Sri	Lanka,	2003.
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	 In	terms	of	education,	Luang	Mae	graduated	Ph.D.	in	Buddhism	
from	Magadh	University	in	India.	She	is	considered	the	first	Thai	woman	
who	graduated	Ph.D.	in	Buddhism.	She	is	a	well-known	religious	scholar,	
especially	at	an	 international	 level	 regarding	 the	 issue	of	women’s	
participation	in	ordination.
	 The	topic	of	her	PhD	thesis	discusses	about	“a	comparative	study	
of	Patimokkha	Rules	for	Bhikkuni	in	6	sects,”	which	guarantees	that	at	
least	she	is	one	of	the	people	who	are	well	informed	about	Bhikkuni.	
Her	knowledge	is	deeply	rooted,	in	terms	of	Theravada	Buddhism	as	
well	as	other	sects.	From	the	beginning,	academic	strength	has	helped	
her	overcome	the	challenge	of	becoming	Bhikkuni	through	ordination.	
This	leads	to	the	understanding	in	personal	rights	and	responsibilities.	
As	a	result,	she	is	able	to	protect	women’s	rights	and	responsibilities	
on	the	Bhikkuni	road	with	stability.
	 In	2014,	after	over	12	years	of	ordination,	“Luang	Mae”	was	
appointed	 by	Mahintawangsa,	 the	 patriarch	 from	 Sri	 Lanka,	 among	
the	 Buddhist	monks	 of	 both	 sides,	 to	 be	 “Pawattini”	 or	 the	 first	 
female	preceptor	of	Thailand.	Until	today,	“Luang	Mae”	still	focuses	 
on	building	quality	and	knowledge	to	Bhikkhuni,	Bhikkhu,	and	Thera-
vada	 in	 Thailand,	 as	 well	 as	 establishing	 a	 network	 of	 Bhikkhuni,	 
Bhikkhu,	and	Theravada	in	Asia.
	 In	 addition,	 Thailand	 is	 still	 part	 of	 the	 convention	 on	 the	 
elimination	 of	 all	 forms	 of	 discrimination	 against	women.	 It	 is	 the	 
agreement,	 which	 involves	 promoting	 gender	 equality,	 eliminating	
rules,	laws,	traditions,	customs,	and	values	that	appear	to	discriminate	
women.	 Thailand	 has	 also	 joined	 the	 international	 convention	 on	
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civil	and	political	rights	since	1996.	Thus,	Thailand	must	protect	the	
fundamental	rights	of	every	citizen,	meaning	people	possess	freedom	
of	thought,	conscience,	and	religion.	If	these	rights	are	violated,	the	
freedom	of	choosing	or	having	 religion	will	no	 longer	be	available.	
Similarly,	the	freedom	of	expressing	the	religious	practices	or	personal	
beliefs	may	be	restricted	by	particular	conditions	enforced	by	the	law	
to	maintain	safety,	peace,	hygiene,	or	morality,	or	only	to	protect	the	
fundamental	rights	and	freedom	of	others.
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“When there is no choice, people must rise up. Even though 
mobilizing peoples’ power in this kind of situation is risky, we 
have to do it because we have no option. If we don’t do it, 
people will lose their rights. We are willing to do whatever it 
takes to prevent further violations of people’s rights.”

Nattapond Ardharn,  
Community,	Civil,	and	Political	Rights	Defenders

	 “Nattapond	Archharn”	or	“Bee”	graduated	her	bachelor	degree	
from	the	Faculty	of	Agriculture	in	Kasetsart	University	and	master	degree	
from	the	Faculty	of	Journalism	and	Mass	Communication	in	Thamma-
sat	University.	Bee	decided	to	leave	her	job	in	the	media	field	to	join	
the	villagers	in	protecting	the	community	rights	after	she	found	out	
that	E-san	people	are	affected	by	the	violations	of	rights	from	major	
government	policy	and	large	projects	of	private	organizations.
	 In	 2014,	 Nattapond	 took	 an	 important	 role	with	 her	 friends	
in	helping	the	villagers	from	Dong	Moon	Conservation	Group	during	 
their	 struggle	 against	 petroleum	 drilling	 in	 Tha	 Khantho	 District,	 
Kalasin	Province	that	many	have	an	impact	on	the	community.	She	
also	supported	the	villagers’	struggle	against	oil	and	gas	exploration	
by	a	private	company	in	Namoon	Doonsad	village,	Kranuan	District,	
Khon	Kaen	Province.
	 It	is	more	difficult	for	the	villagers	to	make	any	moves	after	the	
coup	in	2014.	When	the	villagers	try	to	defend	their	economic,	social,	
and	 cultural	 rights,	 as	well	 as	 civil	 and	political	 rights,	 government	
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authorities	perceive	this	as	a	threat.	Many	leaders	were	asked	to	stop	
the	meeting	of	villagers,	which	may	be	considered	a	disobedience	act	
to	the	NCPO’s	order.	The	villagers	became	more	frightened.
	 Namoon-Doonsad	village	 is	one	of	 the	areas	affected	by	big	
projects,	but	has	been	totally	ignored.	Villagers	are	concerned	whether	
the	Gas	Separation	Plant	will	have	an	impact	on	their	rice	fields	and	
farmlands.	Even	though	there	is	a	communication	process,	which	allows	
the	villagers	to	voice	their	opinions	but	it	does	not	provide	enough	
information,	so	the	villagers	are	not	able	to	openly	express	their	ideas.	
“Many	people	do	not	understand	what	the	development	project	is	all	
about.	They	claimed	that	it	is	only	an	exploration	process	but	in	reality,	
there	is	a	plan	to	start	the	construction	and	prepare	for	Environment	
Impact	Assessment	(EIA).	There	will	be	gas	separation	plants	and	gas	
pipelines,	 not	 only	 drilling.	 Therefore,	 villagers	 filed	 a	 petition	 and	
started	to	mobilize	themselves	to	delay	the	granting	of	the	license.”
	 From	the	“New	E-saan	Movement”,	a	group	of	young	people	
and	 villagers	 who	 fight	 to	 protect	 their	 natural	 resources,	 Natta-
pond	observed	a	 structural	problem	of	 those	 in	power	who	make	
policy	decision	but	never	listen	to	the	villagers’	voice.	Walk	for	Rights	 
activity	was	developed	to	raise	the	issue,	defend	community	rights,	
and	seriously	discuss	about	the	possible	solutions.	
	 Walk	for	Rights	attracted	attention	from	government	officers,	
Nattapond	 and	 the	 villagers	 were	 prohibited	 from	 talking	 about	 
community	rights,	civil	and	political	rights,	and	economic,	social	and	
cultural	 rights.	All	 these	 rights	 are	 interlinked.	 	 Since	 the	Walks	 for	
Rights	on	16	June	2016,	the	leader	and	the	activist	of	Kog	Yao	village,	
Tung	Lui	Lai,	Sub-district,	Kon	Sarn	District,	Chaiyaphum	Province,	Den	
Khamlae	has	been	missing.	
	 E-san	region	encounters	many	problems,	including	the	impacts	
of	mining	and	petroleum,	as	well	as	the	issue	of	water	management.
	 Nattapond	realized	that	the	current	human	rights	situation	in	
our	country	is	very	much	one	where	“villagers	are	active	because	they	
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experienced	the	problems	directly.	Ordinary	people	are	rising	up	and	
claiming	their	rights	to	point	out	the	injustice	where	political	space	is	
very	limited.”

“When	there	is	no	mechanism	for	change	or	reducing	resistance	
and	the	powerful	decision	makers	refuse	to	listen	to	the	people,	the	
risk	of	human	rights	violations	is	increased.	During	the	referendum,	I	
was	prosecuted	and	I	knew	what	my	rights	were.	This	did	not	prevent	
the	government	from	going	after	me.	If	I	were	a	villager,	they	would	
have	acting	well	beyond	the	limits	of	law	without	any	protection.		

As	a	small	woman	who	has	to	fight	big	problems,	challenge	
the	power	 of	 tgovernment	 and	 capitalists,	 Nattapond	 thought	 that	
being	a	woman	has	pros	and	cons.	It	can	help	reduce	violence	during	
the	confrontation	and	negotiation.	Women	are	also	determined	and	
tolerant.		“The	disadvantage	of	being	a	woman	is	that	people	labeled	
me	as	a	young	woman.	It	takes	time	and	energy	to	gain	trust.	I	have	
to	deal	with	judgments	and	prejudice.	I	have	to	prove	myself	that	I	
am	sincere	and	serious	on	this.	I	am	not	a	passerby.”

Currently,	Nattapond	does	not	only	work	at	a	local	level.	She	
reflects	 the	 problem	 of	 villagers	 through	 the	 use	 of	 national	 and	 
international	activities	to	create	changes	to	the	policy.	She	has	been	
using	a	different	approach	from	confrontational	to	reflection	through	
international	mechanisms	 such	 as	 the	 participation	 in	making	 the	
United	Nations	Universal	Periodic	Review	(UPR),	which	is	a	report	to	
the	United	Nations.	

She	also	supports	the	national	implementation	plan	for	“business	 
and	 human	 rights”	 together	 with	 Rights	 and	 Liberties	 Protection	 
Department,	 Ministry	 of	 Justice.	 This	 relates	 to	 large	 companies	 
that	affect	community	rights,	environment,	and	public	health.

Even	though	today	Nattapond	is	being	prosecuted	and	sued,	
she	 never	 feels	 tired.	 She	 is	 willing	 to	 support	 E-san	 people	 in	 
protecting	their	economic,	social,	cultural	rights,	as	well	as	civil	and	
political	rights.
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“My father was the first corpse.  If I don’t rise up and fight, 
there will be another one.  As a descendent of this community, 
I had to demand justice for the community even though I also 
had to fight my own fear of different influences.  If I didn’t 
do it, the villagers would be bullied even more.”

Khatima Lija
A	woman	human	rights	defender	for	the	rights	to	

adequate	housing	and	sustainable	livelihood.

Khatima	was	 born	 in	 San	 Pa	 Hiang	 community,	 Chiang	 Dao	
District,	Chiang	Mai	Province.		The	inhabitants	of	this	community	com-
prise	of	lowland	Thais	and	Lisu	people.	The	Thais	raise	livestocks	such	
as	cows	and	buffalo,	while	the	Lisu	plant	rice,	corn	and	vegetables.		
The	relationship	between	these	two	ethnic	groups	has	not	been	that	
peaceful.	Conflicts	often	arose	due	to	“ethnic	prejudice”.

“The	lack	of	Thai	identity	cards	is	like	a	license,	which	allows	
anyone	to	bully	us	more	easily.”	Khatima	Lija,	a	Lisu	who	fights	for	the	
right	to	land	expressed	her	life	experience.

Often,	the	Thais	would	let	their	cattle	into	the	agricultural	crops	
of	the	Lisu.	When	the	victims	took	the	matter	to	the	cattle	owners,	
the	Lisu	were	sent	away	to	ask	for	compensation	from	the	police	and	
were	threatened	with	arrest	because	they	did	not	have	the	identity	
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cards.		Due	to	the	Lisu’s	lack	of	legal	knowledge,	they	were	afraid	of	
suing	or	taking	legal	action	with	the	cattle	owners.	The	most	serious	
case	was	the	accusation	of	trespassing	the	state	land,	as	the	Sam	Pa	
Hiang	community	locates	inside	a	national	forest	reserve	and	the	Chiang	
Dao	National	Park,	though,	these	people	have	been	living	in	this	area	
for	a	long	time.

In	addition,	the	community	leader,	who	is	a	Thai,	persecuted	the	
Lisu	by	seizing	many	of	their	land	plots	to	plant	trees	and	prevented	
them	from	taking	the	benefits	of	the	plantation.	On	the	other	hand,	
he	allowed	his	own	relatives	to	utilize	the	land.

While	Khatima	protects	the	rights	of	ethnic	minorities,	her	family	
became	the	victim	of	human	rights	violations.

On	one	afternoon,	Khatima’s	father	was	shot	to	death	while	
he	was	searching	for	the	lost	buffalo	in	the	forest,	next	to	the	land,	
which	had	been	taken	from	the	family.	He	was	shot	5	times	by	the	
community	leaders	who	justified	their	wrongdoing	by	reasoning	that	her	
father	trespassed	into	a	community	forest.	He	was	the	one	who	fired	
the	officers	first,	so	the	officers	had	to	engage	in	extrajudicial	killing.

The	death	of	her	father	has	changed	Khatima’s	life.		She	was	
motivated	 to	 fight	 back	 in	 order	 to	 demand	 justice	 for	 the	 family.	
Khatima	started	by	seeking	advice	from	the	Inter	Mountain	Peoples	
Education	and	Culture	in	Thailand	Association	(IMPECT)	and	the	Lisu	
Network	of	Thailand.		She	was	suggested	to	file	a	complaint	to	the	
National	Human	Rights	Commission	of	Thailand	(NHRCT)

Soon	after,	the	NHRCT	and	the	related	agencies	visited	the	area	
to	investigate	the	killing	of	Khatima’s	father.		However,	those	involved	
in	the	incident	refused	to	provide	any	information.	Khatima	did	not	
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give	up.	She	decided	to	file	another	complaint	to	Chiang	Mai	court	for	
proof	of	her	father’s	death.	The	evidence	shows	that	her	father	was	
innocent	and	the	police	should	re-investigate	the	case,	but	she	never	
received	any	further	response	from	these	organizations.

“My	father	was	the	first	corpse.		If	I	don’t	rise	up	and	fight,	there	
will	be	another	one.		As	a	descendent	of	this	community,	 I	had	to	
demand	justice	for	the	community	even	though	I	also	had	to	fight	my	
own	fear	of	different	influences.		If	I	didn’t	do	it,	the	villagers	would	
be	bullied	even	more.”

Today,	 the	 villagers	 rely	 on	 Khatima	 for	 assistance	 in	 the	 
violations	of	plantation	and	housing	rights.

From	Khatima’s	perspective,	land	is	important	to	the	life	of	all	
villagers.	Without	the	plantations,	many	serious	problems	will	arise.	
These	include	migration	to	the	city	to	sell	their	labor-power,	and	risks	
of	becoming	the	victims	of	human	trafficking	and	labor	exploitation.		
Land	security	is	therefore	crucial	for	achieving	stability	in	human	life

“In	the	past,	the	villagers	had	never	demanded	individual	title	
deeds	because	ultimately	 they	could	be	 lost.	 	 Instead,	we	want	a	
communal	title	deed	that	belongs	to	the	community,	which	cannot	be	
bought	or	sold.	This	is	to	prevent	the	land	from	falling	into	the	hands	
of	capitalists.		The	villagers	want	to	have	community	land	tenure	so	
that	they	can	live	on	and	farm	the	land	without	fear.”

Since	2014,	the	policy	to	increase	forest	cover	has	adversely	 
affected	 indigenous	 tribal	 peoples	 across	 the	 country.	 Many	 
communities	 were	 arrested	 for	 trespassing	 and	 destroying	 forests	
on	the	land	where	they	live	since	the	ancestral	times.		This	kind	of	 
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problems	 influences	 Khatima	 to	 continue	 promoting	 the	 rights	 of	 
villagers.

For	Khatima,	the	struggle	for	plantation	and	housing	rights	of	
women	human	rights	defenders	is	about	the	thinking.	The	struggle	of	
women	is	no	different	from	men.	The	only	difference	is	in	terms	of	
physical	appearance	and	strength.	However,	the	society	ascribes	un-
equal	values	to	men	and	women.

In	the	tribal	society,	Khatima	said	that	gaining	acceptance	as	
a	“woman”	and	a	“fighter”	is	not	easy	due	to	the	cultural	belief	in	
which	the	leader	of	the	tribe	must	be	male	only.

“If	a	married	woman	leaves	the	house,	she	is	seen	as	acting	
inappropriately.	 	Hence,	 travelling	 to	various	places	 in	order	 to	de-
mand	the	rights	is	problematic	for	the	tribal	women	because	of	the	
traditional	custom.	Personally,	I	have	been	reasonably	well	accepted	
by	the	community	because	I	am	the	first	woman	to	finish	a	bachelor’s	
degree.	I	also	experienced	the	most	serious	issue	because	my	father	
was	shot	to	death.	Several	factors	have	contributed	to	this	acceptance.	
They	witnessed	what	I	had	been	through	so	they	are	willing	to	take	
my	advice.”

Until	today,	Khatima	is	still	demanding	justice	for	her	“father”	
and	the	villagers	in	San	Pa	Hiang	community.	Even	though,	the	fight	
has	been	tough	for	a	tribal	woman	like	her,	she	never	feels	tired.	She	
participated	in	various	conferences	and	workshops	in	order	to	disclose	
what	happened	in	the	community.	She	hopes	that	someday	the	hu-
man	rights	violations	of	the	indigenous	people	will	be	exterminated	
and	justice	will	return	to	all	human	beings.
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What I get is something incredibly powerful. It isn’t only about 
an act of helping somebody. It isn’t just helping that one 
person. But it is to help the family of that person as well.  I 
hope the support will make that person feels hopeful again, 
and in turn, transmits the same feeling and morale to others.

Phana Charoensuk
From	the		victim	to	Defender	

Chain	of	Support	for	Those	Who	Are	Abused

“Sometimes,	simple	words	like	‘I	am	happy’	or	‘I	feel	better’	
are	enough.”

Those	words	drive	“Pana	Charoensook”	to	become	a	volunteer	
of	 Social	 Equality	 Promotion	 Foundation,	 to	 perseveringly	 provide	
counseling	 and	moral	 supports	 to	women	who	were	 abused	 both	
physically	and	mentally,	for	more	than	15	years.	She	has	always	been	
determined	to	help	these	women.

When	 help	 reached	 Pana,	 she	 transformed	 from	 being	 the	
“abused,”	wounded	and	despaired,	and	eventually	returned	to	her	
normal	self.

Today,	 she	has	chosen	 to	change	her	 status	 from	being	 the	
“abused”	to	become	the	“giver”	in	order	to	support	those	who	share	 
similar	abusive	experiences.	She	offers	“understanding”	and	“encouragement”	 
to	the	victims	in	the	same	way	that	she	used	to	receive.
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	“My	 intention	 is	 to	help	the	victims.	 I’ve	been	through	the	
same	expereince.	I	was	just	like	them.	But	nobody	has	ever	listened	
to	me.	So,	I	told	them	my	story.	I	wanted	them	to	realize	their	rights	
and	to	encourage	them	to	fight.	They	can	do	it,	but	the	process	will	
take	time.”

Almost	 20	 years	 ago,	 Pana	 unknowingly	 became	 a	mistress.	 
Before	getting	married,	the	man	whom	she	had	been	living	with	told	her	
that	he	had	already	divorced	from	his	previous	wife	In	fact,	he	signed	
the	marriage	certificate	with	another	women	prior	to	marrying	Pana.

After	the	argument,	she	was	forced	to	leave	the	house.	She	
felt	ashamed	until	she	met	a	staff	from	the	private	organization	who	
assisted	her.	“My	whole	life	was	ruined.	I	felt	so	ashamed.	So,	I	went	
to	“Friends	of	Women	Foundation”	where	I	discovered	the	story	of	
other	women.	On	my	first	day,	there	was	a	case	of	woman	stabbing	her	
husband	to	death	because	he	abused	her	and	the	child.	This	made	me	
realize	that	my	problem	was	actually	smaller	than	what	it	seemed”	
said	Pana.

“Pana”	told	us	that	women	who	have	been	abused	would	often	
lose	their	ability	to	take	care	of	themselves.	For	example,	a	pregnant	
woman	would	either	commit	suicide	or	run	away.	When	she	found	
out	about	the	organization	working	to	support	women,	she	wanted	to	
be	a	part	of	it.

Years	later,	Pana	became	a	full	time	“volunteer”	at	Social	Equal-
ity	Promotion	Foundation.	She	provides	counseling	and	supports	to	
victims	in	various	cases	of	violence	and	abuse.	“If	the	case	involves	a	
lawsuit,	we	have	to	assure	the	victimes	and	encourage	them	to	stay	
strong	until	they	overcome	this	issue.”

“The	 Foundation	will	 facilitate	 different	 kinds	 of	 people	 to	
talk	to	the	victims,	including	survivors,	victims	who	are	in	the	middle	
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of	 the	 litigation	 process,	 and	 those	who	 have	 recently	 joined	 the	 
Foundation’s	program.	They	would	 talk	 about	what	 to	expect	 and	
what	would	happen	in	the	court.	The	victims	can	decide	whether	to	
take	action	or	not.	The	foundation	will	also	tell	these	victims	that	if		
the	problem	becomes	unbearable,	they	don’t	have	to	solve	it	alone.	
They	can	always	seek	help	from	others.”

“Pana”	said	that	many	survivors	of	abuse	have	returned	with	
a	desire	 to	 further	 support	other	victims	because	certain	problems	
cannot	be	shared	with	their	family	members	or	colleagues.	Therefore,	
help	can	only	come	from	staffs.	

In	the	past,	Pana	used	to	think	that	she	had	only	her	family,	
relatives	and	 friends.	Other	people	were	considered	untrustworthy.	
But	that’s	not	true.	Support	from	the	foundation	proves	that	help	can	
come	from	others.

Therefore,	she	hopes	other	abused	women	would	continue	to	
support	others	and	create	a	solidarity	chain	because	what	they	have	
received	from	the	foundation	and	given	to	others	are	equally	valuable.	
They	only	have	to	think	of	the	victims	as	their	relatives.

“Pana”	explains	that	there	are	many	forms	of	abuses	 in	our	
society,	especially	rights	violations	and	sexual	abuses	among	children	
and	women.	Dedication	from	volunteers	and	different	organizations	is	
needed	to	help	the	victims	of	abusive	behavior.

“Girls	are	highly	vulnerable	because	they	tend	to	be	weak	in	
strength,	lack	knowledge	or	protection.	We	have	to	ensure	that	they	
are	aware	of	the	harms,	how	to	avoid	them,	and	how	to	protect	them-
selves.	Sexual	abuse	is	mostly	caused	by	people	who	befriended	the	
victims	using	their	relations	to	the	girl’s	brother	or	father	rather	than	
outsiders.”

Pana	 resigned	 from	being	a	school	 teacher	 for	children	with	
autism	 in	 order	 to	 take	 care	 of	 her	mother	who	 is	 suffering	 from  
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Alzheimer.	She	is	currently	a	tutor	and	works	as	a	full	time	volunteer	
at	the	Social	Equality	Promotion	Foundation.
	 Thus,	Pana	has	many	responsibilities.	One	of	them	is	a	volunteer 
role	that	 involves	providing	recommendation	and	counseling	about	
the	litigation	process,	as	well	as	being	the	supporter	of	the	victims	
without	having	time	and	location	as	limitations.	Pana	is	always	willing	 
to	provide	help	such	as	accompanying	the	victims	to	police	stations,	 
courts,	 attorney’s	 office,	 and	 Rights	 and	 Liberties	 Protection	 
Department.	She	is	also	a	volunteer	that	coordinates	help	with	the	
foundation’s	network	such	as	emergency	shelters,	shelters	for	children	
and	 families,	 social	 service	 centers,	 hospitals,	 and	 communities	 in	 
Bangkok.	 As	 a	 volunteer,	 she	 takes	 the	 victims	 to	 get	 physical	 
examination,	find	accommodation,	and	meet	their	children	at	school.	
Moreover,	 she	has	 to	visit	 the	victims’	houses	and	prisons,	as	well	
as	go	to	the	incident	location,	take	photos,	and	even	negotiate	with	
another	party.	During	the	rehabilitation	process,	they	have	to	monitor	
the	condition	of	the	victims	to	motivate	them	to	go	through	this	issue.
These	roles	support	the	work	of	Social	Equality	Promotion	Foundation.
	 “Our	society	will	be	better	if	the	family	members	are	able	to	
communicate	 freely,	expecially	 the	problems	that	each	member	 is	
facing.	We	have	to	portect	everyone	in	the	family,	take	care	of	each	
other,	and	offer	help	if	they	seem	different	from	their	normal	self.	If	
we	do	good	and	wish	for	the	best,	we	don’t	have	to	be	afraid	that	
the	person	may	 think	we	are	 interfering.	One	day,	 that	person	will	
understand	our	good	intention.”
	 Another	main	aspect	to	focuses	on	preventive	measure,	which	
is	to	educate	our	children.	They	have	to	know	what	they	will	encoun-
ter	in	the	future,	how	to	overcome	the	problems,	and	how	to	act	or	
refuse	in	order	to	protect	themselves	from	harm.
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“Women in our network are audacious. They dare to speak. 
They dare to take action. They have no fear. Women are 
usually on the frontline because we know they do not dare 
to harm women. That’s why we take this as our strength to 
fight and to protect our rights to land.”

Save	Andaman	From	
Coal Network, in Nuea Klong, Krabi.

	 An	 image	 of	 massive	 protestors	 next	 to	 the	 wall	 of	 the	 
Government	House	under	the	torrid	sun	at	noon	and	at	night	appeared	
before	the	eyes	of	all	Thais.
	 This	group	of	people	came	to	resist	the	Krabi	coal-fired	power	
plant	proposal	after	the	Energy	Policy	and	Planning	Office	(EPPO	had	
a	resolution	in	favor	of	the	project.	The	prime	minister	announced	the	
meeting’s	result	by	himself.	He	stated	that	the	project	would	proceed	
according	to	the	Power	Development	Plan	2015	(PDP2015),	which	had	
undergone	a	thorough	assessment.
	 The	community	marched	from	Krabi	where	they	are	based	to	
claim	their	rights	in	front	of	the	government.
	 Construction	of	the	coal-fired	power	plant	in	Krabi	consists	of	2	
parts.	The	first	part	is	a	870-megawatt	coal-fired	power	plant	at	Klong	
Kanan	Sub-district,	Nuea	Klong	District	of	Krabi	Province.	The	power	
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plant	will	be	using	an	average	of	8,000	tons	of	bituminous	coal	a	day,	
equivalent	to	2.3	million	tons	per	year.	The	resulted	coal	ash	amounts	
to	20-40	percent	of	the	total	coal	burned.	Coal	ash	contains	numerous	
toxic	heavy	metals	such	as	mercury,	cadmium,	sulfur,	and	uranium.	In	
addition,	the	power	plant	requires	an	enormous	amount	of	seawater	
for	cooling.	In	turn,	the	power	plant	would	release	over	100,000	cubic	
meters	of	high	temperature	wastewater,	full	of	chlorine.
	 The	second	construction	is	the	Ban	Klong	Rua	Seaport	in	Taling	
Chan	Sub-district,	Nuea	Klong	DIstrict	in	Krabi.	The	seaport	would	have	
the	size	of	30x220	meters	and	extend	350	meters	into	the	sea.	The	
seaport	would	be	receiving	the	coal,	transported	by	large	ships	via	Phi	
Phi	Island	in	Lanta	District,	a	world	famous	eco-tourist	destination.
	 Most	 significantly,	 this	 area	 is	 declared	 an	 environmentally	 
protected	zone	by	the	Ministry	of	Natural	Resources	and	Environment	
and	 internationally	 recognized	 as	 a	 Ramsar	wetland	 number	 1100.	 
There	are	abundant	mangrove	forests	and	sea	grasses,	home	of	local	 
community	 and	 protected	 species	 such	 as	 sea	 turtles,	 dugongs,	 
dolphins,	and	many	other	marine	species.
	 These	important	factors	have	gathered	not	only	civil	society	
groups	but	also	people	from	all	walks	of	life	in	2012	to	collectively	 
protest	 against	 the	 proposed	 coal-fired	 power	 plant	 in	 Krabi.	 They	
formed	 the	 “Save	 Krabi	 From	 Coal”	 network	 and	 expanded	 their	 
members	until	the	network	to	become	“Save	Andaman	From	Coal”	
network.
	 “Women”	 have	 played	 a	 crucial	 role	 in	 the	 network’s	 
movement.	One	important	reason	is	the	“lessons	learned”	in	these	
women’s	lives.
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	 “Women	and	housewives	in	the	proposed	site	of	the	coal-fired	
power	plant	had	a	direct	experience	from	thee	60-megawatt	lignite	
power	plant.	They	fully	recognized	the	potential	impacts	of	a	coal-fired	
power	plant	that	is	15	times	larger	than	the	existing	power	plant,”	said	
“Jindarat	Permlarbwiroo,”	the	coordinator	of	Save	Andaman	From	Coal	
network.
	 “The	 fisher	 folks	 also	 show	 resistance	 because	 the	women	
know	how	important	fishery	is	to	their	survival.	The	sea	is	their	treasure.	
They	know	their	lives	and	stomachs	rely	on	the	sea.	When	the	sea	is	
damaged,	it	simply	means	a	destruction	of	their	treasure.”
	 The	impacts	of	the	coal-fired	power	plant	in	Krabi	will	not	only	
affect	Krabi	but	also	other	areas	that	share	the	ecosystems	because	
nobody	can	set	the	boundary	for	water	and	sky.
	 “Women	in	our	network	are	audacious.	They	dare	to	speak.	
They	dare	to	take	action.	They	have	no	fear.	Women	are	usually	on	
the	frontline	because	we	know	they	do	not	dare	to	harm	women.	This	
is	our	strength	to	fight	and	to	protect	our	rights	to	land.”
	 “Jindarat”	stated	that	the	members,	both	men	and	women,	
have	 overcome	 their	 fear	 so	 they	 decide	 to	 fight	 and	 to	 pressure	
the	government	 to	halt	 the	coal-fired	power	plant	proposal.	As	an	 
alternative,	they	offer	a	concept	called	“Krabi	Go	Green”	to	promote	 
renewable	 energy	 in	 Krabi	 as	 the	 province	 has	 the	 potential	 to	 
generate	as	much	as	1,700	megawatts	of	renewable	energy.
	 With	the	power	of	people,	women	and	men,	she	hopes	for	the	
end	of	coal-fired	power	plant	project.
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“My heart is cold. I am no longer afraid of anything. 
Our spirits are strong. Nothing can scare us. Simply, 
we love what we have. We must defend our rights, 
for our homes and our children.”

The Women Group from LoveMuangThepha 

Network,	,	Songkla	Province

	 People	 from	 Pakbang	 Subdistrict,	 Thepha	 District,	 Songkla	 
Province	stated	to	organize	“Khon	Rak	Thepha”	(Love	Thepha)	Network	
after	the	report	of	the	plan	to	build	the	largest	coal-fired	power	plant	
in	Thailand	with	2,200	MW	capacity	that	extends	3	kilometers	into	the	
sea	on	3,000	rai	of	land	along	the	seacoast.
	 Even	though	the	Electricity	Generating	Authority	of	Thailand	
(EGAT)	conducted	a	public	consultation.	There	were	many	criticisms	
that	the	consultation	did	not	implement	properly	according	to	the	law.	
It	was	simply	a	“ritual.”	Villagers	did	not	have	access	to	the	information	 
regarding	the	impacts	of	building	the	power	plant,	especially	to	the	
natural	 resources	 and	 traditional	 livelihoods,	which	may	be	 critical	
not	just	in	Pak	Bang	Sub-district	but	may	extend	to	Pattani	Province.	
	 The	 fight	 of	 villagers	 began	with	 the	 campaign	 that	 raised	 
awareness	and	informed	the	public	about	the	impacts	of	coal-fired	
power	plant	as	well	as	 the	abuse	of	power	 in	pushing	 forward	the	
project	by	the	government.	Local	scholars	supported	the	research	of	
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the	effects	on	the	community.	By	doing	so,	more	members	had	joined	
the	movement.
	 Nonetheless,	 in	 trying	 to	 protect	 the	 community	 rights	 and	
local	resources,	there	was	a	conflict	within	the	village.	Some	villagers	 
supported	 the	 building	 of	 power	 plant	 because	 they	 thought	 that	
the	project	will	create	more	jobs	and	they	could	be	employed	in	the	 
factory.
	 Women	 played	 a	 crucial	 role	 in	 this	 campaign.	 Women	 
participated	in	the	monthly	meeting	of	the	network,	attended	training	 
to	 get	 information,	 connected	with	 other	 networks,	 filed	 petitions,	
and	joined	the	congregation	to	defend	the	rights	of	local	people	with	
courage.	Due	to	the	confrontation	to	the	government,	many	dissenters	
of	this	project	became	the	targets	of	those	in	power.	This	included	
“Rogiyoe,”	the	female	villager	of	Pakbang	village.
	 “The	air	pollution	and	toxics	will	affect	our	sea	which	is	our	
food	larder.	The	toxic	heavy	metals	will	contaminate	in	our	sea	fish.	
If	we	consume	them,	we	are	gradually	 increasing	the	risk	of	having	
cancer	and	other	clinical	diseases.	 If	the	power	plant	 is	built,	1,000	
people	will	be	involuntary	relocated.	300	local	fishing	boats	will	be	
gone.”	 Rogiyoe	 Sama-ae,	 the	Woman	Human	 Rights	 Defender	 and	 
representative	of	Pakbang	village	explained	the	reasons	why	Pak	Bang	
villagers	are	opposing	the	coal	power	plant.	
	 One	day,	the	District	Chief	Officer	of	Thepha	District	paid	a	visit	
to	Rogiyoe’s	home	on	behalf	of	the	provincial	governor	and	asked	for	
the	explanations	on	why	she	is	against	this	project.	“My	children	and	
relatives	had	warned	me	but	my	heart	is	already	cold.	I	am	no	longer	
afraid	of	anything.	Our	spirits	are	strong.	Nothing	can	scare	us.	Simply,	
we	love	what	we	have.	We	must	defend	our	rights,	for	our	homes	and	
our	children,”	said	Rogiyoe.
	 During	the	opposition	of	the	project,	many	dissenters	 in	the	
village	were	threatened.	Some	were	shot	in	their	own	house.	Women	
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had	to	become	the	witnesses	as	they	saw	the	incidence.	One	woman	
said,	“Villagers	who	are	witnesses	are	scared.	Everyday	when	I	go	fishing,	
I	don’t	know	whether	I	will	be	able	to	return	to	my	children.	I	catch	
fishes	with	my	bare	hands.	Then,	I	sell	them.	My	income	is	more	than	
300	baht	a	day.	It	is	enough	to	take	care	of	my	family.	If	the	power	
plant	is	built	and	villagers	have	to	be	relocated,	I	don’t	have	anywhere	
else	to	live.”
	 “We	have	gone	everywhere	in	order	to	demand	justice	including,	
the	government,	the	National	Human	Rights	Commission	of	Thailand,	
the	United	Nations.	We	presented	the	research	of	local	scholars,	which	
found	that	the	power	plant	would	generate	large	amount	of	pollu-
tion.	Until	today,	we	have	never	seen	the	EIA	report	of	the	Electricity	
Generating	Authority.	Even	though	the	cabinet	has	not	agreed	to	the	
building	 of	 Thepha	 power	 plant,	 but	 private	 organizations	 start	 to	
build	the	seaport.	Piling	caused	the	sea	to	be	muddy	so	the	villagers	
cannot	do	the	fishing	for	many	months.	They	have	never	received	any	
compensation.”	
	 As	women	human	rights	and	environment	defenders,	women	
thought	that	her	struggle	is	an	honest	fight.	“Actually,	women’s	struggle	
and	men’s	struggle	are	similar.	I	think	women	have	more	rights	than	
men	because	her	struggle	is	“sincere.”	Nobody	can	force	them.	When	
women	love,	we	love	seriously.	This	is	the	same	for	me.	I	just	want	to	
protect	our	home	and	our	sea	for	the	next	generation.”
	 Therefore,	 Pak	 Bang	 villagers	 and	 every	members	 of	 the	 
network	will	keep	fighting	until	we	win.	That	means	the	cancellation	of	
the	coal-fired	power	plant	in	our	area	because	this	village	is	our	home	
and	our	treasure	that	must	preserved	for	our	children.	
	 Currently,	the	women	human	rights	defenders	from	Pakbang	
village	 and	 the	 network	 around	 the	 country	 still	 oppose	 to	 the	 
building	of	power	plant,	which	affects	the	livelihoods	of	everyone	in	
the	community	with	courage	and	strong	willpower.
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“The villagers have gone through several prosecutions.  When 
we face problems, we will fight and adjust to the immediate  
situation. We are always ready to confront the problem  
because the truth is the truth.  We come here only to demand 
our justice, not to bully or cause trouble to anyone.”

RakBan Haeng Conservation Group

	 For	almost	7	long	years,	Rak	Ban	Haeng	Conservation	Group,	
Ban	 Haeng	 Subdistrict,	 Ngao	 District,	 Lampang	 Province,	 has	 been	
struggled	to	oppose	the	lignite	mining	concession	on	over	1,500	rai	of	
land.	Today,	the	case	they	filed	to	the	Administrative	Court	requesting	
revocation	of	the	concession	given	to	the	private	company	is	being	
adjudicated.
	 In	 2008,	 Khiao	 Lueang	 Co.	 Ltd.	 came	 to	 the	 area	 to	 seek	 
approval	for	the	project,	which	involves	planting	trees	for	paper.		Two	
years	later,	the	tree-planting	project	turned	into	a	request	for	a	lignite	
mining	concession.		The	villagers	disagreed	with	this	concession	and	
since	2010,	they	have	openly	expressed	their	opposition	to	the	mining	
project	in	their	area	because	it	did	not	undergo	proper	legal	processes 
and	 the	 community	 was	 not	 seriously	 consulted.	 Villagers	 and	 
farmers	 in	 the	 community	 have	 gathered	 to	 form	 Ban	 Haeng	 
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Conservation	 Group	 with	 the	 sole	 purpose	 to	 promote	 the	 
conservation	of	forests,	natural	resources,	environment,	community	
culture	 and	 traditional	 values.	 	 The	 community	 strongly	 objected	
the	 lignite-mining	 project	 due	 to	 its	 severe	 impacts	 on	 heath	 and	 
livelihoods	of	people.
	 Despite	 the	 opposition,	 the	Ministry	 of	 Industry	 granted	 a	
mining	concession	 to	Khiao	Lueang	Co.	Ltd.	 in	August	2015.	On	22	
October	2015,	386	villagers	submitted	their	complaint	to	Chiang	Mai	 
Administrative	Court	requesting	for	the	revocation	of	the	concession	
permit	and	a	temporary	halt	of	mining	activities	in	the	village.		As	the	
exploration	permit	expired	in	August	2016,	it	was	expected	that	the	
tension	between	the	company	and	the	state	agencies	on	the	one	side,	
and	the	community	on	the	other	side	would	escalate	even	further.
	 Rak	 Ban	 Haeng	 Subdistrict	 Administrative	 Organization,	 
however,	made	a	false	report	claiming	that	the	villagers	had	consented	
to	the	project	even	though	they	never	made	such	decision.		Over	the	
period,	there	had	never	been	any	community	hearing	on	the	lignite	
mining	permit	request.	It	was	also	found	that	the	permission	to	use	
over	one	thousand	rai	of	forest	was	illegally	given.		At	the	same	time,	
the	report	on	the	investigation	of	the	mining	area	did	not	specify	the	
routes,	both	on	water	and	land,	which	the	villagers	used	to	benefit	
from	these	resources.
	 The	fight	of	Rak		Ban	Haeng	Conservation	Group	began	in	order	
to	demand	their	rightful	say	on	mining	concession	issue.	The	group	
comprises	of	over	1,000	men	and	women.	Since	the	male	members	 
were	 constrained	 by	 their	 role	 as	 income	 earners	 outside	 the	 
community,	women	became	the	front	line	of	the	struggle.
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	 “Women	 remain	 at	 home	 to	 look	 after	 the	 household	 so	
they	 are	 able	 to	 participate	 in	 the	movement	 and	 they	make	 the	 
confrontations	less	violent	than	men.		When	we	demand	for	justice,	 
the	 government	 officials	 are	 less	 likely	 to	 use	 force	 or	 violence.		 
Moreover,	when	women	think	of	doing	something,	they	also	reflect	
on	what	should	be	done	first,”	said	Wanna	Lawan,	a	member	of	the	
Rak	Ban	Haeng	Conservation	Group.		According	to	Wanna,	the	female	
members	are	called	the	“Iron	Ladies,”	which	implies	that	they	have	
the	courage	to	fight	and	they	are	as	strong	as	men	when	claiming	for	
human	rights.
	 Most	 group	 leaders	 are	 women	 from	 the	 younger	 genera-
tion	who	act	as	human	rights	defenders.	They	have	returned	to	their	 
community	to	assist	in	the	group’s	mission	and	to	work	shoulder-to-
shoulder	with	the	villagers.
	 The	 struggle	 of	 Rak	 Ban	Haeng	 Conservation	 Group	worked	
through	the	mechanisms	of	the	National	Human	Rights	Commission	and	
the	network	of	people	who	own	mineral	resources	in	Thailand.		They	
also	submitted	a	letter	to	the	Office	of	the	Ombudsman	requesting	 
for	an	investigation	on	the	abuse	of	power	by	the	village	headman	
and	other	local	leaders,	whether	there	were	conflicts	of	 interest	or	 
corruption	 involved	 in	permitting	ALRO	 land	 to	be	used	 for	mining	
activities.
	 At	the	same	time,	they	also	submitted	a	similar	letter	to	the	 
Department	 of	 Special	 Investigations	 and	 to	 the	 Head	 of	 the	 
Damrongtham	Centre.		There	is	no	denying	that	these	actions	which	
demanded	justice	from	state	agencies	and	large	organization	did	not	
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proceed	 smoothly,	but	 instead	provoked	a	number	of	 legal	 action	
against	the	group	in	retaliation.	
	 “The	villagers	have	gone	through	several	prosecutions.		When	
we	face	problems,	we	fight	and	adjust	to	the	immediate	situation.	We	
are	alwasy	ready	to	confront	the	situation	because	the	truth	 is	the	
truth.		We	come	here	only	to	demand	our	justice,	not	to	bully	or	cause	
trouble	to	anyone.”
	 So	far,	group	members	have	been	subjected	to	various	forms	
of	intimidation.		They	were	trailed	by	anonymous	tough-looking	men,	
threatened	by	military	officers	and	received	death	threats.		Female	
members	were	 threatened	with	 enforced	 disappearance.	Women	
human	rights	defenders	who	were	subjected	to	threats	include	Miss	
Waewrin	Bua-ngoen,	who	is	being	prosecuted	in	a	criminal	case.		She	
had	contacted	and	received	full	support	from	the	Justice	Fund	for	bail	
money	and	legal	aid.		
	 Other	group	members	and	supporters	such	as	the	advisors	of	 
the	network	of	people	who	own	mineral	resources	in	Thailand	and	 
lawyers	 who	 work	 with	 the	 group	 have	 all	 been	 subjected	 to	 
intimidation	and	trailed	by	a	group	of	people	who	claim	to	work	for	
the	company.
	 Today,	conflicts	still	persist	 in	 the	area	and		Rak	Ban	Haeng	
Conservation	Group	insists	that	they	will	continue	to	fight	until	justice	
is	served.
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The Foundation of Transgender Alliance for Human 

Rights in Thailand (Thai TGA)

Transgender human rights defender (“katoey)

	 Discrimination	and	other	human	rights	violations	of	transgender	 
people	happen	for	an	extended	period	of	time	in	all	levels	of	Thai	
society	 and	 institutions	 including	 in	 the	 family,	 in	 education	 field	
and	public	health	as	well	as	in	politics.	As	compared	to	the	general	 
population,	 it	 is	 a	 rather	 visible	 phenomenon	 that	 transgenders	
are	 often	 obstructed	 from	 accessing	 education	 and	 employment	 
opportunities.	In	addition,	the	attitude	and	prejudice	of	people	in	the	
society	result	in	transgenders	being	discriminated	or	hated.	Moreover,	
there	are	stigmas	attached	to	transgenders	whereby	they	are	regarded	
as	a	“deviation”,	or	suffering	from	“mental	disorder”	or	“psychosis.”	
This	belief	is	combined	with	the	myth,	which	thinks	of	these	people	
as	having	intensively	abnormal	emotions	that	they	are	unable	to	con-
trol.	These	myths	only	increase	discrimination	and	rejection	of	these	
people.	In	this	context,	it	is	difficult	for	them	to	have	an	acceptable	
career	in	the	society	and	a	progress	in	life.
	 The	 discriminatory	 situations	 they	 face	 led	 gay	men	 and	 
transgenders	or	“katoey”	to	gather	and	facilitate	a	stronger	movement	
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for	gender	equality.	They	arranged	a	workshop	to	develop	a	network	of	
“katoey”	in	Thailand	This	small	meeting	was	the	beginning	of	a	greater	
movement	to	crumble	social	prejudice	towards	“Katoey”.	Participants	
attending	the	workshop	established	“Thai	Transgender	Alliance	(Thai	
TGA)”,	the	first	network	to	work	with	“Katoey”	in	Thailand.
	 The	primary	goal	of	“Thai	Transgender	Alliance	(Thai	TGA)”	is	
to	improve	the	quality	of	life	for	transgender	people.	The	network’s	
objective	 is	to	collect	data	and	create	a	knowledge	base	on	 issues	
related	to	“Katoey”	in	Thailand	and	to	engage	in	capacity	building	for	
people	working	with	“Katoey”	groups	in	Thai	society.	It	aims	to	raise	
awareness	and	understanding	 in	 identity	and	 rights	of	“Katoey”	by	
running	participatory	public	 campaigns	 alongside	other	 civil	 society	
networks.
	 In	2015,	the	network	was	registered	as	a	foundation	for	stability	
and	sustainability	purpose.	The	process	took	two	years	because	the	
word	“Katoey”	was	interpreted	as	immoral	and	violating	Thai	traditions.	
It	took	great	effort	and	work	on	education	and	communication	with	
the	authorities	based	on	human	rights	perspectives.	On	24	November	
2016,	the	network	eventually	succeeded	in	registering	the	foundation	
as	“Foundation	of	Transgender	Alliance	for	Human	Rights	(TGA)”	
	 Nicha	Chaiyapruek,	 one	of	 the	board	members	 of	 the	 TGA,	
the	former	first	runner-up	of	Miss	Tiffany	Universe	2012,	was	the	first	
dark-skinned	 transgender	who	won	 a	 prize	 from	 this	 competition.	
Nicha	broke	the	beauty	rule	of	“Katoey”	which	believed	that	fair	skin	
equals	beautiful	and	beautiful	“Katoey”	had	to	look	like	women.	Nicha	
helped	with	the	foundation’s	work	and	participated	in	LGBT	networks’	 
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activities	where	 she	became	aware	 that	oftentimes	“Katoey”	were	
victims	of	violence	and	abuses	from	the	public	sector	and	their	family.	
Many	Katoey	have	been	living	under	pressure	in	order	to	prove	their	
“acceptability.”
	 “In	the	level	of	acceptance	as	human	being,	we	do	not	need	
to	prove	that	we	are	good,	beautiful	or	what	sexual	group	we	belong	
to.	But	to	gain	acceptance	as	a	Katoey,	you	have	to	be	beautiful,	have	
good	grades	and	a	well	respected	job.	This	does	not	apply	to	other	
genders,”	Nicha	expressed	her	feelings	on	the	society’s	perspective	of	
“Katoey”.
	 Kath	 Khngpiboon,	 another	 board	member	 of	 TGA	 said	 that	
“Human	beings	should	respect	and	honor	each	other.	We	feel	that	
whoever	you	are,	how	much	money	you	have,	whatever	status	in	the	
society	you	hold,	or	whatever	gender	you	perceive	yourself	 to	be,	
everyone	should	be	equally	treated”.	
	 Jetsada	Taesombat	,the	coordinator	of	the	TGA	said	that	Our	
work	 is	not	 just	for	transgenders(Katoey).	We	are	working	towards	a	
better	society	 for	all	persons,	 free	of	prejudice,	discrimination	and/
or	stigmatization	based	on,	amongst	others,		sexual	orientation.	We	
aspire	for	a	society	where	there	is	mutual	respect,	based	on	values	
and	principles	of	equality	and	dignity
	 Sexual	 prejudice	 towards	 “Katoey”	 pushed	 TGA	 to	 work	 
intensively	 to	 fight	misconceptions,	 believes	 and	 prejudices	 in	 the	
society.	The	network	had	organized	activities	and	campaigns	on	many	
issues,	for	example,	working	with	other	LGBT	networks	to	push	forward	 
the	 draft	 of	 Marriage	 Act,	 improvement	 of	 official	 government	 
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documentation	 not	 to	 state	 that	 Katoey	 are	 people	 who	 suffer	 
“mental	disorder,”	for	the	acceptance	and	recognition	of	LGBT	rights	
in	the	Law.		The	group	also	working	on	Gender	Equality	Act			to	ensure	
that	the	law	is	is	designed	to	protect	members	of	the	LGBT	community	 
and	aims	to	punish	discrimination	based	on	gender	identity	and	sexual	
orientation.
	 TGA	also	produced	guidelines	for	parents	of	transgenders.	The	
common	goal	of	these	activities	was	to	change	the	attitude	of	people	
in	 the	society.	Advocacy	 for	policy	change	on	gender	 sensitiveness	
and	sexuality	is	a	long	process	and	slow	process.	It	requires	patience	
and	perseverance,	but	this	did	not	discourage	the	network’s	members	
who	continue	to	adopt	new	approaches	and	strategies	in	promoting	
an	understanding	in	alternative	genders	within	the	Thai	society.	“To	
work	towards	changing	people’s	attitude	and	the	policy	so	that	it	is	
more	sensitive	about	sexuality	and	sexual	orientation	involve	a	long	
process,	which	requires	intensive	and	continuous	activities.	However,	
change	is	something	we	can	all	trigger	that	is	changing	and	adapting	
ourselves.	If	you	do	not	judge	people	who	are	different	and	accept	
the	diversity,	you	will	discover	that	this	world	does	not	only	have	men	
and	women.	We	live	in	the	world	with	gender	variety	where	all	human	
beings	have	equal	rights	and	freedom”.

.....................................
For	more	information:

'The	Foundation	of	Thai	Transgender	Alliance	for	Human	Rights	(TGA)'	http://
www.thaitga.com	or	http://www.facebook.com/thaitga	

	VOICE	tv21			http://news.voicetv.co.th/thailand/138818.html
Pictures	from	the	movements	of	'The	Foundation	of	Thai	Transgender	Alliance	

for	Human	Rights	(TGA)'	https://www.mediafire.com/?22p2bh879xk2wl1	
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Mrs.	Angkhana		Neelapaijit	
Miss	Naiyana		Supapung	
Miss	Supatra	Putananusorn	
Miss	Supensri	Poungkaoksung	
Mr.		Attachai		Doolyapat	
Miss	Usa	Lerdsrisuntad	

Secretariat 
Miss	Nuntaporn		Masupap
Miss	Piyada		Musikaruk	
Mrs.	Pathranit		Hamvanit
Miss	Naiyana		Kumpukdee
Mr.	Ampon		Mongley
Mr.Chanon		Cholpan	
Miss	Massawadee		Bhuranapim
Miss	Rust		Innimit
Mr.	Mr.	Bancha	Boonyapitak

Co-organiser  for  this events - Honouring Women Human Rights 

Defenders 2017 - International Women's Day
Miss	Pranom	Somwomg	and	her	team	at	Protection	International	(PI)
Protection	 International	 is	 organisation	 that	 brings	 protection	 

strategies	and	security	management	tools	to	human	rights	defenders	at	risk.	
Since	2004,	Protection	International	has	been	working	with	local	partners	 
in	 over	 thirty	 countries	 throughout	 the	world.PI	mission	 is	 to	 support	 
human	rights	defenders	through	comprehensive	protection	programmes.	Our	
programmes	help	defenders	build	their	capacities	in	order	to	manage	their	
protection	effectively,	to	allow	those	that	protect	them	fulfil	their	obligations,	 
and	to	convince	other	individuals	and	institutions	with	a	stake	in	the	protection	 
of	human	rights	defenders	to	maximise	their	positive	contribution.	Protection	 
International	always	works	in	partnership	with	defenders.
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