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ในการท�างาน	นอกจากน้ันผูห้ญิงนักปกป้องสทิธมินุษยชนต้องเผชญิอนัตรายในรปูของ 
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ความเป็นมา

	 ด้วยวันที่	๘	มีนาคม	ของทุกปี	เป็นวันที่ผู้หญิงทั่วโลก	ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ	

ภาษา	 วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 หรือความเห็นทางการเมือง	 จะมารวมตัวกันเพื่อร�าลึก

ถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้อันยาวนานของผู้หญิง	และร่วมกันผลักดันเพื่อให้ได้มา

ซึ่งความเสมอภาค	ความยุติธรรม	สันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน	ทั้งนี้	สถานการณ์

ปัจจุบนัทัว่โลกพบว่า	 ผูห้ญิงมบีทบาทมากขึน้ในการปกป้องสทิธมินษุยชน	 สทิธชิมุชน	 

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	รวมถึงการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต	เมือ่ผูห้ญงิ 

มบีทบาทมากขึน้	ผูห้ญงิกเ็ป็นเป้าหมายของการโจมตมีากขึน้เช่นกนั	ทัง้จากการคกุคาม	 

ทางเพศ	การฟ้องร้องด�าเนินคดี	ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้หญิงถูกโดดเดี่ยวและขาดก�าลังใจ 

ในการท�างาน	นอกจากนั้น	ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังต้องเผชิญอันตราย

ในรูปแบบของความล�าเอียง	 การกีดกัน	 และการไม่ยอมรับจากสังคมมากกว่า 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอื่น	ความท้าทายเหล่าน้ีควรได้รับการใส่ใจ	เพื่อให้กลไก

การปกป้องและการรับมือกับสถานการณ์มีความเข้มแข็งมากขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น

ระดบัชาติและระดับสากล	ในปี	๒๕๕๖	สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้การรับรอง 

ข้อมติ	๖๘/๑๘๑	ซึ่งเป็นข้อมติแรกของทางสมัชชาที่เกี่ยวกับผู ้หญิงนักปกป้อง 

สิทธมินษุยชน	ข้อมตดิงักล่าวแสดงออกถงึความกงัวลเก่ียวกบัการเลอืกปฏบิตัแิละการใช้ 

ความรุนแรงเชิงระบบและเชิงโครงสร้างที่ผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกวัย 

ต้องเผชิญ	 นอกจากนี้	 ข้อมติ	 ๖๘/๑๘๑	 ยังเรียกร้องให้รัฐสมาชิกใช้มาตรการที่ 

จ�าเป็นในการรับรองความปลอดภัย	 และเพิ่มมุมมองเรื่องเพศภาวะในการขับเคลื่อน

พยายามที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมอันเอื้ออ�านวยต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง	

ทั้งนี้	 ผู้รายงานพิเศษด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 องค์การสหประชาชาติ	 ได้นิยาม

ความเป็นมาโครงการจัดงานวันสตรีสากล 
๘ มีนาคม และการประกาศเกียรติยศ 

“ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจ�าปี ๒๕๖๒
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ค�าว่า	“ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”	 ให้หมายถึง	ทั้งผู้หญิงที่ท�าหน้าที่ปกป้อง 

สทิธมินษุยชน	และนักปกป้องสทิธิมนษุยชนอ่ืน	ๆ	ทีป่กป้องสทิธผู้ิหญงิ	และปัญหาต่าง	ๆ	 

ที่เกี่ยวกับเพศสภาพ	(A/HRC/16/44)	อย่างไรก็ตาม	พบว่า	ผู ้หญิงนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนเผชิญความเส่ียงเช่นเดียวกันกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นชาย	 

แต่ในมิติเพศสภาพ	ผู้หญิงมักตกเป็นเป้าหมายของการข่มขู่คุกคาม	เนื่องด้วย 

ความสมัพนัธ์เชิงอ�านาจท่ีไม่เท่าเทยีมระหว่างหญงิชาย	ภายใต้โครงสร้างทางการเมอืง	 

เศรษฐกิจ	สังคม	ความคิดความเช่ือ	ประเพณีและวัฒนธรรมที่ไม่เป็นธรรม	และ 

เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง	ท�าให้การท�างานของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกมอง 

เป็นการท้าทายความเชื่อดั้งเดิมของครอบครัวและบทบาทของผู ้หญิงในสังคม	 

ซ่ึงน�าไปสูก่ารทีเ่จ้าหน้าทีร่ฐัและผูค้นในสงัคมส่วนใหญ่มคีวามเป็นปรปักษ์กบับทบาท 

ท่ีเปลีย่นไปของผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินษุยชน	หลายครัง้ทีต้่องเผชญิกับการถกูสังคม 

ประณาม	และไม่ได้รับการยอมรับจากผูน้�าชมุชน	กลุม่ความเช่ือทางศาสนา	ครอบครวั	 

หรือสงัคมท่ีมองว่าการท�างานของผู้หญงินกัปกป้องสิทธิมนุษยชนส่งผลร้ายต่อศาสนา	 

เกียรติยศ	และวัฒนธรรม

 ด้วยเหตุที่กล่าวมา	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

จึงมอบหมายให้ส�านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด�าเนินโครงการจัดงานวันสตรีสากล  

๘	มีนาคม	และการประกาศเกียรติยศ	“ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”	ประจ�าปี 

๒๕๖๒	 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เชิดชเูกยีรติ	 สร้างขวญัก�าลังใจในการเสยีสละ	 อทุศิตน 

ในการต่อสูเ้พือ่สทิธมินษุยชนแก่ผูห้ญงินกัปกป้องสิทธิมนษุยชน	 อนัเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ของสังคม	รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดการรับรู้ในวงกว้าง	จนเกิดความตระหนัก 

ถงึบทบาทของผู้หญงินกัปกป้องสทิธิมนษุยชนและความส�าคญัของวนัสตรสีากล	 รวมทัง้ 

เพ่ือเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

ในรอบปี	และข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหรือแนวทางส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนในอนาคต	ทัง้นี	้ โครงการดังกล่าวมคีวามสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ 

ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ยุทธศาสตร์ที่	๔	ส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจและสร้างความตระหนกัในเรื่องสิทธิมนุษยชน	สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ 

การประกาศเกียรติยศผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๒ ๗
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ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	รวมทั้งผลงานส�าคัญของส�านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง	กลยุทธ์	๔.๑	พัฒนา 

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเน้ือหา	กลุ่มเป้าหมาย	และกระบวนการที่หลากหลาย

และเหมาะสม	กลยุทธ์	๔.๒	พัฒนากลไก	ติดตาม	เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

และชี้แจงแสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	ส�านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 โดยส�านักคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ด�าเนินการจัดงาน 

วนัสตรสีากล	๘	มนีาคม	และการประกาศเกยีรตยิศ	“ผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินุษยชน”	 

ประจ�าปี	 ๒๕๖๒	ณ	 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	 โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก�าลังใจแก่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	ส่งเสริม 

ให้สังคมเกิดการรับรู ้	เรียนรู ้	และตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนและความส�าคัญของวันสตรีสากล	 ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยน 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในรอบปี	อันน�า 

ไปสู่การร่วมพิจารณาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข	และร่วมกันพัฒนากลไก 

ในการคุม้ครองนักปกป้องสทิธมินษุยชนต่อไป	ทัง้นี	้การจดังานดงักล่าวมผีูเ้ข้าร่วมงาน	 

รวม	๒๐๐	คน	ประกอบด้วย	(๑)	องค์ปาฐก	และผู้กล่าวแสดงความยินดี	๒	คน 

(๒)	 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�าประเทศไทย	 

๑๓	คน	(๓)	ผูแ้ทนองค์กรระหว่างประเทศ	๑๕	คน	(๔)	ผูร้บัมอบเกยีรตบัิตรฯ	๔๖	คน	 

(๕)	ผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ	๓๑	คน	 (๖)	ผูแ้ทนจากหน่วยงานภาคประชาสงัคม	 

๒๐	คน	(๗)	คณะท�างานเพือ่คดัเลอืกบคุคล	กลุม่บคุคล	ทีส่มควรได้รบัการเชดิชเูกียรติ	 

สร้างขวัญก�าลังใจในการเสียสละ	อุทิศตน	ในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนแก่ผู้หญิง 

นกัปกป้องสทิธิมนษุยชน	 และเจ้าหน้าทีส่�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

๓๙	คน	(๘)	ประชาชนทั่วไป	๒๙	คน	(๙)	สื่อมวลชน	๕	คน

การประกาศเกียรติยศผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๒๘
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กล่าวเปิดงาน
โดย อังคณา นีละไพจิตร 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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  อังคณา	นีละไพจิตร	กล่าวว่า	 

ความยากล�าบากของผู ้หญิงในการท�างาน

ด้านสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที	่ 

ผู้หญิงเหล่านี้ได้สร้างคุณูปการที่มีคุณค่า 

แก่สังคมไทยและเป็นแรงผลักดันให้เกิดกลไก 

การคุ ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชน  

ค�ากล่าวเปิดงาน

ความท้าทายของการท�างานภายใต้กระแสของการพฒันาเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	 

โครงการขนาดใหญ่บางแห่งซึง่ลงทนุโดยรฐัหรือเอกชนได้ส่งผลกระทบเปลีย่นแปลง 

วถิชีมุชนและส่ิงแวดล้อม	 รวมถงึการใช้ทรพัยากรเป็นอย่างมาก	 นกัปกป้องสทิธมินษุยชน 

ทีไ่ด้รบัผลกระทบส่วนใหญ่มบีทบาทส�าคญัในการสร้างสมดลุระหว่างการพฒันาทีย่ัง่ยนื	

การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	 และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน	 

นอกจากนี้	ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนต้องเผชิญกับความท้าทาย 

ต่อขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และวัฒนธรรมท้องถ่ิน	เพื่อให้การปกป้องคุ้มครอง 

สิทธิของผู้หญิงเพื่อเด็กรุ่นต่อไปในอนาคต	หรือท�างานเพ่ือสร้างความเป็นธรรม 

ในกระบวนการยตุธิรรม	 ผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินษุยชนหลายคนผนัตวัเองจากผู้เสยีหาย 

มาเป็นผู้คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	และรณรงค์เพื่อปกป้องผู้อื่น	โดยอาศัยประสบการณ์ 

ความยากล�าบากท่ีตนเคยเผชญิมาใช้เพือ่ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง	จงึสมควรยกย่อง

หลายปีที่ผ่านมา	นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนถูกสังหาร	ถูกอุ้มหาย	 

ถูกท�าร้าย	 และถูกคุกคามในรูปแบบต่าง	 ๆ	 รวมถึงการคุกคามทางเพศ	 ซึ่งส่วนใหญ่

จะไม่สามารถน�าผู้กระท�าผิดมาลงโทษตามกฎหมาย	บ่อยครั้งมีการน�าเรื่องเพศมาใช้ 

ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงที่ท�างานด้านปกป้องสิทธิมนุษยชน	 

โดยปัจจุบันการคุกคามมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป	จากการรับเรื่องร้องเรียนของ

การประกาศเกียรติยศผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๒๑๐
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ตรวจสอบ	พบว่า	นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ซึ่งเป็นผู้หญิง	 ส่วนใหญ่ถูกคุกคามทางกฎหมาย	 โดยมีการฟ้องร้องด�าเนินคดีมากขึ้น	 

เพือ่ให้กระทบต่อวถิกีารด�าเนนิชีวติ	และไม่ให้ผูห้ญงิแสดงความคดิเหน็หรอืมบีทบาท 

ในเรือ่งดงักล่าว	 ขณะเดียวกนั	 ความซบัซ้อนเมือ่ผูห้ญงิถกูคกุคามย่อมมมีากกว่าผูช้าย	 

ด้วยเหตุที่มีการให้ฐานะผู้หญิงเป็นทั้งมารดา	 เป็นภรรยา	 และเป็นบุตรที่ต้องดูแล 

ครอบครัว	จึงมีความยากล�าบากซึ่งซับซ้อนมากขึ้น	แต่อย่างไรก็ดี	ผู้หญิงหลายคน 

ยังยืนหยัด	ไม่ท้อแท้	ไม่เกรงกลัว	แม้จะถูกฟ้องร้องด�าเนินคดี

องัคณา	ได้ชีใ้ห้เหน็ถงึสถานการณ์การฟ้องร้องด�าเนนิคดตีอบโต้นกัปกป้อง

สิทธิมนุษยชน	หรือนัยหนึ่งคือ	การด�าเนินคดีทางยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วม

ในกจิการสาธารณะ	รวมถงึการแสดงความคดิเหน็เพือ่ปกป้องประโยชน์ของสาธารณะ  

ซึ่งได้ส่งผลกระทบท�าให้สังคมเกิดความหวาดกลัว	แม้ต่อมาศาลจะพิพากษายกฟ้อง	 

แต่ระยะเวลาในการต่อสู้นั้นยาวนานกว่าคดีจะถึงท่ีสุด	 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ต้องเผชญิกบัความยากล�าบากในการด�าเนนิชวีติและกระทบต่อสภาพเศรษฐกจิ	สงัคม	 

การประกาศเกียรติยศผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๒ ๑๑
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และวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้หญิง	ทั้งนี้	 อังคณา	 

ได้เรยีกร้องให้สงัคมไม่เพกิเฉยต่อปัญหาดงักล่าวทีเ่กิดข้ึน	เนือ่งจากการฟ้องร้องในรปูแบบ 

ดังกล่าวจะก่อให้เกดิความสญูเสียต่อคณุค่าของการคุ้มครองและตรวจสอบเพ่ือให้เกดิ 

ความโปร่งใสต่อสาธารณะ	อันเป็นคุณค่าที่ส�าคัญที่สุดของสังคมประชาธิปไตย

ในช่วงท้าย	องัคณาได้กล่าวยกย่องผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินษุยชนซึง่ได้ต่อสู้ 

ปกป้องเพื่อให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่การเคารพสิทธ	ิอันถือเป็นบุคคลผู้สร้างคุณค่า 

และประโยชน์ต่อสาธารณะ	 ทั้งนี้	 เรื่องราวประสบการณ์และความกล้าหาญของ 

ผูห้ญิงนกัปกป้องสทิธมินษุยชนจะเป็นแบบอย่างต่อบคุคลในรุ่นต่อไป	 ให้ได้เรยีนรู้จดจ�า	 

และเชื่อว่าในสถานการณ์ที่ยากล�าบากน้ัน	 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะเกาะเกี่ยว

ท�างานร่วมกันต่อไป

การประกาศเกียรติยศผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๒๑๒

01-96_ok.indd   12 29/8/2562   14:05:06



ปาฐกถา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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รองศาสตราจารย์	ดร.	ปกป้อง	ศรสีนทิ	 

กล่าวช่ืนชมผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 

ซึ่งใช้ความรู	้ความสามารถ	และความกล้าหาญ	

เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืนให้เกิดผลเป็นจริง

ไม่ใช่เป็นเพยีงตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในกระดาษ	

ปาฐกถา

และกล่าวถึงลักษณะส�าคัญหลักซึ่งถือเป็นหัวใจของสิทธิมนุษยชน	คือ	(๑)	ความเป็น

สากล	มนุษย์ไม่ว่าเกิดที่ใดล้วนมีสิทธิเช่นเดียวกัน	สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ติดตัวมา 

แต่ก�าเนิดและไม่อาจโอนให้แก่กันได้	 (๒)	 ความพึ่งพากัน	 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ด้านหนึ่ง	ย่อมส่งเสริมให้สิทธิมนุษยชนด้านอื่นพัฒนาขึ้น	ในขณะเดียวกัน	การละเมิด

สิทธิมนุษยชนด้านหนึ่ง	 ย่อมส่งผลเสียต่อสิทธิมนุษยชนด้านอื่นเช่นกัน	 (๓)	 ความ 

เสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ	มนุษย์ทุกคนจะได้รับการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	 

โดยไม่มกีารแบ่งแยกเพราะเหตแุห่งความแตกต่างใด	ๆ	ทัง้นี	้สทิธมินษุยชนทีเ่ป็นสทิธิ

เด็ดขาดหรือสิทธิที่ไม่อาจพักใช้ได้ไม่ว่ากรณีใด	ๆ	นั้น	เป็นสิทธิท่ีติดตัวมาแต่ก�าเนิด	

ซึ่งไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ใด	เช่น	สถานการณ์ฉุกเฉิน	สถานการณ์ความไม่สงบ	ฯลฯ	

รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่อาจใช้อ้างเหตุละเมิดสิทธิเหล่านี้ได้	 โดยสิทธิเด็ดขาด 

ประกอบด้วยสิทธิท่ีจะไม่ถูกฆ่านอกกฎหมาย	 สิทธิท่ีจะไม่ถูกทรมาน	สิทธิที่จะ 

ไม่ถูกบังคับให้สูญหาย	 สิทธิที่จะไม่ถูกปฏิบัติอย่างทาสหรือเอาไปเป็นทาส	 สิทธิที่จะ 

ไม่ถกูจ�าคกุเพยีงเพราะไม่ชาระหนีท้างแพ่งตามสญัญา	สทิธทิีจ่ะไม่ถกูบงัคบัใช่กฎหมาย 

อาญาย้อนหลัง	 สิทธิที่ยอมรับเป็นบุคคลต่อหน้ากฎหมาย	 รวมถึงสิทธิเสรีภาพ 

ในความคิดและความเชื่อทางศาสนา

“มาตรการคุ้มครองผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”

การประกาศเกียรติยศผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๒๑๔

01-96_ok.indd   14 29/8/2562   14:05:10



	 ทั้งนี้	รองศาสตราจารย	์ดร.	ปกป้อง	ได้กล่าวถึงสถานการณ์ของนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนซึ่งพบว่าถูกคุกคามในหลายรูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่	 การท�าร้าย 

การลอบสังหาร	รวมถึงภัยคุกคามจากการข่มขู ่และการฟ้องร้องด�าเนินคดี 

กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งทางแพ่งและอาญา	 หรือที่เรียกว่า	 “การฟ้อง 

เพือ่ปิดปาก	(SLAPPs)”	เพือ่บัน่ทอนขวัญก�าลงัใจของนกัปกป้องสทิธิมนษุยชน	ส�าหรับ 

แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหานั้น	พบว่า	ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๓๒๙	(๓)	 

ได้อธิบายไว้เป็นหลักว่า	การใช้สิทธิในการแสดงออกซึ่งความคิด	 โดยเฉพาะประเด็น 

สาธารณะ	หากเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต	ติชมในวิสัยของประชาชนที่กระท�าได้	 

ย่อมไม่ถอืเป็นความผดิฐานหมิน่ประมาท	 อกีทัง้ได้ด�าเนนิการแก้ไขประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 ๑๖๕/๒	 ไว้ว่า	 จ�าเลยสามารถยื่นพยานหลักฐาน 

และข้อต่อสู้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องได้	 เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่กระท�าไป	 เพื่อปกป้อง 

สทิธมินษุยชนหรือเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ

การประกาศเกียรติยศผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๒ ๑๕
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	 ในช่วงท้าย	รองศาสตราจารย์	ดร.	ปกป้อง	 ได้กล่าวถึงการคุกคามใน 

รปูแบบของการกลัน่แกล้งร้องทกุข์ด�าเนนิคดีกบันกัปกป้องสทิธมินุษยชนในความผดิ

ฐานหมิน่ประมาท	โดยเรียกร้องให้มกีารสร้างความเข้าใจแก่พนกังานสอบสวนเกีย่วกบั 

การท�างานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	เพื่อให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่าง

ด�าเนินคดีหรือปล่อยตัวโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน

การประกาศเกียรติยศผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๒๑๖
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ปาฐกถา
Katia Chirizzi
รองผู้แทนส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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	 คาเทีย	 เชอริซซี่	 กล่าวถึง 

การท�างานของผู้หญงินกัปกป้องสิทธิมนษุยชน 

ในประเทศไทยว่า	มีบทบาทส�าคัญอย่างมาก 

ในการคุ ้มครองสิทธิของนักกิจกรรมทาง 

การเมอืง	การต่อสูก้บัความอยตุธิรรมทางสงัคม	 

ปาฐกถา

การเลอืกปฏบิตั	ิ การยึดทีด่นิท�ากนิ	 และการท�าลายสิง่แวดล้อม	 รวมถึงมบีทบาทส�าคญั 

ต่อการติดตามรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเด็นการใช้แรงงานบังคับ  

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย	รวมทั้งการสังหารและบังคับสูญหาย	ตลอดจน 

มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับสิทธิของพวกตน	 

รวมถึงมีส่วนในการเรียกร้องต่อหน่วยงานของรัฐให้แสดงความรับผิดชอบ 

ในสถานการณ์ต่าง	ๆ	และการต่อสู้กับการลอยนวลพ้นผิด	นอกจากนั้น	ยังได้กล่าวถึง 

บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีไ่ด้รบัการประกาศเชดิชเูกียรตใินคร้ังนีว่้า	 เป็นผูห้ญงินกัปกป้อง 

สทิธมินษุยชนทีไ่ด้อทุศิชวิีตเพือ่มุ่งพยายามส่งเสรมิให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 

ด้วยการท�างานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกบัหน่วยงานของรฐัทัง้ในระดับชมุชนและระดบัชาติ	

หน่วยงานภาคธุรกิจ	 และกลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติ	 ทั้งนี้	 ผู้ได้รับการประกาศ 

เชิดชูเกียรตหิลายคนยังเป็นบุคคลในชุมชนและมีประสบการณ์ท�างานร่วมกับกลไก 

ด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสากลต่าง	 ๆ	 พร้อมทั้งกล่าวถึงแนวโน้มสถานการณ์ 

ของการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อข่มขู่คุกคามผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศไทย	 ซึ่งกระท�าโดยหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคธุรกิจ	 จากข้อมูล 

พบว่า	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๖๐	 มีการน�ากลไกกระบวนการยุติธรรมมาใช้เพื่อข่มขู่คุกคาม 

การกล่าวแสดงความยินดีต่อบุคคล กลุ่มบุคคล 
ที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ 

“ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจ�าป ี๒๕๖๒

การประกาศเกียรติยศผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๒๑๘
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ผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างน้อย	 ๘๗	 คน	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคล 

ที่ท�างานในประเด็นสิทธิที่ดิน	สิทธิชุมชน	 สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก 

และการรวมกลุม่	 โดยเครือข่ายผูห้ญงิกลุม่รักษ์น�า้อูนเคยประสบเหตถุกูฟ้องร้องเป็นคดี 

ในความผิดฐานหมิ่นประมาทและต่อมาได้มีค�าพิพากษายกฟ้องแล้ว	 เช่นเดียวกับ 

สุธาสินี	แก้วเหล็กไหล	ซึ่งอยู่ระหว่างถูกสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับ 

บทบาทการท�างานในฐานะนักกิจกรรมเพื่อสิทธิของแรงงานข้ามชาติ	และพะเยาว์	 

อัคฮาด	แม่ผู้เรียกร้องความยุติธรรมเพื่อบุตรสาวและผู้เสียหาย	ซึ่งถูกสังหาร 

เม่ือปี	๒๕๕๓	จะเห็นว่า	การใช้กระบวนการยุติธรรมเพือ่ข่มขูค่กุคามนัน้	 เป็นความเสีย่ง	 

ทีผู่ห้ญิงนักปกป้องสทิธมินษุยชนต้องเผชญิเป็นพืน้ฐานในทกุวนั	 อนัเป็นความท้าทาย 

ที่ยากล�าบาก	แต่กระนั้น	ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ยังคงยืนหยัดทุ่มเท 

เพือ่ท�างานต่อไป

	 คาเทีย	ได้กล่าวถึงบทบาทของส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน 

แห่งสหประชาชาติ	ซึ่งได้ตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

และนกัปกป้องสทิธมินษุยชนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศซึง่ต้องเผชญิกบัความท้าทาย 

การประกาศเกียรติยศผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๒ ๑๙
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จากพื้นฐานทางเพศ	และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะต้องเผชิญกับอคติ	การกีดกัน	และ

การตีตรา	รวมท้ังยังถูกมองว่าเป็นผู้ท้าทายต่อบรรทัดฐานทางสังคม	วัฒนธรรม 

ประเพณ	ี แนวคดิและการเหมารวมเก่ียวกบับทบาทและสถานภาพของผู้หญงิในสังคม	 

พร้อมเน้นย�า้ถงึความพร้อมของส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพือ่สทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ

ที่จะสนับสนุนผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มี

ความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยทุกวิถีทางเท่าที่จะสามารถกระท�าได้

	 ในช่วงท้าย	คาเทียได้แสดงความซาบซึ้งต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ	ซึ่งได้จัดงานที่มีความส�าคัญเช่นนี	้รวมถึงการท�างานเพื่อคุ้มครองนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของอังคณา	นีละไพจิตร	กรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาต	ินอกจากนีย้งัได้แสดงความตระหนกัและชืน่ชมต่อการอุทศิตนของผูห้ญงิ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้	 และผู้หญิง 

นกัปกป้องสทิธิมนษุยชนทกุคนในประเทศไทยทีอุ่ทิศตนท�างานอย่างไม่รูเ้หน็ดเหนือ่ย  

อันจะเป็นแรงบนัดาลใจแก่เราทกุคนในการพยายามมมุานะต่อสู้เพ่ือให้สทิธมินษุยชน 

ได้รับการเคารพอย่างสมบูรณ์ส�าหรับบุคคลทุกคน
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พิธีมอบเกียรติบัตร
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
สร้างขวัญและก�าลังใจในการขับเคลื่อนสังคมไทย
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เครือข่ายผู้หญิงกลุ่มรักษ์น�้าอูน

 เครอืข่ายผู้หญิงนกัปกป้องสทิธมินุษยชนทีป่กป้องสทิธิชมุชน และการด�ารง 
วิถีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์แบบเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์  
ปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้าน รักษาพื้นที่ป่าชุมชน การปลูกสมุนไพร เป็นต้น เพื่อป้องกัน 
ผลกระทบจากโครงการสร้างโรงงานผลิตน�้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล
	 จากเดิมชาวบ้านโคกสะอาด	ต�าบลอุ่มจาน	อ�าเภอกุสุมาลย์	จังหวัดสกลนคร	
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	เช่น	ปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้าน	ท�าเกษตรอินทรีย์	มีพื้นทีป่่า
ชุมชน	ปลูกสมุนไพร	 เป็นต้น	 ต่อมา	 มีโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน�้าตาลและ 
โรงไฟฟ้าชวีมวลของบริษัทเอกชนแห่งหนึง่ในพืน้ที	่ซึง่อยูห่่างจากชมุชนบ้านโคกสะอาด	 
ระยะทาง	๒	 กิโลเมตร	 และห่างจากที่ดินท�านาและการเกษตรเพียง	๓๐๐	 เมตร 
ในปี	 ๒๕๕๔	 ชาวบ้านโคกสะอาดไม่เห็นด้วยกบัโรงงานผลติน�า้ตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล
เพราะเกรงว่าจะส่งผลได้รับความเดือดร้อนเสียหายและยากแก่การแก้ไขเยียวยา 
ต่อชาวบ้าน	ชมุชน	ตลอดจนสิง่แวดล้อมทีม่คีวามหลากหลายทางชีวภาพ	และระบบนเิวศ 
อันอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่	 ไม่ว่าจะเป็น	การเปลี่ยนสภาพพื้นที่เกษตรธรรมชาติหรือ 
ป่าเศรษฐกิจครอบครัวเป็นโรงงานและไร่อ้อย	 ความเสียหายและมลพิษของล�าน�้า
สาธารณะที่ชาวบ้านใช้ร่วมกัน	 จึงรวมตัวก่อตั้งกลุ่มในนามว่า	 “กลุ่มรักษ์น�้าอูน”  
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ที่ผ่านมา	กลุ่มรักษ์น�้าอูนได้ติดตามตรวจสอบการด�าเนินโครงการก่อสร้างโรงงาน 
ผลิตน�้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลมาอย่างต่อเน่ือง	โดยได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงส�านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร	องค์การบริหารส่วนต�าบลอุ่มจาน	ส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (สผ.)	 ให้มีการตรวจสอบโครงการฯ	
ดังกล่าวที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน	อีกทั้งได้ร้องขอใช้สิทธิตามมาตรา	๑๑	ของ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ให้มีการด�าเนินการศึกษาประเมินผล 
กระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน	ในพื้นที่นิเวศวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน�้าอูน	กรณีโครงการ
โรงงานน�า้ตาลทีม่กี�าลงัผลิต	๑๒,๕๐๐	-	๔๐,๐๐๐	ตนัอ้อยต่อวนั	และโรงไฟฟ้าชวีมวล 
ขนาด	๔๐	-	๑๑๔	เมกะวัตต์
 กระบวนการต่อสู้ของกลุ่มรักษ์น�้าอูนด�าเนินการโดยมี “เครือข่ายผู้หญิง” 
เป็นก�าลังหลักส�าคัญ	 เหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจากผู้ชายส่วนใหญ่ในชุมชนต้องออก
ไปท�างานนอกพื้นที่เพื่อหารายได้	 ผู้หญิงจึงมีบทบาทมากขึ้นในการที่จะต้องลุกขึ้น
มาปกป้องสิทธิชุมชนเพื่อปกป้องบ้านเกิดของตนเอง
 การท�างานของเครือข่ายผู้หญิงกลุ่มรักษ์น�้าอูน	ท�าหน้าที่ทั้งการประสานงาน	 
การค้นคว้าหาข้อมูล	 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการก่อต้ังโรงงานผลิตน�้าตาล	 
การติดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การยื่นหนังสือต่อหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 การยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพิกถอนใบอนุญาตโรงงาน	 และรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(EIA)	เพือ่คุม้ครองปกป้องระบบนเิวศ	และวถีิชมุชน 
ของชาวบ้าน	ในระหว่างการต่อสู้	ผู้หญิงหลายคนถูกติดตามคุกคามอย่างต่อเนื่องจาก 
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานความมั่นคง	 และเจ้าหน้าที่ของรัฐบางฝ่าย	 เช่น	 การโทรศัพท์ 
มาหา	การตดิตามมาหาทีบ้่าน	หรอืแม้กระทัง่การฟ้องร้องเพือ่ให้ชาวบ้านเกิดความกลวั	 
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น	และไม่กล้าออกมาเคลื่อนไหวต่อไป	เป็นต้น
 จากการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ตรวจสอบการด�าเนินการของ 
บรษิทัเอกชนทีด่�าเนนิการบกุเบกิพืน้ทีป่่าและปรบัพืน้ทีจ่นท�าให้ถนนและล�าห้วยสาธารณะ
เสียหาย	บริษัทเอกชนเห็นว่า	การร้องเรียนของชาวบ้านท�าให้บริษัทเสียชื่อเสียง 
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และถูกดูหมิ่นเกลียดชัง	จึงยื่นฟ้องร้องด�าเนินคดีต่อสมาชิกกลุ่มรักษ์น�้าอูน	จ�านวน	 
๒๐	คน	โดยในจ�านวนน้ีส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง	ต่อมาเมือ่วนัที	่๑๑	มนีาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	 
ศาลจังหวัดสกลนคร	ได้มีหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องถึงชาวบ้าน	๒๐	คน	ในคดีที่บริษัท 
เอกชนยื่นฟ้อง	เดือนเพ็ญ	สุดไชยา	และพวกรวม	๒๐	คน	ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มรักษ ์
น�า้อนู	ชาวบ้านโคกสะอาด	ต�าบลอุ่มจาน	อ�าเภอกสุมุาลย์	จงัหวดัสกลนคร	กล่าวหาว่า	 
ชาวบ้านทั้ง	๒๐	คน	กระท�าความผิดฐานหมิ่นประมาท	อันเนื่องมาจากการใช้สิทธ ิ
โดยสจุรติยืน่หนงัสอืร้องเรียนต่อองค์การบรหิารส่วนต�าบลอุม่จาน	อย่างไรกต็ามคดีนี ้
บริษัทได้ถอนฟ้องชาวบ้านในเวลาต่อมา
	 การต่อสู้ของพวกเธอยังมีชัยชนะระหว่างเส้นทาง	 โดยในวันที่	 ๑๒	มิถุนายน	
พ.ศ.	๒๕๖๐	ที่ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(สผ.)	
คณะกรรมการผู้ช�านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(คชก.)	ด้านอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภค	ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 โครงการโรงงานผลิตน�้าตาลของบริษัท
เอกชน	ซึ่งภายหลังจากการประชุมมีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ	
สิ่งแวดล้อมและบริษัทจะต้องแก้ไขรายงานดังกล่าว
 เครือข่ายผู้หญิงกลุ่มรักษ์น�้าอูน	 ได้พยายามสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
โดยการรวมกลุ่มจัดท�าโรงเรียนชาวนาให้เด็กและเยาวชน	สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ ์
จากพชืเกษตร			เช่น	การท�าสบูจ่ากพันธุข้์าวท้องถิน่		โดยหลังจากผูห้ญงิด�านาเสรจ็กนัแล้ว	 
ได้รวมตัวแปรรูปผลิตภัณฑ์หอมดอกฮัง	ยาสระผมจากมะกรูด	การตั้งโรงสีข้าวชุมชน 
เพื่อสามารถตั้งราคาข้าวได้เอง	 การสร้างรายได้ให้ชุมชนและผู้หญิงที่เข้ามาร่วมกลุ่ม	 
รวมทัง้การอนรุกัษ์เมลด็พันธุข้์าวท้องถ่ินกว่า	๑๐๐	สายพนัธุ	์ให้อยูก่บัชมุชนต่อไป	เป็นต้น	 
โดยสนิค้าทีเ่ริม่เป็นทีรู่จั้กคือ	กลุม่ข้าวหอมดอกฮงั	ซ่ึงปลกูข้าวบนนาโคก	(นาบนท่ีดอน
มีป่าธรรมชาติล้อมรอบ)	 อาศัยน�้าฝน	 ปลูกปีละครั้ง	 บ�ารุงต้นข้าวด้วยปุ๋ยธรรมชาติ	 
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กลุ่มได้ใช้การระดมทุนในแบบที่พึ่งตนเองได้	 จนมี	 “โรงสีข้าวชุมชนบ้านโคก”  
ได้ฤกษ์เปิดท�าการสข้ีาวเมลด็แรกให้พีน้่องในชมุชน	 เป็นโรงสข้ีาวกล้องขนาด	๕	แรงม้า	 
พร้อมโรงเรือนขนาด	 ๔	 x	 ๖	 เมตร	 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	 ๒๐๐,๐๐๐	 บาท	 ทั้งนี้	 
เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวเพื่อจ�าหน่ายในราคาที่สูงขึ้น	อีกทั้งยังมีข้าวส�าหรับการบริโภคที่มี
คุณค่าโภชนาการอีกด้วย
 เครือข่ายผู้หญิงได้ท�างานต่อเนื่องในการฟ้องร้องคดีต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิด
บรรทัดฐานที่เป็นการปกป้องสิทธิของชุมชน	เมื่อวันที่	๒๓	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑ 
ชาวบ้านกลุ่มรักษ์น�้าอูน	จังหวัดสกลนคร	ร่วมกับทนายความจากมูลนิธินิิติธรรม 
สิ่งแวดล้อม	 (EnLAW)	 ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอุดรธานี	 ขอเพิกถอนใบอนุญาตและ 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	ของโรงงานผลิตน�้าตาลของบริษัท 
เอกชน	เนื่องจากหากเกิดโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน�า้ตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล 
ขึ้นแล้ว	 จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและชุมชน	ตลอดจน 
สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ	 ป่าเศรษฐกิจครอบครัว	 
และล�าห้วยสาธารณะ	จึงได้ยื่นฟ้องปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	รองอธิบดีกรมโรงงาน 
อตุสาหกรรม	ส�านกังานอตุสาหกรรม	จงัหวัดสกลนคร	และคณะกรรมการผูช้�านาญการ 
พิจารณารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)	ด้านอุตสาหกรรมและ 
สาธารณูปโภค	 เพื่อขอใหศ้าลปกครองอุดรธาน	ี มีค�าพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาต 
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(EIA)	ของโรงงานผลติน�า้ตาลดงักล่าว
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เครือข่ายปกป้องสิทธิผู้หญิงมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

 เครือข่ายปกป้องสิทธิผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อเกิดจาก
ความตระหนักร่วมกันของบุคคล และหลายกลุ่มองค์กร ทั้งในและนอกจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ท่ีเห็นประเด็นปัญหาความรุนแรงอันซับซ้อนหลากมิติภายใต้
บริบทของความรุนแรงของสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนือ่งจนปัจจุบัน
เป็นเวลากว่า ๑๕ ปี โดยกลุ่มองค์กร และบุคคลที่ร่วมงานยุติความรุนแรง 
ในเครือข่ายปกป้องสทิธผู้ิหญิงมุสลมิในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาจากหลากหลาย 
ความสัมพนัธ์ อาทิ ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากความรุนแรงในสถานการณ์ความไม่สงบ  
ผู้ให้ความส�าคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้หญิง นักวิชาการด้านสิทธิผู้หญิงและ 
สนัตภิาพ และผูท้ีเ่คยเป็นเหย่ือของความรนุแรงกระท่ังกลายเป็นผูน้�าความเปล่ียนแปลง 
ทางสังคม (agent of change) โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันด�าเนินงาน และแสวงหา 
ทางออก รวมทั้งป้องกันการใช้ความรุนแรงซ�้าซ้อนในกลุ่มผู้หญิงและเด็กอันเป็น 
กลุ ่มเปราะบางในพื้นที่ ท่ีมีความอ่อนไหวเชิงโครงสร้างวัฒนธรรม และ 
ความหลากหลายของผู้คน
 เนือ่งจากบรบิทของจงัหวดัชายแดนภาคใต้	 ซึง่ประชาชนส่วนใหญ่มเีชือ้สายมลายู 
และนับถือศาสนาอิสลาม	มีการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม 
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ในเขตต์จังหวัดปัตตานี	 นราธิวาส	 ยะลา	 และสตูล	 พ.ศ.	 ๒๔๘๙	 ซึ่งมีบทบัญญัติให้ 
ศาลชั้นต้นสามารถใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในการพิจารณา 
คดีแพ่งเกี่ยวกับคดีครอบครัวและมรดก	โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์	 โดยให้มีดะโต๊ะยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้พิพากษาศาลช้ันต้น 
ในการพจิารณาและวนิจิฉยัช้ีขาดคดคีรอบครวัและมรดก	และเปิดโอกาสให้ศาลสามารถ 
ตีความหลักการของกฎหมายอิสลามที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�ามาบังคับใช้กับคดีครอบครัว
มรดกและให้การตัดสินในช้ันน้ีเป็นที่ส้ินสุด	(มาตรา	๔)	ดังนั้นหากดะโต๊ะยุติธรรม
วินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามผิดพลาดไป	คู่ความไม่สามารถอุทธรณ์	ฎีกา	อันอาจ
ท�าให้เกิดความเสียหายได้
 นอกจากนัน้ยงัพบว่า	ในการเข้าถงึความยตุธิรรมของหญิงมลายมูสุลิมในจงัหวัด
ชายแดนภาคใต้	มีจ�านวนน้อยมากที่คดีความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศถูกน�าขึ้นสู่ 
การพิจารณาของศาล	 อกีทัง้ตามพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการบังคบัใช้กฎหมายอิสลามฯ	 
มาตรา	๓	ก�าหนดให้ใช้กฎหมายอิสลามวินิจฉัยคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและ
มรดกของอิสลามที่เฉพาะคดีที่ขึ้นสู่ศาลเท่านั้น	จึงอาจท�าให้กฎหมายอิสลามใช้ได้ใน 
ศาลเท่านั้น	 เป็นการใช้เฉพาะการตัดสินคดีในศาล	 แต่ไม่ผูกพันถึงการปฏิบัติของ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น	คือ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	เจ้าหน้าที่ที่ดิน	อาจไม่ยอมรับกฎหมาย 
อสิลามในเรือ่งการสมรส	 การสิน้สดุการสมรส	 และการแบ่งมรดกเป็นผลให้ผูห้ญงิมุสลมิ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงความยุติธรรม	 และต้องเผชิญกับปัญหา
นานาประการโดยที่ไม่มีมาตรการและแนวทางในการคุ้มครอง	ช่วยเหลือเยียวยา 
แก่ผูห้ญงิทีเ่ผชญิความรุนแรงในรปูแบบต่าง	ๆ	อย่างเป็นรปูธรรมนอกจากระบบยตุธิรรม 
ในศาล	ยังมีกลไกในระดับผู้น�าศาสนาและผู้น�าชุมชนซึ่งมักเป็นผู้ชาย	จึงอาจไม่เข้าใจ 
ในปัญหาต่าง	 ๆ	ที่ผู้หญิงต้องเผชิญอย่างเพียงพอ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรง 
ต่อผู้หญิงอันเนื่องมาจากฐานคิดเรื่องเพศสภาพ	อีกทั้งการที่ผู้หญิงมุสลิมในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนาเพียงพอที่จะเรียกร้องความ 
ยุติธรรมให้ตนเอง	จึงท�าให้เป็นอุปสรรคส�าคัญในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง
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	 เครือข่ายปกป้องสิทธิผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 มีการท�างาน
ร่วมกับเครือข่ายผู ้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้	 
ซึง่เป็นเครอืข่ายผูห้ญงิท่ีท�างานด้านความรนุแรงในครอบครวัในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อย่างต่อเนื่องยาวนาน	การท�างานร่วมกันของผู้หญิงท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของ
ผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมาก	 เช่น	 เมื่อเดือนกรกฎาคม	๒๕๖๑	 
ทีผ่่านมา	เครอืข่ายฯ	ได้ส่งรายงานคูข่นาน	ตามอนุสญัญา	CEDAW	และมผีูแ้ทนเข้าร่วม 
การรายงานสถานการณ์สิทธิของผู้หญิงมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ 
ประเทศไทยต่อคณะกรรมการ	CEDAW	ที่นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส
	 นอกจากนั้น	สิ่งที่เครือข่ายฯ	 ให้ความส�าคัญมากคือ	การยุติความรุนแรง
ในครอบครัว	(domestic	violence)	กับความรุนแรงอันเนื่องมาจากเพศสภาพ	 
(gender-based	violence)	โดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์ความรุนแรงในชวิีตประจ�าวันที่มาจากสมาชิกในครอบครวัและผูใ้กล้ชดิ  
ซึ่งสัมพันธ์กับมิติการตีความศาสนาและความเชื่อเชิงจารีต	 รวมทั้งเหตุการณ์ที่ส่งผล 
ต่อการปรับเปลี่ยนเชิงความคิดและโครงสร้างระบบระเบียบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	 
อาทิ	 กรณีการแต่งงานระหว่างชายชาวมาเลเซียอายุ	 ๔๑	 ปี	 กับเด็กหญิงอายุ	 
๑๑	ปี	ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่เครือข่ายฯ	ร่วมรณรงค์เพื่อให้ยุติการแต่งงานเด็ก	 
จนส่งผลให้เกิดการพิจารณาทบทวนเกณฑ์อายข้ัุนต�า่ในการสมรสในพ้ืนทีท่ีใ่ช้กฎหมาย 
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก	 มาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมายไทย	 
หลกัสทิธมินษุยชน	รวมทัง้เอือ้ประโยชน์ต่อชีวติของผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของความรนุแรง
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เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มชาติพันธุ์

 “เครือข่ายสตรม้ีงในประเทศไทย” เกดิจากการประชมุแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
ของผู้หญิงม้งหลายจังหวัดจ�านวนนับพันคน ซึ่งพบปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรง
ในครอบครัวหลายรูปแบบที่เกิดจากวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อท้องถิ่น 
ต่อผู้หญิง	เช่น	การให้ความส�าคัญลูกชายมากกว่าลูกสาว	การเลือกปฏิบัติทั้งด้าน
ร่างกายและจิตวิญญาณต่อผู้หญิงที่หย่าร้าง	ผู้หญิงหม้าย	แม่เลี้ยงเดี่ยว	รวมถึงเด็ก
ที่เกิดจากแม่เลี้ยงเดี่ยว	ทั้งนี้	ปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงม้งต้องเผชิญ	คือ	ระบบ
จารีตประเพณีตามความเชื่อที่ว่า	“ผู้หญิงต้องอาศัยผู้ชายเท่านั้น”	เมื่อลูกสาว
แต่งงานแล้วให้ย้ายออกจากผีเรือนและแซ่	(ตระกูล)	ของพ่อไปเป็นสมาชิกของ 
ผีเรือนและแซ่ของสามีแทน	 เมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหาครอบครัว	 เช่น	 การหย่าร้าง	 
ผู้หญิงต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว	ผู้หญิงจะถูกปฏิเสธจากแซ่ของสามี	และไม่สามารถกลับ
มาเป็นสมาชิกในผีเรือนและแซ่เดิมได้อีก	 ส่งผลให้ผู้หญิงและเด็กจ�านวนหนึ่งประสบ
ปัญหาเป็นคนไร้ผีเรือนและแซ่ตระกูล	 ท�าให้ผู้หญิงกลุ่มนี้พบความยากล�าบาก 
ในการด�าเนินชีวิต	 รวมถึงผลกระทบทางด้านจิตใจ	 นอกจากนั้น	 หากครอบครัวใด
ไม่มีลูกชาย	ลูกสาวที่แต่งงานแล้วก็ไม่สามารถดูแลพ่อแม่ได้เต็มที่
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	 เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย	ได้ทบทวนบทเรียนการท�างานสิบปีที่ผ่านมา	 
โดยศึกษาวิจัยด้วยตัวเองและได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสุขภาวะผู้หญิง 
และความเป็นธรรมทางเพศของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
(สสส.)	ซึง่ได้ข้อค้นพบสิง่ส�าคัญทีเ่ป็นกญุแจไขปรศินาทางความเชือ่ธรรมเนยีมปฏิบตั ิ
ดังกล่าวด้วยการท�า	“พิธีกรรมผู่ (phum)”	หรือโครงการรับลูกสาวกลับบ้าน	 
โดยเครือข่ายฯ	ท�างานร่วมกบัผูอ้าวโุสชายทีเ่ป็นผูน้�าทางพธิกีรรม	ผูรู้ป้ระเพณปีฏบิตัิ	 
ผู้น�าท้องถิ่นที่เข้าใจปัญหา	รวมถึงผู้เป็นพ่อที่มีลูกสาวประสบปัญหา	และกลุ่มผู้หญิง
ที่ประสบปัญหาโดยตรง	 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและความเช่ือทาง 
ประเพณีเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางเพศต่อผู้หญิงม้ง	โดยการต่อสู้ของผู้หญิงม้ง	
เป็นการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักสันติวิธี
	 ในปี	๒๕๕๗	-	๒๕๕๘	มีรายงานคณะนักวิจัยซึ่งได้ท�าการศึกษาปัญหาชุมชน
ชาวม้งในพื้นที่ต่าง	ๆ	มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางโดยทั่วไปว่า	สังคมชาย
เป็นใหญ่สุดขั้วนั้น	การที่ผู้หญิงลุกขึ้นมาพูดปัญหาของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย	โดยการ
ถูกตักเตือนจากผู้น�าว่า	ไม่ให้น�า	“ความควายเข้า”	และไม่ให้น�า	“ความวัวออก”
	 ต่อมาในปี	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑	มีครอบครัวท่ีน�าพิธีกรรมผู่ไปใช้จ�านวนมาก	 
(ปัจจุบันผู้หญิงมากกว่า	 ๕๐	 ครอบครัวที่เข้าร่วมพิธีนี้)	 และมีหนึ่งตระกูลแซ่ 
ที่ประกาศใช้พิธีกรรมผู่อย่างเป็นทางการ	 มีสองตระกูลแซ่ประกาศใช้ในกลุ่มย่อยของ 
ตนเอง	และเดือนกันยายน	๒๕๖๐	เครือข่ายสตรีม้งฯ	ได้ร่วมกับองค์กรชาวม้ง 
เช่น	สมาคมม้ง	เครือข่ายตระกูลม้ง	(เครือข่าย	๑๘	แซ่)	ชมรมม้งต่าง	ๆ	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชาวม้งเป็นผู้น�า		เป็นต้น	ร่วมกันผลักดันให้น�า	“พิธีกรรมผู่”	
ไปใชก้ับชุมชนชาวม้งอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยผู้น�าม้งกลุ่มต่าง	 ๆ	 ได้ร่วมลงลายมือชื่อ
บันทึกความเข้าใจ	(MOU)	ร่วมกันเพื่อเป็นหลักฐาน
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มูลนิธิผู้หญิง
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน : การท�างานด้านสิทธิ
และการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงพม่ามุสลิม

จุดเริ่มต้นการท�างาน
 ในปี	 ๒๕๒๒	 มูลนิธิผู้หญิงได้ท�างานด้านการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง 
ย้ายถิ่น	และแสวงหาที่พักพิง	โดยการประสานงานกับส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ทั้งในส่วนกลาง	 (กรุงเทพมหานคร)	และต่อมาได้ขยายโครงการไปยังพื้นที่อ�าเภอ 
แม่สอด	 จงัหวดัตาก	 ซ่ึงเป็นพืน้ทีท่ีม่ผีูห้ญงิมสุลมิย้ายถิน่จ�านวนมาก	 โดยการเปิดบ้าน 
พักพิงชั่วคราวส�าหรับผู้หญิงและเด็กพม่าที่อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	ที่ได้รับความ 
รนุแรงในครอบครวั	เพือ่ให้ผูห้ญงิและเดก็ท่ีถกูละเมิดสทิธไิด้รบัความคุ้มครองช่วยเหลอื 
ในการด�าเนินคดี	 รวมถึงได้รับการฟื้นฟูจิตใจเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและ
สังคม
 มูลนิธิผู้หญิงได้รับการร้องเรียนกรณีความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กพม่ามุสลิม 
ในพื้นที่อ�าเภอแม่สอดอย่างต่อเนื่อง	 ในขณะที่บริการของรัฐในการคุ้มครองผู้หญิง
และเด็กที่ถูกกระท�ารุนแรงยังไม่ครอบคลุมผู้หญิงและเด็กที่ไม่มีสถานะทางกฎหมาย	 
มูลนิธิฯ	จึงได้ริเริ่มโครงการท�างานในประเด็นความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในชุมชน 
พม่ามุสลิม	โดยการจัดบริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า	ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย	 
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จดัท่ีพกัพงิช่ัวคราวท่ีมอีาหารฮาลาล	 ตลอดจนท�างานร่วมกบัแกนน�าผูห้ญงิและเดก็หญิง
พม่ามสุลิมในชมุชน	เพือ่ให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนกัเร่ืองความรนุแรงต่อผูห้ญงิ	 
นอกจากนั้น	 ยังได้สร้างความร่วมมือกับผู้น�าชุมชน	 และผู้น�าศาสนา	 เพื่อเป็น 
แนวร่วมในการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กชาวพม่ามุสลิมที่ถูกกระท�ารุนแรงให้เข้าถึง
การคุ้มครอง	ตามกฎหมายและตามหลักศาสนาอิสลาม	เนื่องจากความรุนแรง 
ในครอบครัวเป็นปัญหาที่ผู้หญิงมุสลิมต้องเผชิญมานานและมีความซับซ้อนด้วยเหต ุ
แห่งวัฒนธรรม	ประเพณี	และความเชื่อที่ไม่ถูกต้องทางศาสนา	จึงเป็นอุปสรรค
ส�าคัญในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง

ข้อท้าทาย
 มูลนิธิผู้หญิงประสบกับข้อท้าทายในการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กชาวพม่า 
มุสลิมผู้ประสบความรุนแรง	ทั้งความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ  
ซึ่งหน่วยงานรัฐและสถาบันศาสนายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการช่วยเหลือคุ้มครอง 
สิทธิตามกฎหมาย	 จนท�าให้เกิดข้อสังสัยว่าการบังคับใช้กฎหมายบางกรณีสามารถ
กระท�าได้หรือไม่	เช่น	การใช้มาตรการคุ้มครองช่ัวคราวห้ามสามีที่ใช้ความรุนแรง
เข้าใกล้ภรรยาและลูก	การบังคับให้สามีส่งเสียเลี้ยงดูบุตร	หรือกรณีภรรยาที่ถูกสามี 
ท�าร้ายต้องการหย่าขาดจากสามี	 และการด�าเนินคดีกรณีละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้น 
ในครอบครัว	เป็นต้น
 ที่ผ่านมา	ผู้หญิงพม่ามุสลิมตลอดจนสมาชิกในชุมชนในพื้นที่ไม่ทราบว่า 
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดตามกฎหมาย	 นอกจากนั้นยังมีการน�าหลัก 
อิสลามที่ขาดความยืดหยุ่นมาใช้ตัดสินข้อพิพาทหรือแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัวอย่างไม่เป็นทางการแทนท่ีหลักกฎหมาย	 ในขณะท่ีการเข้าถึงบริการ
และความช่วยเหลือตามกฎหมายมีเงื่อนไขว่าผู้เสียหายต้องไปแจ้งความร้องทุกข์
เป็นคดีอาญาเสียก่อน	จึงส่งผลให้ผู้หญิงมุสลิมที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	และ
ได้รับความรุนแรงในครอบครัวไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
 การท�างานเจ้าหน้าทีข่องมลูนธิผิูห้ญงิต้องเผชญิกบัความยากล�าบากอย่างมาก  
ทั้งการถูกข่มขู่คุกคามจากคนในครอบครัวผู้เสียหาย	หรือความยากล�าบากในการหา
พยาน	 รวมถึงเจ้าหน้าที่ต�ารวจบางคนมีทัศนคตวิ่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่อง
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ภายในครอบครัว	หรือเป็นเรือ่งทางศาสนา		จงึไม่เข้าไประงบัเหตุ	ไม่จบักมุตามหมายจบั	 
ไม่มีการบังคับตามค�าส่ังคุ้มครองสวัสดิภาพของศาล	ท�าให้มูลนิธิ	 ต้องพยายาม 
หาแนวทางในการดูแลความปลอดภัยของผู้หญิง

ความก้าวหน้า
	 มลูนิธผิูห้ญงิ	ได้จดัตัง้คณะท�างานคุม้ครองผูห้ญิงและเดก็ในชมุชนมสุลมิ	ร่วมกบั 
คณะกรรมการอิสลามจงัหวัดตาก	 เพือ่เป็นทีป่รึกษาและด�าเนนิการให้ความช่วยเหลือ 
แก่ผู้หญิงมุสลิมในชุมชนมุสลิมท่ีประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยใช ้
มาตรการตามหลักอิสลาม	และจัดประชุมคณะท�างาน	เป็นประจ�าเพื่อติดตามและ 
วางแผนการช่วยเหลอืรายกรณร่ีวมกัน	ท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นมมุมองในการช่วยเหลอื 
ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหามากขึ้น	 มีการหารือเก่ียวกับการตีความหลักศาสนา
อิสลามที่คลุมเครือให้ชัดเจนมากขึ้นในบรรยากาศที่เป็นมิตร	 ตลอดระยะเวลา	 ๑	 ปี	 
มีกรณีความรุนแรงในครอบครัวที่น�าเข้าปรึกษาหารือท่ีประชุมของคณะท�างาน 
จ�านวนทัง้สิน้	๑๘	กรณ	ีผูห้ญงิในชมุชนจ�านวน	๕๘๕	คน	มโีอกาสได้พดูคุยแลกเปลีย่น 
ความคิดเห็นในเรื่องที่ไม่เคยได้พูดกับใครมาก่อน	 เช่น	 เรื่องสิทธิของผู้หญิง	 
เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว	 ความรุนแรงในครอบครัว	 หรือเรื่องหลักอิสลาม 
เชิงบวกในการคุ้มครองผู้หญิง	 เป็นต้น	 โดยคณะท�างาน	ได้น�าข้อเสนอแนะที่ได้จาก 
การพูดคุยของผู้หญิงมาจัดท�าเป็นแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงใน
ชุมชน
 การท�างานของมูลนิธิผู้หญิงร่วมกับคณะท�างานคุ้มครองผู้หญิงและเด็กชุมชน 
อิสลาม	 จึงเป็นความพยายามขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่	 เพื่อริเริ่มสร้าง
พื้นที่การท�างานเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงและการมีส่วนร่วมจากผู้หญิงเอง	ซึ่งจะน�า 
ไปสู่การให้ความคุ้มครองแก่ผู้หญิงที่ท�าหน้าที่เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง
ต่อไป
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สุธาสินี แก้วเหล็กไหล 
ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)

ผูห้ญงินกัปกป้องสิทธมินษุยชน ด้านสิทธแิรงงานและแรงงานข้ามชาติ

 สธุาสนีิ แก้วเหลก็ไหล อดีตแรงงานหญิงในโรงงานย่านรงัสิตและเป็นหนึง่ใน 
ผูร่้วมก่อตัง้สหภาพแรงงานขึน้ในโรงงาน		เริม่ต้นเธอเป็นเพยีงสมาชิกของสหภาพแรงงาน	 
ต่อมาประธานสหภาพแรงงานได้ถูกเลิกจ้าง	จึงมีการเลือกกรรมการสหภาพแรงงาน 
คนใหม่	เธอได้รับเลือกให้เป็นประธานสหภาพแรงงาน	กระทั่งประมาณปี	๒๕๔๒	 
นายจ้างได้เลื่อนการจ่ายค่าจ้างหลายครั้ง	 จึงท�าให้เธอและผู้น�าแรงงานหญิงลุกขึ้นมา 
เรียกร้องโดยการหยุดงานเป็นเวลากว่า	๒	ชั่วโมง	ต่อมามีการเจรจากับนายจ้างและ 
นายจ้างยอมจ่ายค่าจ้างให้ในวนัดงักล่าว	ซึง่ผลของการเรยีกร้องท�าให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
ตรงตามระยะเวลา	แต่นายจ้างกลับใช้เหตุนี้เป็นเหตุเลิกจ้างเธอและผู้น�าแรงงานหญิง 
ทีล่กุขึน้มาเรียกร้อง	โดยฟ้องต่อศาลแรงงานเพือ่ขอเลกิจ้าง	ซึง่เธอและผูน้�าแรงงานหญงิ 
ต่อสูม้าโดยตลอด	กระทัง่ศาลฎกีามคี�าพพิากษาว่านายจ้างกระท�าความผิด	จงึเป็นเหต ุ
ให้ลูกจ้างต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเอง	 และศาลได้มีค�าสั่งให้บริษัทรับเธอ 
และผู้น�าแรงงานหญิงกลับเข้ามาท�างานอีกครั้ง	 ต่อมาโรงงานประกาศล้มละลาย	 
หลังจากที่โรงงานปิดกิจการ	 เธอได้เข้าท�างานด้านสิทธิแรงงานกับโครงการรณรงค ์
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เพื่อแรงงานไทยและคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย	โดยเป็นผู้ประสานงาน 
ด้านการจัดตั้งสหภาพแรงงานและเจ้าหน้าที่ภาคสนามตั้งแตป่ี	๒๕๔๕	-	๒๕๕๘
 สุธาสินี	 พยายามเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นผู้หญิงแรงงาน	 
หรอืผูน้�ากลุม่ศาสนา	 ให้สามารถเชือ่มร้อยเข้าด้วยกัน	 เพือ่ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงขึน้ 
ในสังคม	 ในช่วงที่เธอยังเป็นประธานสหภาพแรงงาน	 เธอและแรงงานหญงิร่วมกนั 
เรียกร้องให้วันสตรีสากลหรือวันที่	๘	มีนาคมของทุกปี	เป็นวันหยุดของโรงงาน	 
นายจ้างก็อนุมัติและสนับสนุน	เพราะในวันดังกล่าวแรงงานหญิงจะขอลาหยุด	 
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและออกแถลงการณ์ร่วมกัน	ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานแรก 
ในประเทศไทยที่แรงงานหญิงออกมาเรียกร้อง	จึงส่งผลให้แรงงานหญิงในโรงงาน 
อีกโรงงานหนึ่งออกมาเรียกร้องให้วันที่	 ๘	 มีนาคมของทุกปี	 เป็นวันหยุดของโรงงาน
เช่นกัน	ท้ายที่สุดโรงงานยอมประกาศให้วันสตรีสากลเป็นวันหยุดของทุกปี
 ปัจจุบนั	สธุาสนีิท�างานเป็นผูป้ระสานงานของเครอืข่ายเพือ่สทิธแิรงงานข้ามชาติ	
(Migrant	 Worker	 Rights	 Network)	 เธอท�างานกับพี่น้องแรงงานเพ่ือให้เกิด 
การจัดตัง้สหภาพแรงงานขึน้ในโรงงาน	หาเคร่ืองมอืหรอืคูม่อืด้านกฎหมายสทิธแิรงงาน	 
สิทธิมนุษยชน	ให้พ่ีน้องแรงงานสามารถเข้าถึงและได้รับการอบรมให้ความรู้ 
โดยผ่านการท�ากิจกรรม	การลงมือปฏิบัติ	มีการแปลเอกสารตามภาษาของแรงงาน 
แต่ละประเทศ	หรือแรงงานเองสามารถที่จะบอกความต้องการที่จะให้อบรมได	้ 
เพราะเมื่อแรงงานมีความรู้ความเข้าใจ	ย่อมสามารถที่จะถ่ายทอดให้เพื่อนแรงงาน 
และเกิดความม่ันใจสามารถเจรจาต่อรองกบันายจ้าง	เธอและเครอืข่ายเพือ่สทิธิแรงงาน 
ข้ามชาติยังท�างานร่วมกับส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี	 
เพื่อพูดคุยประเด็นปัญหา	ตรวจสอบ	และแก้ไขปัญหาร่วมกัน	ในกรณีแรงงาน 
ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี	ที่อาจจะถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม	 
ส�านกังานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดลพบรุ	ีจงึด�าเนนิการตรวจสอบฟาร์มไก่ 
แห่งนั้น	 จนกระทั่งศาลฏีกามีค�าพิพากษายืนตามค�าสั่งของกองสวัสดิการและคุ้มครอง 
แรงงานจังหวัดลพบุรีสั่งให้ฟาร์มไก่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่แรงงานจ�านวน	 ๑๔	 คน	 
กรณีไม่จ่ายค่าจ้าง	และส่งผลให้เพื่อนแรงงานได้ค่าจ้างขั้นต�่า	ค่าท�างานล่วงเวลา	 
ส่งผลให้เกิดการตรวจสอบการท�างานของแรงงานในฟาร์มไก่ทั่วประเทศไทย	และ 
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	(กสร.)	ได้มีแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี	(Good	 
Labour	Practices	 :	GLP)	 ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน	 เพื่อเป็นแนวทาง 
การปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการท�างานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า	โดยส่งเสริมสถานประกอบกิจการ 
กลุ่มอุตสาหกรรมสัตว์ปีก	ในการประชุมเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	เธอมีข้อเสนอ 
ให้แรงงานเกิดการรวมตัว	เนื่องจากการรวมตัวเป็นหลักสิทธิมนุษยชนที่สามารถ 
กระท�าได้	 เพื่อที่จะลดการขัดแย้งและความวุ่นวายข้ึนในสังคม	และต้องการให ้
ประเทศไทยให้สตัยาบนัต่ออนสุญัญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	ฉบบัที	่๘๗	 
ว่าด้วยเสรภีาพในการสมาคม	และฉบับที	่๙๘	ว่าด้วยสทิธใินการรวมตัวและเจรจาต่อรอง
 ผลท่ีได้รับจากการท�างานอบรมเรื่องสิทธิแรงงาน	แรงงานสามารถที่จะมี 
การเจรจาต่อรองกับนายจ้างให้เกิดสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างแรงงานไทยและแรงงาน 
ข้ามชาติ	เช่น	บริษัทแห่งหนึ่งมีการจัดงานปีใหม่	และอนุญาตให้เฉพาะแรงงานไทย 
เข้าร่วม	ซึ่งแรงงานข้ามชาติเห็นว่า	เขาก็มีสิทธิที่จะได้เข้าร่วมในฐานะที่เป็นพนักงาน 
คนหน่ึงของบริษัท	จึงมกีารเจรจากบันายจ้าง	ส่งผลให้แรงงานข้ามชาตสิามารถเข้าร่วม 
กิจกรรมดังกล่าวได้	และเธอพยายามหาช่องทางให้แรงงานข้ามชาติสามารถที่จะตั้ง 
สหภาพแรงงานขึ้นได้	ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	เป็นจุดเริ่มต้น	 
ตามมาตรา	๙๖	“ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปให้นายจ้าง
จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ…”	 โดยให้แรงงานข้ามชาติ 
สามารถที่จะได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการได้	 
ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานเพียงไม่กี่แห่งเร่ิมให้แรงงานข้ามชาติได้เป็นคณะกรรมการ 
ดงักล่าว	 หากประเทศไทยให้สตัยาบันต่ออนสุญัญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับที่	 ๘๗	 และฉบับที่	 ๙๘	 จะส่งผลให้แรงงานข้ามชาติสามารถต้ังสหภาพ 
แรงงานขึ้นได้
	 หลายครั้งที่สุธาสินีต้องเผชิญการถูกคุกคามจากงานที่ท�า	 ทั้งจากเจ้าหน้าที ่
ของรัฐและเอกชน	ทั้งการคุกคามด้วยวาจา	เช่น	การขู่ท�าร้าย	การถูกติดตามระหว่าง 
ทางท่ีก�าลงักลับท่ีพักในช่วงเวลากลางคืน	จนท�าให้เธอต้องเปลีย่นเวลาในการกลบับ้าน	 
รวมถึงการฟ้องร้องด�าเนินคดีเพื่อให้เธอยุติการเรียกร้องเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์
ของแรงงาน
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นางพะเยาว์ อัคฮาด
ผูห้ญงินกัปกป้องสิทธมินษุยชน : แม่ผูเ้รยีกร้องความยุตธิรรม

 แม่ผู้ต่อสู้เพื่อความยุติธรรม หลังจาก กมนเกด อัคฮาค พยาบาลอาสา  
เป็นหนึ่งในหกผู้ถูกยิงเสียชีวิตในวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๙ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จากเหตกุารณ์การสลายการชมุนุม	 ท�าให้พะเยาว์	 อคัฮาด	 
ผู้เป็นแม่	ซึ่งมีอาชีพค้าขาย	มีความเศร้าโศกเสียใจอย่างมาก	กมนเกดเป็นลูกสาว 
คนเดยีวของครอบครัว	 เป็นคนทีม่จีติอาสารักงานพยาบาลอย่างมากและชอบช่วยเหลือ 
ผู้อื่น	หลังลูกสาวเสียชีวิต	พะเยาว์มุ่งมั่นและท�าทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ความยุติธรรม	
โดยร่วมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกัน
	 จากผู้หญิงที่ท�าอาชีพค้าขายที่ไม่เคยสนใจการเมือง	หลังจากเหตุการณ์และ 
การสญูเสยีครัง้น้ัน	 เป็นจุดเร่ิมต้นให้นางพะเยาว์สนใจสถานการณ์บ้านเมอืง	 การเมอืง	 
ค้นคว้าหาข้อมูล	 และเดินหน้าเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกสาว	 ทั้งการยื่น 
หนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนายกรัฐมนตรี	ส�านักงานอัยการสูงสุด	รวมถึง 
กรมสอบสวนคดีพเิศษ	โดยพะเยาว์และครอบครวัอคัฮาดไม่ได้เรียกร้องความยตุธิรรม 
ให้กับกมนเกดคนเดียว	แต่ได้ท�างานกับครอบครัวอื่น	ๆ	ที่สูญเสียอีกด้วย
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 แม้จะผ่านไปแล้วกว่า	 ๘	 ปี	 แต่เธอยังเห็นว่าผู้กระท�าความผิด	 รวมถึง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งสลายการชุมนุมจนท�าให้มีผู้เสียชีวิตจ�านวนมากยังไม่ได้
รับผิด	และยังไม่มีท่าทีที่จะแสดงความรับผิดชอบ	หรือแม้แต่กล่าวค�าขอโทษ
	 ส�าหรับคดีการเสียชีวิตของประชาชน	 ๖	 คน	 พนักงานอัยการ	 ส�านักอัยการ
พเิศษฝ่ายคดอีาญากรุงเทพใต้	๔	ยืน่ค�าร้องให้ศาลไต่สวนชันสตูรพลกิศพตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มาตรา	๑๕๐	กรณผู้ีเสยีชวีติ	๖	ศพ	ทีว่ดัปทมุวนาราม	 
กรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ตามคดีหมายเลขด�าที	่ 
ช.๕/๒๕๕๕	คดีหมายเลขแดงท่ี	ช.๕/๒๕๕๖	 โดยคดีนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้ 
ได้ไต่สวน	และมีค�าพิพากษาเมื่อวันที่	๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	ว่าผู ้เสียชีวิต 
ทัง้	๖	คน	เสยีชีวติเน่ืองมาจากถูกยงิด้วยกระสนุปืนขนาด	.๒๒๓	หรอื	๕.๕๖	มลิลเิมตร	 
ซึ่งวิถีกระสุนปืนยิงมาจากเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 
อยูบ่นรางรถไฟฟ้าบทีเีอส	 หน้าวดัปทมุวนารามราชวรวหิาร	 และบรเิวณถนนพระรามที	่ ๑	 
ซ่ึงเข้าควบคุมพ้ืนที่บริเวณแยกราชประสงค์	ตามค�าสั่งของศูนย์อ�านวยการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉิน	(ศอฉ.)
	 พะเยาว์มีความหวังว่า	คดีนี้พนักงานอัยการจะยื่นฟ้องศาลต่อเพื่อน�าคนผิด 
มาลงโทษและคนืความเป็นธรรมให้กมนเกด	 แต่เธอกผ็ดิหวงัทีอ่กีไม่นานรฐับาลภายใต้ 
การน�าของ	ยิง่ลกัษณ์	ชนิวตัร	นายกรฐัมนตรใีนขณะนัน้มแีนวคดิจะออกพระราชบญัญตั ิ
นิรโทษกรรม	ซึ่งพะเยาว์และครอบครัวของญาติผู้เสียชีวิตต่างแสดงความไม่เห็นด้วย 
และคัดค้านการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ร่วมกับนักศึกษาประชาชนทั่วไป
	 ในทุกปี	ๆ	ครอบครัวอัคฮาดและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะมีการจัดกิจกรรม
ร�าลึก	 โดยการท�าบุญและการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์	 แม้จะเป็นเพียงการจัดงาน 
ท�าบุญ	แต่กลับมีความยากล�าบากไม่ว่าจะเป็นการขอใช้สถานที่วัดต้องใช้ระยะเวลา 
นานเป็นสัปดาห์	มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจเจ้าหน้าที่ทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบไปหา 
ที่บ้าน	 และเมื่อมีการจัดงานร�าลึกเจ้าหน้าที่จะมาอยู่ภายในงานจ�านวนมากและ 
บันทึกภาพกิจกรรม	กระทั่งเมื่อวันที่	๑๐	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	พะเยาว  ์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม	“ละครใบ้”	โดยเธอสวมชุดอาสาสมัครพยาบาลที่กมนเกดสวมใส่ 
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ก่อนเสยีชวีติ	 และมกีารแสดงรูปภาพของเหตกุารณ์สลายการชุมนมุเมือ่เดอืนพฤษภาคม	 
๒๕๕๓	พร้อมภาพผู้น�ารัฐบาลและกองทัพในขณะนั้น	 เธอและผู้แสดงละครใบ้ 
กลับถูกควบคุมตัวไปยังสถานีต�ารวจนครบาลส�าราญราษฎร์	พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา	 
ผูจ้ดัการชมุนมุโดยไม่แจ้งการชมุนมุก่อนเริม่การชมุนมุไม่น้อยกว่า	๒๔	ชัว่โมง	ตามมาตรา	๑๐	 
แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซึ่งเธอให้การปฏิเสธ 
ตลอดข้อกล่าวหา	และศาลแขวงดุสิตนัดพร้อมสอบค�าให้การ	ในวันที่	๑๘	กุมภาพันธ์	
๒๕๖๒
	 พะเยาว์เคยได้รับเชิญเป็นอนกุรรมการ	 ในคณะกรรมการปรองดองโดยสภาปฏริปู 
แห่งชาติ	 (สปช.)	 ที่ถูกตั้งขึ้นมาหลังการรัฐประหาร	 สิ่งแรกท่ีพะเยาว์เสนอ	 คือ	 
ให้ผูท้รงคณุวฒิุเข้าไปในเรือนจ�าเพ่ือคุยกับผูต้้องหาคดกีารเมอืง	ว่าประชาชนเป็นเหยือ่ 
ทางการเมือง		พะเยาว์กล่าวว่า	กรรมการปรองดองทั้งหมดเห็นด้วยว่าประชาชนที่คดี
ทางการเมืองควรหลุดจากคดี	และได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม	ส่วนพวกแกนน�า 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้ส่ังการก็ต้องแขวนไว้เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	 
จะถูกจะผิดต้องด�าเนินคดีไป
	 ๘	 ปีที่ผ่านมา	 จากแม่ค้าขายของ	 ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	 
ในระหว่างการเรียกร้องความยุติธรรม	 พะเยาว์มีโอกาสได้น�าเสนอความเห็นต่อ 
หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่อ�านวยความยุติธรรม	 เธอยังได้รับเชิญเข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข	 (สสสส.)	 รุ่นที่	 ๖	 หรือ	 “๔ส๖”	
สถาบันพระปกเกล้า	 เพื่อน�าเสนอแนวทางในการสร้างสังคมสันติสุขและเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่าย
	 ถ้า	๘	ปีทีผ่่านมาของ	พะเยาว์	คือ	การก้าวไปข้างหน้าเพือ่เรยีกหาความยตุธิรรม 
ให้ลูกสาวของเธอในทุก	 ๆ	 วัน	 เธอก็คงจะเดินมาถึง	 ๒,๙๒๐	 ก้าวแล้ว	 ไม่มีใคร 
บอกได้ว่าเธอต้องเดินอีกกี่ก้าว	 เพื่อให้กมนเกดเป็นศพสุดท้ายของความขัดแย้ง
ทางการเมืองไทย
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	 ผู้ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ประจ�าปี	๒๕๖๒

ประกอบด้วย		๑)	 เครือข่ายผู้หญิงกลุ่มรักษ์น�้าอูน

	 ๒)		เครือข่ายปกป้องสิทธิผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 ๓)		เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย

	 ๔)	 มูลนิธิผู้หญิง

	 ๕)		สุธาสินี	แก้วเหล็กไหล

	 ๖)		พะเยาว์	อัคฮาด

การฉายวิดีทัศน์แนะน�า
บุคคล กลุ่มบุคคลท่ีได้รบัการประกาศเชิดชูเกยีรติ 
“ผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินษุยชน” ประจ�าปี ๒๕๖๒
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 รายนามบุคคล	กลุ่มบุคคลได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิง 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	ประจ�าปี	๒๕๖๒

	 ๑)		เครือข่ายผู้หญิงกลุ่มรักษ์น�้าอูน

	 ๒)		เครือข่ายปกป้องสิทธิผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 ๓)		เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย

	 ๔)		มูลนิธิผู้หญิง

	 ๕)		สุธาสินี	แก้วเหล็กไหล

	 ๖)		พะเยาว์	อัคฮาด

พิธีมอบเกียรติบัตร
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ประจ�าปี ๒๕๖๒
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การอภิปราย
เรื่อง การถอดบทเรียนจากประสบการณ์การต่อสู้

ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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ประเด็นบทบาทในการเคล่ือนไหวทางสังคมและความเสี่ยงภัยคุกคาม

๑) เครือข่ายผู้หญิงกลุ่มรักษ์น�้าอูน

 สมัย มังทะ ผู ้แทนกลุ่มรักษ์น�้าอูน  
กล่าวขอบคณุองค์กรผูจ้ดังานทีใ่ห้ความส�าคัญ
กบัผูห้ญงินกัปกป้องสทิธิมนษุยชน	อนัจะเป็น 
ก�าลังใจให้สู้ต่อไป	 บทบาทของกลุ่มในการ 
เคลื่อนไหวทางสังคม	มีจุดเริ่มจากเหตุที่รัฐน�าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เข้ามาเพื่อ
พัฒนาชุมชนแต่ชุมชนไม่ต้องการ	ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่ดี	ซึ่งเป็น 
ความพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืนแล้ว	โครงการพัฒนาต่าง	ๆ	ย่อมท�าลาย 
ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมท่ีมีอยู่	และชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมท�า	ให้ผู้หญิงในชุมชน 
ต้องลกุขึน้มาต่อสูเ้พือ่สทิธใินการรกัษาชุมชนของตน	 ผ่านการร้องเรยีนต่อหน่วยงาน 
ของรัฐให้เข้ามาดูแล	เป็นเหตุให้ถูกบริษัทเอกชนฟ้องร้องด�าเนินคดี	รวมท้ัง 
ถูกด�าเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาท	 เนื่องจากท�าให้โรงงานของบริษัทเอกชน 
เกิดข้อพิพาทและมีความล่าช้าในการขออนุญาตด�าเนินงาน	 จากเหตุดังกล่าว 
ท�าให้ผู้หญิงที่ถูกฟ้องร้องต้องสูญเสียเวลาในการท�ามาหากิน	เล้ียงชีพและ 
ยงัถูกข่มขู่คุกคามจะฟ้องร้องในทกุจังหวดัเพ่ือให้เกิดความล�าบากในการต่อสูค้ดี	
ต่อมาศาลได้พิพากษายกฟ้องด้วยเหตทุีบ่รษัิทเอกชนถอนฟ้อง	 แต่เครือข่ายผูห้ญงิ 
กลุ่มรักษ์น�้าอนูจะไม่หยุดต่อสู้ปกป้องพื้นดินและทรัพยากรเพื่อให้ลูกหลาน 
ในอนาคตได้มีแหล่งอาหารตามฤดูกาลที่สมบูรณ์และมีอากาศที่บริสุทธิ ์ 

การประกาศเกียรติยศผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๒ ๔๓

01-96_ok.indd   43 29/8/2562   14:05:27



แม้ในช่วงเริม่ต้นของการต่อสูน้ัน้จะมคีวามหวาดกลวั	แต่เมือ่เวลาผ่านไป	๔	–	๕		ปี	 
กลับพบว่า	 คนในชุมชนได้เกิดความกล้าหาญที่จะแสดงจุดยืนและออกมาต่อสู ้
เพือ่บ้านของตน	 รวมถงึการสร้างเครือข่ายเพือ่สนบัสนนุการต่อสูต่้อไป	 นอกจากนัน้ 
ยังด�าเนินการรักษาป่าและส่ิงแวดล้อม	เช่น	การปลูกป่าเศรษฐกิจครอบครัว 
ท�าให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	เป็นต้น	ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	 
โดยปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยแล้ว
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๒) เครือข่ายปกป้องสิทธิผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 รอซิด๊ะห์ ปูซู ผู ้แทนเครือข่าย 
ปกป้องสิทธผู้ิหญงิมุสลมิในจงัหวัดชายแดน 
ภาคใต้	 กล่าวขอบคุณเพื่อนสมาชิกของ 
เครือข่ายที่เดินทางมาร่วมงานวันนี้	 รวมถึง 

ภาคีเครือข่ายท่ีสนับสนุนการท�างานและส่วนราชการในพื้นที่	 โดยการท�างาน 
ที่ผ่านมานั้น	 มีความเชื่อว่าพลังของผู้หญิงสามารถเปลี่ยนแปลงสังคม	 รวมถึง 
ทุกปัญหามีทางออกเสมอ	จากการท�างานเยี่ยมเยียนและพัฒนาศักยภาพ 
ของชมุชน	 อนัเนือ่งจากปัญหาเชงิโครงสร้างทางสงัคมหรอืสถานการณ์ความขดัแย้ง 
ที่มีมานานกว่า	๑๕	ปี	แม้รัฐจะเห็นว่าความขัดแย้งนั้นสามารถเจรจาร่วมกันได้	 
แต่สถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าว	ส่งผลให้การท�างานของเครือข่าย  
เกิดความยากล�าบาก	แต่สิ่งส�าคัญ	คือ		แนวทางในการส่งเสริมให้ผู้หญิงในพื้นที่ 
สามจังหวดัชายแดนใต้มคีวามรู	้ เพราะเพยีงเพ่ือจะออกมานอกบ้าน	 หญงิเหล่านี ้
จะต้องขออนุญาตบุคคลผู้เป็นสามี	มิฉะนั้นอาจถูกลงโทษได้	และผู้หญิง 
ต้องท�าหน้าท่ีภรรยาก่อนออกไปท�างานนอกบ้าน	 ซึ่งถือเป็นข้อจ�ากัดท้าทาย 
อย่างมาก	 และทีผ่่านมาจ�าเป็นต้องอาศัยเครอืข่ายเพือ่เชือ่มโยงการท�างานร่วมกนั	
จงึมีการก่อตัง้เครอืข่ายปกป้องสิทธิผูห้ญิงมสุลมิในจังหวดัชายแดนภาคใต้	โดยรูสึ้ก 
ภูมิใจกับการท�างานในปีที่ผ่านมา	ซึ่งได้ด�าเนินการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้แก ่
ผู้หญิงมสุลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม 
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ประจ�าจังหวัด	 เพื่อปกป้องผู ้หญิงที่ถูกกระท�าความรุนแรงในครอบครัว	 
โดยพบกรณีในช่วงปีที่ผ่านมากว่า	๓๐๐	ราย	ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ได้รวบรวมข้อมูลกรณีไว้บางส่วน	 เครือข่ายจึงจ�าเป็น 
ต้องท�างานกบักลไกในพืน้ที	่ ซึง่รวมถงึผูน้�าศาสนา	 และต้องท�างานร่วมกบัหน่วยงาน 
ภาครฐัหรอืสหวิชาชีพ	โดยร่วมกับกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั	เพือ่ด�าเนนิการ 
เปิดศูนย์ประสานงานเด็กและสตรี	 รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อน 
การท�างานร่วมกับผูห้ญงิและเดก็	นอกจากนัน้ยงัรู้สกึภาคภูมใิจต่อการขบัเคล่ือน 
เรยีกร้องให้ทบทวนประเดน็การแต่งงานเดก็หญงิมสุลมิจากกรณชีายชาวมาเลเซยี  
อายุ	 ๔๑	ปี	 แต่งงานกับเด็กหญิงไทย	 อายุ	 ๑๑	ปี	 เพื่อป้องกันมิให้เด็กหญิง 
ถูกล่อลวง	ซึ่งต่อมา	ได้มีการจัดท�าร่างระเบียบเกี่ยวกับการแต่งงาน	โดยก�าหนด 
ให้การแต่งงานสามารถกระท�าได้	 ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งมีอายุครบ	 ๑๘	 ปีบริบูรณ์ 
และให้ผู ้หญิงได้มีส่วนร่วมพิจารณา	โดยมีสัดส่วนอย่างน้อยหนึ่งในสาม	ทั้งนี้	 
ผลจากการท�างานได้สร้างความเปล่ียนแปลงทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจน	คอื	ผูห้ญงิมสุลมิ 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	 ซึง่ลุกขึน้มาต่อสูแ้ละท�างานในองค์กรภาคประชาสงัคม
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มีจ�านวนมากขึ้น	อันเป็นผลจากโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้หญิง	 
เช่น	การอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง	ๆ	ท�าให้ผู้หญิงมีความกล้า	และส่งผล 
เชิงโครงสร้างให้เกิดการยอมรับจากชุมชน	โดยเฉพาะผู้น�าศาสนา	ตลอดจน 
ในอดีตที่ผ่านมานั้น	 เครือข่ายได้รับโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดท�า 
รายงานคู่ขนานตามอนสัุญญาว่าด้วยการขจัดการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทกุรปูแบบ	 
อันถือเป็นการขับเคลื่อนการท�างานไปสู่ระดับนานาชาติ	ส�าหรับแรงบันดาลใจ 
การท�างานสืบเนื่องจากปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
ยงัไม่อาจหมดไป	ไม่ว่ามติคิวามรนุแรงจากสถานการณ์หรอืความรนุแรงในครอบครวั 
ซ่ึงมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น	 จึงท�าให้เครือข่ายซึ่งเป็นคนในพื้นที่ต้องก้าวเข้ามา 
ด�าเนินการแก้ไข	 เพราะไม่มใีครจะมาสร้างความเปล่ียนแปลงในพ้ืนทีข่องชุมชนได้	 
หากไม่ได้เปลี่ยนจากคนในชุมชน	และอยากจะร้องขอให้คนในพื้นที่อื่นพูดหรือ 
ส่งเสียงไปพร้อมกับคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้	 เพื่อก้าวข้ามผ่านปัญหา
ไปด้วยกัน
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๓) เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย

 รัศมี ทอศิริชูชัย ผู ้แทนเครือข่าย
สตรีม้งในประเทศไทย	กล่าวถึงความรู้สึกว่า	 
ดใีจและภมูใิจในการท�างานและต่อสู้มาอย่าง 
เหน็ดเหนื่อยนานกว่า	 ๑๐	 ปี	 แม้บางครั้ง 
จะรูส้กึท้อ		แต่การประกาศยกย่องเชิดชูเกยีรตินี ้

ท�าให้รู้สึกว่ามีคุณค่าและสิ่งที่ท�ามาไม่ได้สูญเปล่า	อันจะเป็นก�าลังใจให้ท�างาน 
ต่อสูต่้อไป	รวมทัง้แสดงให้เหน็ว่า	คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาตติระหนกั	 
เห็นถึงคุณค่าของผู้หญิงกลุ่มชายขอบ	จุดเริ่มต้นของการท�างานเกิดจากปัญหา
โครงสร้างทางสังคม	กรณีสตรีม้งที่ออกเรือนแต่งงานแล้ว	หากต่อมาเลิกรากัน 
สตรีม้งเหล่านี้จะไม่สามารถกลับเข้าสู่ครอบครัวหรือตระกูลแซ่เดิม	จึงได้รวมตัว 
เป็นเครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย	 เมื่อปี	 ๒๕๔๗	 เพื่อปรับทุกข์ร่วมกัน
จากปัญหาเชิงโครงสร้างดังกล่าว	จนกระท่ังเมื่อปี	๒๕๕๕	–	๒๕๖๐	ได้เริ่ม 
ทบทวนส่ิงที่ท�ามาตลอดสิบปีที่ผ่านมา	 และได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่	 คือ	 
การท�าวิจยัของตนเอง	 ผ่านการใช้กระบวนการสันตวิธิชีกัชวนผูอ้าวุโสภายในชุมชน
หรือผู้น�าศาสนาเข้ามามีส่วนร่วม	 ท�าให้ได้ค้นพบกุญแจไขปริศนาวัฒนธรรม
ที่ส�าคัญมาก	 คือ	 การรับลูกสาวกลับบ้านโดยพิธีผู่	 ซึ่งผู้น�าชุมชนหรือผู้อาวุโส
หลายคนยินดีที่จะร่วมกระท�า	ด้วยเพราะความเป็นพ่อซึ่งจะเป็นทุกข์อย่างมาก 
เมื่อลูกเกิดความทุกข์	และมีผู้หญิงส่วนหนึ่งได้ให้การสนับสนุนด้วย	ขณะที่ 
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ผูน้�าชุมชนหรอืผูอ้าวโุสหลายคนกต่็อต้าน	เพราะเป็นการเปลีย่นแปลงขนบธรรมเนยีม 
ประเพณทีีบ่รรพบรุษุกระท�ามาหลายพันปี	จากการท�างานทีผ่่านมาได้ก่อให้เกดิ	 
การเปลี่ยนแปลงซึ่งเห็นชัดที่สุด	 คือ	 (๑)	 พลังของผู้หญิงที่มีความกล้าหาญ 
จะลกุขึน้พดูหรอืต่อรองกับผูน้�าชุมชน	 จากเดมิทีส่งัคมปลกูฝังว่าผูห้ญงิไม่ควรพดู
ในสถานที่สาธารณะ	หรือเมื่อเห็นผู้อาวุโสของชุมชน	ผู้หญิงต้องหลบหน้าหรือ
ออกไปอยู่ด้านนอก	 (๒)	 โครงการรับลูกสาวกลับบ้าน	 ซึ่งสร้างความสะเทือน 
ให้แก่สังคมและมีการพูดวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางทั้งในทางที่ดีและไม่ดี	 
บางครอบครัวไม่สามารถก้าวข้ามผ่าน	ด้วยเพราะความกลัวในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ 
กลัวเกรงว่าครอบครัวจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น	อย่างไรก็ตามพบว่า	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๖		 
มีจ�านวนกว่า	๕๐	ครอบครัว	ที่ได้รับลูกสาวกลับบ้าน	ซึ่งถือว่าก้าวผ่านไปแล้ว 
ขั้นหนึ่ง	 และมีการจัดท�าข้อตกลงร่วมกับตระกูลแซ่	 เพื่อให้รับลูกสาวกลับบ้าน	 
โดยมตีระกลูแซ่ท่ีได้น�าข้อตกลงไปปฏบิตั	ิ ซึง่หากไม่รบัลกูสาวกลับบ้านจะถอืเป็น
ความผิด	เมื่อลูกสาวได้กลับสู่ตระกูลแซ่เดิมแล้วก็จะได้เห็นรอยยิ้มของผู้หญิง	 
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และรอยยิม้เหล่าน้ันจะเป็นพลงัต่อสูใ้ห้กบัผูท้�างานต่อไป	หากตอนน้ีเราลกุขึน้มาสู้ 
แล้วก็จะไม่เกิดปัญหาเช่นนี้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป	ในการท�างานจะท�างาน 
ด้วยความหวัง	 โดยท่ีไม่ได้รอคอยให้บุคคลหรือหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือ	
เพราะไม่มีใครทราบถึงปัญหาได้ดีเท่าคนในชุมชน
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๔) มูลนิธิผู้หญิง

 ดาราราย รักษาสิริพงศ์ ผู้แทน 
มลูนิธผิูห้ญงิ กล่าวถงึความรูส้กึว่า	ขอกล่าวแทน 
ผู้ร่วมท�างานในมูลนิธิผู้หญิง	 ซึ่งเหนื่อยยาก
ท�างานร่วมกนัมาและไม่ได้อยูใ่นทีแ่ห่งนี	้ ทกุคน 
อยากขอบคุณคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ	 ซึง่เลง็เหน็ปัญหาความทุกข์ 
ของผู้หญงิและส่ิงทีม่ลูนธิผิูห้ญงิด�าเนนิการอยู	่ รวมถงึรู้สกึเป็นเกยีรติทีไ่ด้เคียงข้าง 
กบัผูห้ญงิทกุคนในทีน่ี	้ ส�าหรับงานของมูลนธิผิูห้ญิงซึง่ได้รบัการเชิดชเูกยีรตคิรัง้นี้	 
เป็นการท�างานช่วยเหลอืคุม้ครองผูห้ญงิมสุลมิชาวเมียนมาทีถ่กูกระท�าความรนุแรง  
โดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัว	 ในพื้นท่ีอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	 
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการท�างานด้าน 
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ	 เช่น	 การจดทะเบียนแรงงาน	 และ 
การคุ้มครองสิทธิแรงงานด้านต่าง	ๆ	เป็นต้น	ขณะที่มูลนิธิผู้หญิงได้พยายาม 
ขยายขอบเขตการคุ้มครองให้ไปจนถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิง	 ซึ่งนอกจาก 
ความมั่นคงด้านแรงงานแล้ว	 ยังรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตซึ่งเป็นประเด็น 
ส�าคัญยิ่ง	 จากการท�างานพบปัญหาว่า เม่ือผู้หญิงมุสลิมชาวเมียนมาถูกสาม ี
ท�าร้าย	 ผู้หญิงเหล่านั้นกลับไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม	 เนื่องจากท้าทาย 
กับวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ความเชื่อท่ีปลูกฝังมาว่า	ผู้หญิงเป็นทรัพย์สิน 
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ของผู้ชายและผู้ชายมีสิทธิทุบตีภรรยาเพื่อสั่งสอน	 ประกอบกับช่องว่างของ 
กฎหมายจากการขาดสถานะทางกฎหมาย	ท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม	 มูลนิธิผู้หญิงจึงได้ด�าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้หญิง
และสิทธิมนุษยชน	 เพื่อทลายมายาคติความเชื่อที่ฝังลึกนั้น	 อันเป็นการท�างาน 
กับความคิดและทัศนคติของผู้คนเพื่อสนับสนุนให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	 
แต่การท�างานซึ่งต้องอธิบายในสิ่งที่ขัดแย้งกับความเชื่อที่บุคคลได้รับปลูกฝังมา	
รวมถงึปัญหาในทางปฏบิติัของการบังคบัใช้กฎหมายในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนใต้ 
หรือในกลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย	 ถือเป็นปัญหา 
อุปสรรคส�าคัญ	 ท้ังนี้	 ผลของการท�างานได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในลักษณะ 
ที่เจ้าหน้าที่ทุกคนของมูลนิธิผู้หญิงซึ่งมีความหลากหลายในด้านชาติพันธุ์หรือ 
ถิ่นก�าเนิดได้เรียนรู้ผ่านการท�างานร่วมกัน	ซึ่งระหว่างทางอาจมีการตั้งค�าถามว่า 
เหตใุดจงึต้องต่อสู้ทางทัศนคตหิรอืความไม่เท่าเทียมเหล่านี	้ แต่แนวร่วมในการต่อสู ้
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กเ็พิม่ขึน้เช่นกนั	 ไม่ว่าจะเป็นผูห้ญงิ	 ผูน้�าชมุชน	 บคุคลในชมุชนทีท่�างานร่วมกนั	 
แต่สิ่งที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลง	คือ	ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย	ซึ่งแม้ผู้หญิง 
จะได้รับการคุ้มครองตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้	 แต่ผู้หญิงเหล่านั้นยังคงรู้สึก 
ไม่ปลอดภัยเช่นเดิม	ซึ่งจะต้องพยายามด�าเนินการต่อไป	ส�าหรับแรงบันดาลใจ 
ทีช่่วยให้ยนืหยดัในการท�างานนัน้	 เพราะมลูนธิิผูห้ญงิท�างานช่วยเหลือผูเ้ดอืดร้อน	
เมือ่รูส้กึท้อแท้	จะนึกถึงใบหน้าของผูห้ญิงทีเ่ดือดร้อนเหล่านัน้ว่า	หากหยดุไม่ช่วยเหลือ	 
บุคคลเหล่านั้นต้องโดดเดี่ยว	และยิ่งคนที่ท�าร้ายเป็นบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว
ย่อมไม่สามารถที่จะหันหลัง	อันเป็นสิ่งที่ท�าให้เรายืนหยัดต่อสู้ต่อไป
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๕) สุธาสินี แก้วเหล็กไหล

 สุธาสินี แก้วเหล็กไหล	 กล่าวถึง 
ความรู ้สึกว่า	 มีความรู ้สึกตื่นเต้น	 ดีใจ	 
ภาคภมูใิจมาก	ซึง่ตนคดิท�างานเพือ่สทิธแิรงงาน
ของพี่น้องแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาต ิ
มาโดยตลอด	และขอขอบคุณคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ตนในวันนี้ 
โดยเริม่แรกของการท�างานนัน้	 ตนเป็นลกูชาวนาทีเ่ดนิทางเข้ามากรุงเทพเพือ่ท�างาน
หารายได้และส่งกลับไปให้ครอบครัวที่ภูมิล�าเนา	เมื่อปี	๒๕๓๕	มีการก่อต้ัง 
สหภาพแรงงานขึน้ในโรงงานทีต่นท�างานอยู	่ต่อมานายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง	ตนในฐานะ 
ประธานสหภาพแรงงาน	(ในขณะนัน้)	ได้เจรจาต่อรองกับนายจ้างเป็นเวลานานกว่า  
๒	 ชัว่โมง	 หลงัจากนัน้จงึถกูนายจ้างเลกิจ้าง	 ด้วยเหตเุนือ่งจากพดูจาเป็นปรปักษ์ 
และมีทัศนคติไม่ดีต่อผู้บังคับบัญชา	ซึ่งในปี	๒๕๔๕	โรงงานดังกล่าวได้ปิด 
กิจการลง	 หลังจากนั้นจึงได้ท�างานประเด็นสิทธิแรงงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา	 
โดยเมื่อปี	๒๕๕๑	 เกิดกรณีนายจ้างปิดกิจการ	แต่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย 
ให้แก่คนงาน	ซึง่ตนได้เข้าช่วยเหลอื	แต่หลังจากนัน้นายจ้างได้ร้องทกุข์ต่อเจ้าหน้าที่ 
ต�ารวจสถานตี�ารวจภธูรเมอืงสมทุรสาคร	กล่าวหาว่าตนบุกรกุ	และเม่ือปี	๒๕๕๙	 
ตนท�างานร่วมกับเครือข่ายเพื่อนสิทธิแรงงานข้ามชาติ	 และได้รับแจ้งเหตุ 
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ขอความช่วยเหลอืจากแรงงานข้ามชาตใินฟาร์มเลีย้งไก่แห่งหนึง่ในจงัหวัดลพบรุ ี 
เน่ืองจากไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราขั้นต�่า	ท�างานโดยไม่มีวันหยุดตามประเพณี	 
และไม่มีวันหยุดพักร้อน	 ซึ่งขัดกับหลักการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามที่กฎหมาย 
ก�าหนด	ตนจึงใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปบัตรต่าง	ๆ	ของแรงงานดังกล่าวและ 
บรรยายข้อความในสื่อโซเชียลมีเดีย	จากนั้นนายจ้างได้ร้องทุกข์ด�าเนินคดีตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 
พร้อมฟ้องร้องต่อศาล	 โดยกล่าวหาว่า	 ตนเป็นผูต้้นคดิให้คนงานลักทรพัย์น�าของ 
นายจ้างออกมา	ซึ่งต่อมาศาลได้พิพากษายกฟ้อง	 และปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง 
อทุธรณ์ซึง่สร้างความยากล�าบากและอปุสรรคให้แก่ตน	ส�าหรับการเปลีย่นแปลง 
ท่ีเกิดขึ้นจากการท�างานของตนนั้น	 เห็นว่า	 มีจุดเริ่มต้นจากตนเอง	 ซึ่งเดิม 
เป็นเพยีงแรงงานทีเ่ดนิทางเข้ามาหางานสร้างรายได้	 แต่ต่อมากลับเปลีย่นแปลง 
เป็นนักสูเ้พือ่ให้แรงงานได้เข้าถึงสทิธิ	โดยเครอืข่ายสทิธิแรงงานข้ามชาตปิระเมนิว่า  
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แรงงานข้ามชาติร้อยละ	๗๐	ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานและประกันสังคม	 จึงได้ด�าเนินการอบรมให้แรงงานรู้ถึงสิทธิต่าง	 ๆ	
และอยู่ระหว่างแสวงหาแนวทางเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของแรงงานข้ามชาต ิ
เพื่อให้ได้รับสิทธิเท่ากับแรงงานไทย	ตลอดจนได้สร้างเครือข่ายแรงงานกลุ่ม 
ผู้หญิง	 รวมทั้งรณรงค์เรียกร้องให้ทุกวันท่ี	 ๘	 มีนาคม	 ของทุกปีเป็นวันหยุด	 
ส�าหรับแรงบันดาลใจที่ท�าให้สามารถหยัดยืนท�างานต่อไปได้	คือ	การเรียกร้อง
สิทธิของแรงงานผ่านกระบวนการทางศาล	กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตาม
อัตราค่าจ้างขั้นต�่าให้แก่แรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร	 และศาลพิพากษา
ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต�่าย้อนหลังให้ลูกจ้างเป็นจ�านวนกว่า	 ๘๐	 ล้านบาท	 
ซึ่งท�าให้ตนเห็นว่า	จากสิ่งที่มืดมนสามารถที่จะท�าให้สว่างได้	และเกิดเป็นพลัง
แรงบันดาลใจให้เราสู้ต่อไป
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๖) พะเยาว์ อัคฮาด

 พะเยาว์ อัคฮาด	 กล่าวถึงความ 
รูส้กึว่า	ยนิดแีละเป็นเกียรต	ิรวมทัง้ขอขอบคุณ 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตท่ีิมองเหน็ 
การต่อสู้ของแม่คนหนึ่ง	และท�าให้รู้สึกมี 
ความหวงัขึน้มา	จดุเร่ิมต้นของการเคลือ่นไหว 

ทางสังคมมาจากการเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่ลูกสาว	จากเดิมเป็นคนที่ไม ่
สนใจการเมืองและไม่ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง	เพราะต้องท�างานสร้างรายได	้ 
แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ท�าให้สูญเสียลูกสาว	จากนัน้ 
ตนเองและครอบครวัถกูกระท�าจากเจ้าหน้าทีร่ฐั	 ทัง้การเหยยีบย�า่ด้วยการกล่าวหาว่า	 
ลูกสาวของตนเป็นผู้ก่อการร้าย	 และตนเป็นแม่ของผู้ก่อการร้าย	 ตนจึงเริ่มต้น 
ต่อสู้ด้วยการสืบค้นความเป็นมาของเหตุการณ์ที่ท�าให้ประชาชนต้องเสียชีวิต 
มาหลายคร้ัง	ตั้งแต่เหตุการณ์	๑๔	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๑๖	เหตุการณ์	๖		ตุลาคม		
พ.ศ.	 ๒๕๑๙	 และเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ซึ่งความตาย 
ของประชาชนถูกกระท�าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ	แต่เหตุใดประชาชนกลับยอมรับ
สิ่งที่เกิดขึ้นและไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดเคยได้รับโทษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สักครั้ง	ตนจึงลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประชาชนทุกคนที่ล้มตายในปี	๒๕๕๓	ซึ่งรวมถึง
ลูกสาวที่ได้เสียชีวิตในวัดปทุมวนารามซึ่งถือเป็นเขตอภัยทาน	กระทั่งเนื่องใน 
วนัสิทธมินษุยชนสากลซึง่ตรงกบัวันรฐัธรรมนญู	เมือ่วนัที	่๑๐	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	 
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ตนได้ร่วมกิจกรรมละครใบ้และร�าลึกถึงครบรอบการตายของลูกสาว	แต่กลับถูก 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัตดิตาม	 ทัง้ทีร่ฐับาลเคยประกาศให้สทิธมินษุยชนเป็นวาระแห่งชาต	ิ 
ทั้งนี้	ผลจากการเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้องความยุติธรรมที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิด 
การเปล่ียนแปลงจากเดมิทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัไม่เคยเข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม	แต่เมือ่ปี	 
๒๕๕๓	คดคีวามของลกูและกรณอ่ืีนได้เข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม	โดยมกีารชีม้ลู 
การตาย	 แม้จะไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกคน	 แต่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น 
ของการมีสิทธิที่จะค้นหาความจริง	 และความเชื่อมโยงจนน�าไปสู่กระบวนการ
ขั้นสุดท้าย	 คือ	 การน�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษ	 ซึ่งตนเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม	และการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพียงแค่เรา	แต่ทหาร 
ต้องรับมือกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวด้วย	ส�าหรับแรงบันดาลใจให้ยืนหยัด 
ในการท�างาน	คือ	การเสียชีวิตของลูกสาวที่ไม่เป็นธรรม	โดยจะตามหา 
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ความเป็นธรรม	ซึ่งจะครบปีที่	๙	ในปีนี้	โดยตลอด	๘	ปี	ที่ผ่านมา	ลูกถูกกล่าวหา 
ว่าเป็นพยาบาลเถ่ือน	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการแจ้งว่าลูกถูกยิงเพียง	๒	นัด	 
แต่ในขณะทีก่�าลังจดังานศพมเีจ้าหน้าท่ีซึง่น�าลกูมาส่งโรงพยาบาลบอกความจรงิว่า
ลูกไม่ได้ถูกยิง	๒	นัดตามที่ได้รับแจ้ง	ตนและครอบครัวจึงเปิดโลงศพ	ปรากฏว่า
ตั้งแต่บริเวณหัวเข่าถึงบริเวณศีรษะมีร่องรอยของการถูกยิง	สิ่งที่เห็นจึงคิดว่า
น่าจะมากกว่า	๒	นัด	อีกทั้งการท�าบุญครบรอบยังพบอุปสรรคและถูกติดตาม
โดยตลอด
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ประเด็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงในอนาคต

๑)  เครือข่ายผู้หญิงกลุ่มรักษ์น�้าอูน
 สมัย มังทะ ตัวแทนกลุ่มรักษ์น�้าอูน	ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
อยากให้มปีระชาธปิไตยโดยการมส่ีวนร่วมของประชาชน	และอยากให้ม ี
การเลอืกตัง้ให้มผีูแ้ทนของประชาชนเพือ่ได้น�าเรือ่งราวความเดอืดร้อน 
ของประชาชนไปแก้ไขผ่านกลไลรัฐสภา
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๒) เครือข่ายปกป้องสิทธิผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 รอซิด๊ะห์ ปูซู ผู ้แทนเครือข่ายปกป้องสิทธิผู ้หญิงมุสลิม 
ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้	 ได้เสนอแนะให้มกีารสร้างพืน้ทีป่ลอดภยั 
แก่พลเรือน	 เด็ก	 ผู ้หญิง	 ผู ้ด้อยโอกาส	 ซึ่งอยู ่ในสถานการณ ์
ความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และควรปฏิรูปให้ผู้หญิง 
ได้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการใช้กฎหมายอสิลามเกีย่วกบัครอบครวัและมรดก 
ใน	๔	จังหวัดชายแดนใต้	ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมาย
อิสลามในเขตต์จังหวัดปัตตานี	นราธิวาส	ยะลา	และสตูล	พ.ศ.	๒๔๘๙ 
รวมทัง้เสนอแนะให้ผูห้ญงิเข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารกองทนุพัฒนา 
บทบาทสตร	ีและเสนอให้มีการจดัต้ังกองทนุยุตคิวามรุนแรงต่อผูห้ญงิ
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๓) เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย
 รัศมี ทอศิริชูชัย ผู ้แทนเครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย  
ได้ให้ข้อเสนอแนะเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของรอซิด๊ะห์	ปูซู	ว่า	 
การใช้กฎหมายอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกใน	๔	จังหวัด 
ชายแดนใต้	ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามใน 
เขตต์จังหวัดปัตตานี	นราธิวาส	ยะลา	และสตูล	พ.ศ.	๒๔๘๙	 
ควรปฏิรูปให้ผู้หญิงได้เข้าไปมีส่วนร่วม
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๔)  มูลนิธิผู้หญิง
 ดาราราย รักษาสิริพงศ์ ผู ้แทนมูลนิธิผู ้หญิง	มีข้อเสนอแนะ 
ให้ผู้หญิงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง  
การกระท�าความรุนแรงต่อผู้หญิงถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รัฐควรให้ความส�าคัญและกระท�าการเพื่อปกป้องสิทธิผู้หญิง
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๕) สุธาสินี แก้วเหล็กไหล
 สุธาสินี แก้วเหล็กไหล มีข้อเสนอแนะให้ยกเลิกพระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	๒๕๕๐	และ
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	๒๕๕๘	เพราะเห็นว่าเป็น
เครื่องมือของคนท่ีมีฐานะ	 ท่ีจะน�ามาใช้เพื่อจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ในการแสดงออกหรือการรวมกลุ่ม	ซึ่งการชุมนุมถือเป็นสิทธิเสรีภาพ 
ขั้นพื้นฐานของบุคคล	ทั้งยังเป็นเครื่องมือของผู้มีรายได้น้อยที่จะ 
ต่อสู้โดยปราศจากอาวุธ
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๖)  พะเยาว์ อัคฮาด
 พะเยาว์ อัคฮาด มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง 
ให้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	โดยมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนต่อการด�าเนนินโยบายของรฐั	และต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน 
สามารถตรวจสอบได้
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 จากการด�าเนินโครงการจัดงานวันสตรีสากล	๘	มีนาคม	และการประกาศ

เกยีรตยิศ	“ผูห้ญิงนักปกป้องสทิธมินุษยชน”	ประจ�าปี		๒๕๖๒	ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น	 

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 โดยส�านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 

เห็นควรน�าสรุปผลการด�าเนินโครงการจัดงานวันสตรีสากล	๘	มีนาคม	และ 

การประกาศเกียรติยศ	“ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”	ประจ�าปี	๒๕๖๒	เสนอต่อ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเป็น 

แนวทางในการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาและการพัฒนากลไกในการคุ้มครองและ 

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	โดยประมวลสรุปข้อเสนอแนะที่ส�าคัญได้	ดังนี้

	 ๑)	 รัฐควรเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาความรุนแรงซ�้าซ้อน	 ซึ่งหญิงกลุ่ม

ชาติพันธุ์	 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 รวมถึงผู้หญิงกลุ่มเฉพาะอ่ืนๆ	 ยังคง

ต้องเผชิญอยู่อันเกิดจากทัศนคติ	ค่านิยม	เศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางสังคม	ซึ่งมี

ลักษณะเลื่อมล�้า	ไม่เป็นธรรม	และเลือกปฏิบัติ
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	 ๒)		รัฐควรสร้างหลักประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงทุกคน	 

สร้างพื้นที่ปลอดภัยอันเป็นมิตรต่อผู้หญิง	 เพ่ิมการตระหนักรู ้ความอ่อนไหว 

ทางเพศสภาพ	 (Gender	 Sensitivity)	 หลกีเลีย่งการกระท�าอนัเป็นการละเมดิซ�า้ต่อ 

หญิงผู้เสียหายจากความรุนแรง

	 ๓)	 รัฐควรประกันการเพิ่มสัดส่วนผู้หญิงในการเข้าไปมีส่วนร่วม 

ในการตดัสนิใจทุกระดบั	ซึง่รวมถงึการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของกลไกต่าง	ๆ	ทัง้ทางด้าน 

การเมืองและกฎหมาย	เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้หญิงได้มีโอกาสน�าเสนอปัญหา	รวมถึง 

มีส่วนร่วมก�าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง	หรือปัญหา 

อื่นใดที่กระทบต่อสิทธิและคุณภาพชีวิตของผู้หญิง	 เช่น	ปัญหาความยากจน	ปัญหา

เชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	เป็นต้น

	 ๔)	 รัฐควรเพิ่มมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่

ของรัฐซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย	 ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท�างานของ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 โดยเฉพาะการใช้สิทธิในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น

ต่อประเด็นนโยบายสาธารณะโดยสุจริตของประชาชน	อันเป็นวิสัยของประชาชน 

ซึ่งสามารถกระท�าได้	ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	๓๒๙	(๓)
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ก�าหนดการจัดงานวันสตรีสากล ๘ มีนาคม
และการประกาศเกียรติยศ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” 

ประจ�าปี ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑
โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

เวลา	๑๐.๐๐	–	๑๐.๓๐	น.	 ลงทะเบียน	และรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา	๑๐.๓๐	–	๑๐.๔๐	น.	 พิธีกร	กล่าวต้อนรับ

เวลา	๑๐.๔๐	–	๑๐.๕๐	น.	 กล่าวเปิดงาน

	 	 	 โดย	อังคณา	นีละไพจิตร	

	 	 	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เวลา	๑๐.๕๐	–	๑๑.๑๐	น.	 ปาฐกถา	เรื่อง	“มาตรการคุ้มครองผู้หญิง

	 	 	 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน”

	 	 	 โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.	ปกป้อง	ศรีสนิท

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม	

	 	 	 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา	๑๑.๑๐	–	๑๑.๒๐	น.	 วิดีทัศน์แนะน�าบุคคล	

	 	 	 กลุ่มบุคคลที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ	

	 	 	 “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”	ประจ�าปี	๒๕๖๒

เวลา	๑๑.๒๐	–	๑๑.๓๐	น.	 กล่าวแสดงความยินดีต่อบุคคล	กลุ่มบุคคลที่ได้รับการ

	 	 	 ประกาศเชิดชูเกียรติ	“ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”	 

	 	 	 ประจ�าปี	๒๕๖๒

	 	 	 โดย	Katia	Chirizzi	รองผู้แทนส�านักงาน

	 	 	 ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

	 	 	 ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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เวลา	๑๑.๓๐	–	๑๑.๔๐	น.	 พิธีมอบเกียรติบัตร	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้หญิง

	 	 	 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	สร้างขวัญ	และก�าลังใจ	

	 	 	 การขับเคลื่อนสังคมไทย	พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน

เวลา	๑๑.๔๐	–	๑๓.๑๐	น.	 อภิปรายเรื่อง	“การถอดบทเรียนจากประสบการณ์

	 	 	 การต่อสู้ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”

	 	 	 น�าอภิปรายโดย	หทัยรัตน์	พหลทัพ		 	

	 	 	 ผู้สื่อข่าวอาวุโส	สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

	 	 	 ร่วมอภปิรายโดย	ผูไ้ด้รบัการประกาศยกย่องเชดิชูเกยีรติ

	 	 	 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	ประจ�าปี	๒๕๖๒	ได้แก่

	 	 	 ๑)		 เครือข่ายผู้หญิงกลุ่มรักษ์น�้าอูน

	 	 	 ๒)		 เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย

	 	 	 ๓)		 เครือข่ายปกป้องสิทธิผู้หญิงมุสลิม

	 	 	 	 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 	 	 ๔)		มูลนิธิผู้หญิง

	 	 	 ๕)		สุธาสินี	แก้วเหล็กไหล

	 	 	 ๖)		พะเยาว์	อัคฮาด

เวลา	๑๓.๑๐	–	๑๓.๓๐	น.	 สรุปงาน	/ถาม	–	ตอบ	(๒๐	นาที)

	 	 	 กล่าวปิดงาน	โดย	อังคณา	นีละไพจิตร	

	 	 	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เวลา	๑๓.๓๐	น.	 	 เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน	

	 	 	 และเดินทางกลับภูมิล�าเนา	โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ก�าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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วันสตรีสากล
(International Women’s Day)

ประวัติความเป็นมา

	 วันที่	๘	มีนาคม	ของทุกปี	เป็นวันที่ผู้หญิงทั่วโลก	ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ	ภาษา	

วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 หรือความเห็นทางการเมือง	 จะมารวมตัวกันเพ่ือร�าลึกถึง 

ความเป็นมาแห่งการต่อสู้อันยาวนานของผู้หญิง	 และร่วมกันผลักดันเพื่อให้ได้มา	

ซึ่งความเสมอภาค	ความยุติธรรม	สันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน	

 “วันสตรีสากล”	เกิดจากกรณีกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า	รัฐนิวยอร์ก

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พากันประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง	และเรียกร้องสิทธิของ

พวกเธอ	แต่สุดท้ายกลับมีผู้หญิงถึง	๑๑๙	คน	ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้	ด้วยการ 

ที่มีคนลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอน่ังชุมนุมกันอยู่	 โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี ้

เกิดขึ้น	ในวันที่	๘	มีนาคม	ค.ศ.	๑๘๕๗	(พ.ศ.	๒๔๐๐)	จากนั้น	ในปี	ค.ศ.	๑๙๐๗	 

(พ.ศ.	๒๔๕๐)	กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าทีเ่มอืงชคิาโก	ประเทศสหรฐัอเมริกา	ทนไม่ได้ 

ต่อการเอารดัเอาเปรยีบ	กดขี	่ทารุณ	ของนายจ้างท่ีใช้งานพวกเธอเยีย่งทาส	เนือ่งจาก 

กรรมกรหญิงเหล่านี้ต้องท�างานหนักถึงวันละ	 ๑๖-๑๗	 ชั่วโมง	 โดยไม่มีวันหยุด	 

ไม่มปีระกันการใช้แรงงานใด	ๆ 	เป็นผลให้เกดิความเจบ็ป่วยล้มตายตามมาในระยะเวลา 

อนัรวดเรว็	แต่กลับได้รับค่าแรงเพียงน้อยนิด	และหากต้ังครรภ์กจ็ะถกูไล่ออกจากงาน

 จากปัญหาความไม่เป็นธรรมจึงท�าให้เหล่ากรรมกรหญิงเรียกร้องความเป็น

ธรรมด้วยการนัดหยุดงานในวันที่	 ๘	 มีนาคม	ค.ศ.	 ๑๙๐๗	พร้อมกับเรียกร้องให้ 

นายจ้างลดเวลาการท�างานลงเหลือวันละ	๘	ชั่วโมง	อีกท้ังให้ปรับปรุงสวัสดิการ 

ทุกอย่าง	และให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งด้วย
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	 อย่างไรกต็าม	แม้การเรียกร้องคร้ังน้ีจะไม่ประสบผลส�าเรจ็	 เนือ่งจากมแีรงงาน 

หญงิหลายร้อยคนถูกจบักุม	แต่กท็�าให้สตรีทัว่โลกสนับสนุนการต่อสู้ของกรรมกรหญิฺง 

และเป็นการจุดประกายให้ผู้หญิงทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้น

	 ในวันที่	๘	มีนาคม	ค.ศ.	๑๙๑๐	(พ.ศ.	๒๔๕๓)	ความพยายามของกรรมกร

สตรีกลุ่มนี้ก็ประสบผลส�าเร็จ	เมื่อมีตัวแทนผู้หญิงจาก	๑๗	ประเทศ	เข้าร่วมประชุม

สมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่	 ๒	ณ	 เมืองโคเปนเฮเกน	 ประเทศเดนมาร์ก	 โดยในที่ 

ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรี	 ในระบบสาม	 ๘	 คือ	 

ยอมให้ลดเวลาท�างานเหลือวันละ	 ๘	 ช่ัวโมง	 ให้เวลาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของตัวเองอีก	๘	ชั่วโมง	และอีก	๘	ชั่วโมงเป็นเวลาพักผ่อน	พร้อมกันนี้ยังได้ 

ปรบัค่าแรงของแรงงานหญิงให้เท่าเทยีมกบัแรงงานชาย	 และยงัมกีารคุม้ครองสวสัดกิาร 

สตรแีละแรงงานเดก็อกีด้วย	 ทัง้นี	้ ยงัได้รบัรองข้อเสนอของกรรมกรหญงิด้วยการก�าหนด 

ให้วันที่	๘	มีนาคม	ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล

	 ในประเทศไทย	ข้อมูลของ	Protection	International	ระบุว่ามีนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนจ�านวนไม่น้อยที่รวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงด้วย	 ถูกข่มขู่	 

คุกคาม	ถูกสังหาร	ถูกบังคับ	สูญหาย	ถูกคุกคามทางเพศอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายป ี

ที่ผ่านมา	อีกท้ังมีจ�านวนมากที่ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีด้วยข้อหาต่าง	ๆ	ทั้งจากรัฐ 

หรือเอกชน	มีการเพิ่มขึ้นของการฟ้องคดีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเนื่องจาก 

การท�างานท่ีชอบธรรมของพวกเธอในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน	

ในประเทศไทย	ตั้งแต่ต้นปี	๒๕๖๐	ที่ผ่านมา	๘	ใน	๑๐	ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ที่ถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิดทางอาญา	เป็นผู้หญิง
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 อกีทัง้การทีรั่ฐบาลปัจจุบนัมคีวามพยายามปฏิรปูประเทศโดยการออกกฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร	 ที่ดิน	 และพลังงาน	 แต่ประชาชนยังขาด 

การมีส่วนร่วม	 รวมถึงสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพ 

ในการแสดงความคดิเหน็	 ท�าให้การท�างานของผูห้ญงิปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญ 

กับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

 การสร้างความตระหนักและการหามาตรการเร่งด่วนเพ่ือคุ้มครองผู้หญิง  

นกัปกป้องสทิธิมนษุยชน	จงึมีความส�าคัญอย่างยิง่	และต้องการความร่วมมอืจากทกุฝ่าย	 

เพื่อสร้างหลักประกันในการท�างานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงว่าผู้หญิง

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนจะไม่ถูกท�าร้าย	 ถูกคุกคาม	 โดยเฉพาะการคุกคาม

ทางเพศ	และการถูกท�าให้เกลียดชัง	รวมถึงศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง 

จะได้รับการเคารพและคุ้มครอง
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ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
(Women Human Rights Defenders-WHRDs)

ความเป็นมา

	 ในปี	๒๕๕๖	สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้การรับรองข้อมติ	๖๘/๑๘๑

ซึง่เป็นข้อมติแรกของทางสมชัชาทีเ่กีย่วกับผูห้ญงินกัปกป้องสิทธมินษุยชน	 ข้อมติดงักล่าว 

แสดงออกถึงความกังวลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการใช้ความรุนแรงเชิงระบบ 

และเชิงโครงสร้างที่ผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกวัยต้องเผชิญ	 นอกจากนี้		 

ข้อมติ	 ๖๘/๑๘๑	 ยังเรียกร้องให้รัฐสมาชิกใช้มาตรการที่จ�าเป็นในการรับรอง 

ความปลอดภยัและเพิม่มมุมองเร่ืองเพศภาวะใส่ในความพยายามท่ีจะสร้างสิง่แวดล้อม 

อันเอ้ืออ�านวยต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง

	 กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธิทางการเมอืง	(International	 

Covenant	on	Civil	and	Political	Rights-ICCPR)	ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีให้หลัก 

ประกันสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ	เสรีภาพในการแสดงออก	เสรีภาพในการสมาคม 

และการห้ามมใิห้จับกมุหรือคุมขงัโดยพลการ

 ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน		(UN	Declaration	

on	Human	Rights	Defenders)	ยืนยันสิทธิของคนทุกคนที่จะคัดค้านการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนด้วยหนทางสันติ	ปฏิญญาฯ	ห้ามมิให้กระท�าการโต้กลับ	ข่มขู่และคุกคาม 

ด้วยรูปแบบอื่นๆ	 (Reprisal)	 ต่อบุคคลใดก็ตามที่กระท�าการโดยสันติเพื่อต่อต้าน 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ไม่ว่าจะในระหว่างหรือนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที ่

ตามวิชาชีพของพวกเขา
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	 ผู ้รายงานพิเศษด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	องค์การสหประชาชาติ

ได้นิยามค�าว่า	“ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน”	ให้หมายถึง	ทั้งผู้หญิงที่ท�าหน้าที่

ปกป้องสิทธิมนุษยชน	 และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอื่นๆ	 ที่ปกป้องสิทธิผู้หญิงและ 

ปัญหาต่างๆ	ท่ีเก่ียวกับเพศสภาพ	(A/HRC/16/44)	ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้อง 

สทิธมินษุยชน	จงึตระหนักถงึบทบาทส�าคัญของนักปกป้องสทิธิมนษุยชน	รวมถึงผูห้ญงิ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

 ในความเป็นจรงิ	ผูห้ญงินกัปกป้องสทิธมินษุยชนเผชญิความเสีย่งเช่นเดยีวกนั 

กบันกัปกป้องสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นชาย	แต่ในมติิเพศสภาพ	พวกเธอมกัตกเป็นเป้าหมาย 

ของการข่มขู่	คุกคาม	และด้วยความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างหญิง

ชาย	ภายใต้โครงสร้างทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	ความคิดความเชื่อ	ประเพณี	

และวัฒนธรรมที่ไม่เป็นธรรม	 และเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง	 ท�าให้การท�างานของผู้หญิง 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกมองเป็นการท้าทายความเชื่อดั้งเดิมของครอบครัวและ 

บทบาทของผู้หญิงในสังคม	 ซึ่งน�าไปสู่การท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐและผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ 

มีความเป็นปรปักษ์กับบทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

หลายครั้งที่พวกเธอต้องเผชิญกับการถูกสังคมประณาม	และไม่ได้รับการยอมรับ 

จากผู้น�าชุมชน	กลุ่มความเชื่อทางศาสนา	ครอบครัว	หรือสังคมที่มองว่าการท�างาน

ของพวกเธอส่งผลร้ายต่อศาสนา	เกียรติยศ	และวัฒนธรรม	

	 ปัจจุบันพบว่า	ทั่วโลกผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในการปกป้องสิทธิมนุษยชน 

สิทธิชุมชน	 สิทธิพลเมือง	 และสิทธิทางการเมือง	 การมีส่วนในการต่อต้านการทุจริต

แต่ในขณะท่ีผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น	 พวกเธอก็เป็นเป้าหมายของการโจมตีมากขึ้น 
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ทั้งการคุกคามทางเพศ	 หรือการฟ้องร้องด�าเนินคดี	 ซึ่งมีเป้าหมายให้พวกเธอถูก 

โดดเดี่ยวและขาดก�าลังใจในการท�างาน	นอกจากนั้นผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ต้องเผชิญอันตรายในรูปของความล�าเอียง	 การกีดกัน	 และการไม่ยอมรับจากสังคม 

มากกว่าสิ่งที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพศชายต้องเผชิญ	ความท้าทายเหล่านี้ควร 

ได้รับการใส่ใจ	เพื่อให้กลไกการปกป้องและการรับมือกับสถานการณ์ในระดับท้องถิ่น	 

ระดับชาติและระดับสากลมีความเข้มแข็งมากขึ้น
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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	 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	
workers	 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 
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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 
finally	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 
disparity	 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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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:	
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	 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)1
	 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.
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	 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.
	 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	 en-
sure	more	 robust	 preventive	mechanisms	 and	 responses	 to	 local	 
situations	at	the	national	and	international	levels.
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 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,	involuntarily	 
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	represent	tives.	
	 Rights	 to	critique	and	disapprove	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.
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ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล
กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม ในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับอย่างสากล

 ยืนยัน ความส�าคัญในการปฏิบัติจุดมุ่งหมายและหลักการของกฎบัตร 
สหประชาชาต	ิ ในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนและเสรีภาพขัน้พ้ืนฐาน 
ทั้งปวงส�าหรับทุกคนในทุกประเทศของโลก	 ยืนยันด้วย	 ถึงความส�าคัญของ 
ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธมินษุยชน 
ทั้งหลาย	ตามข้อมติที่	๒๒๐๐	(xx๑)	ว่าเป็นพื้นฐานของความพยายามระหว่าง 
ประเทศในการส่งเสริมให้มีการเคารพและปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
ขั้นพื้นฐานอย่างเป็นสากล	และให้ความส�าคัญแก่ตราสารสิทธิมนุษยชนอื่นๆ  
ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ระบบสหประชาชาติและในระดับภูมิภาค
 
 ย�้ำว่ำ สมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศทั้งปวงต้องด�าเนินการโดย 
ร่วมกันและแยกกันในการปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างจริงจัง	 เพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานส�าหรับทุกคน	
โดยปราศจากการแบ่งแยกทั้งมวล	 รวมทั้งที่มีพื้นฐานจากเชื้อชาติ	 สีผิว	 เพศ	
ภาษา	 ศาสนา	 ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่นใด	 และยืนยันถึงความส�าคัญ
อย่างยิ่งในการให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ	เพื่อท�าให้เกิดการปฎิบัติ
ตามพันธกรณีตามกฎบัตรให้เป็นจริง

สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
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 ยอมรับ	 บทบาทส�าคัญทางความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ผลงาน	 ที่มี
คุณค่าของปัจเจกบุคคล	กลุ่มบุคคล	และสมาคมทั้งหลาย	ที่ส่งผลให้เกิดการขจัด 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานทั้งปวงของประชาชาติและ 
ปัจเจกบุคคล	รวมถึงการละเมิดอย่างเป็นระบบรุนแรงและกว้างขวาง	เช่น
การละเมดิอนัเป็นผลมาจากการเหยียดผวิ	การเลอืกปฏบัิติทางเช้ือชาตทิกุรปูแบบ
ลัทธิล่าอาณานิคม	การยึดครองหรือการครอบง�า	โดยต่างชาติการรุกรานหรือ
คุกคามต่ออธปิไตยของชาต	ิเอกภาพของชาตหิรอืบรูณภาพของดินแดนและจาก
การปฏเิสธการยอมรบัในสิทธขิองประชาชาตใินการก�าหนดเจตจ�านง	รวมถงึสทิธิ
ของประชาชนทุกคนในการมีอธิปไตยเหนือความั่งคั่งและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเต็มที่

 ตระหนักถึง	ความสัมพันธ์ระหว่างสันติและความมั่นคง	ระหว่างประเทศ 
กบัการได้รบัสิทธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน	 และระลึกว่าความไร้สนัติภาพ 
และความมั่นคงปลอดภัยไม่สามารถเป็นข้ออ้างในการละเมิดได้

 ย�ำ้ว่ำ สทิธมินุษยชนและเสรภีาพข้ันพืน้ฐานท้ังปวงเป็นสากล	ไม่สามารถ 
แบ่งแยกได้ขึน้ต่อเกีย่วเน่ืองสมัพนัธ์กนัและควรได้รบัการส่งเสริมและน�าไปปฏบิตัิ 
ด้วยความยุติธรรมและเป็นธรรมโดยปราศจากความอคติในการปฏิบัติเฉพาะ
ประเภทของสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้น

 ย�้ำว่ำ	ความรับผิดชอบและหน้าที่เบื้องแรกในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานเป็นของรัฐตระหนักถึงสิทธิและความ 
รับผิดชอบของปัจเจกบุคคล	กลุ่มบุคคลและสมาคมทั้งหลายในการส่งเสริม
ความเคารพและก่อให้เกิดความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
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 ข้อ ๑

	 บคุคลทกุคนมสิีทธโิดยล�าพังหรอืร่วมกบัผูอ้ืน่ทีจ่ะส่งเสรมิและต่อสู้เพือ่ให้

เกิดการคุ้มครองและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระดับ 

ประเทศและระหว่างประเทศ

 ข้อ ๒

	 ๑.	 รัฐแต่ละรัฐมีความรับผิดชอบและหน้าที่ในเบื้องต้นที่จะคุ้มครอง

ส่งเสรมิและน�าสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานไปปฏบิตั	ิอาท	ิโดยการด�าเนนิ 

ขั้นตอนต่างๆ	ที่อาจจ�าเป็นต่อการสร้างสภาพที่เหมาะสมในด้านสังคมเศรษฐกิจ 

การเมือง	และอื่นๆ	รวมถึงการประกันทางกฎหมายที่จ�าเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า 

ทกุคนทีอ่ยูภ่ายใต้อ�านาจรัฐโดยล�าพังและโดยร่วมกบัผูอ้ืน่ได้รบัสทิธแิละเสรภีาพ

ขัน้พ้ืนฐานในทางปฏบิตัจิรงิ

	 ๒.	รัฐแต่ละรัฐต้องด�าเนินขั้นตอนด้านนิติบัญญัติ	การบริหาร	และอื่นๆ

ทีจ่�าเป็นเพือ่ให้มัน่ใจว่า	สทิธแิละเสรภีาพทัง้หลายแห่งปฏญิญาน้ีได้รบัการประกนั 

อย่างเป็นผล

จึงประกาศว่า

การประกาศเกียรติยศผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๒๘๖

01-96_ok.indd   86 29/8/2562   14:05:41



 ข้อ ๓
 กฎหมายภายในประเทศที่สอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติและ 
พนัธกรณรีะหว่างประเทศอ่ืนๆ	ของรฐัทีเ่ก่ียวข้องกับสทิธมินุษยชนและเสรภีาพ
ขั้นพื้นฐานถือเป็นกรอบกระบวนการยุติธรรมที่จะให้มีการปฏิบัติและใช ้
สทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พ้ืนฐาน	รวมท้ังเป็นกรอบส�าหรบัการด�าเนนิกจิกรรม
ทั้งปวงที่ควรปฏิบัติตามปฏิญญาฉบับนี้เพ่ือการส่งเสริม	 คุ้มครอง	 และได้รับ
สิทธิและเสรีภาพเหล่านี้

 ข้อ ๔
 ข้อความใดในปฏิญญานี้จะต้องไม่น�าไปตีความในทางที่เสื่อมเสียหรือ
ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ	หรือจ�ากัด	หรือ
ลดทอนจากบทบัญญัติของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	กติการะหว่าง 
ประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ตราสารระหว่างประเทศ	 และค�ามั่นสัญญาอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้

 ข้อ ๕
 ด้วยจุดประสงค์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน	บุคคลทุกคนมีสิทธิโดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น	ในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศในการ
	 (ก)	 พบหรือชุมนุมกันอย่างสันติ
	 (ข)	 ก่อตัง้ร่วม	หรอืมส่ีวนร่วมในองค์การเอกชน	สมาคมหรอืกลุม่ทัง้หลาย
	 (ค)		 ติดต่อสื่อสารกับองค์การเอกชน	หรือองค์การระหว่างประเทศ
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 ข้อ ๖
	 บคุคลทกุคนมสิีทธ	ิโดยล�าพงัหรอืโดยร่วมกบัผู้อืน่ในการ
	 (ก)	 รบัรู	้เสาะหา	ได้มา	ได้รบั	และครอบครองข้อมลูเก่ียวกับสทิธมินษุยชน
และเสรีภาพข้ันพืน้ฐานท้ังปวง	รวมท้ังการเข้าถงึข้อมูลว่าสทิธแิละเสรภีาพเหล่านัน้ 
จะท�าให้มผีลในทางกฎหมาย	การศาล	และการบรหิารภายในประเทศได้อย่างไร
	 (ข)		 จัดพิมพ์	แจ้ง	หรือ	เผยแพร่	ความคิดเห็น	ข้อมูล	หรือความรู้ท่ี
เกีย่วข้องกบัสิทธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงได้อย่างเสร	ีทัง้น้ี	ตามที่ 
ก�าหนดไว้ในตราสารด้านสิทธิมนษุยชนหรอืตราสารระหว่างประเทศอืน่ทีเ่กีย่วข้อง
	 (ค)	เรียนรู	้อภปิราย	ก่อตัง้	หรอืมีความคดิเหน็ในการเคารพสทิธมินษุยชน
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้ปวงในด้านกฎหมายและปฏบิตัจิรงิด้วยวธีิการดงักล่าว
หรอืวธิอีืน่ทีเ่หมาะสม	เพือ่ให้สาธารณชนมีความสนใจเกีย่วกบัเรือ่งนี้

 ข้อ ๗
 บุคคลทุกคน	โดยล�าพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่น	มีสิทธิที่จะพัฒนาและ
อภปิรายแนวคดิใหม่ด้านสทิธมินษุยชน	หลกัการ	และการรณรงค์ให้เกดิการยอมรบั
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 ข้อ ๘
	 ๑.	 บุคคลทุกคนมีสิทธิโดยล�าพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่นในการเข้าถึง
อย่างมีประสิทธิผลโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ	ในการมีส่วนร่วมกับรัฐบาล
ของตน	และการด�าเนินงานสาธารณะ

	 ๒.		 ทัง้นี	้รวมถงึสิทธิ	โดยล�าพังหรอืโดยร่วมกบัผูอ้ืน่	ในการยืน่ข้อวจิารณ์
ต่อองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาล	 เพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานสาธารณะ 
รวมทั้งการชี้ให้เห็นถึงเรื่องใดก็ตามของการด�าเนินการที่อาจขัดขวางหรือหยุดยั้ง
การส่งเสริม	คุ้มครอง	และการบรรลุถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

 ข้อ ๙
	 ๑. ในการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรภีาพข้ันพืน้ฐาน	รวมทัง้การส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามท่ีอ้างถึงในปฏิญญานี้	 บุคคลทุกคนมีสิทธิ	 
โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อ่ืนที่จะได้รับประโยชน์จากการเยียวยาอย่างมี	 
ประสทิธผิล	และได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการละเมิดสิทธิเหล่านั้น

	 ๒.	 เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว	บุคคลทุกคนที่เห็นว่าสิทธิ
หรือเสรีภาพของตนถูกละเมิด	ย่อมมีสิทธิ	ไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านทางผู้แทน
ที่ได้รับมอบอ�านาจตามกฎหมายที่จะร้องเรียน	และให้มีการน�าเรื่องร้องเรียน
สู่การพิจารณาโดยพลันอย่างเปิดเผย	โดยคณะตุลาการหรือหน่วยงานที่มีอ�านาจ
เกี่ยวข้อง	ที่เป็นอิสระและเป็นกลาง	และให้มีการตัดสินตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการแก้ไขการละเมิด	รวมทั้งค่าชดเชย	หากเกิดการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ 
บคุคลนัน้	 รวมทัง้การบงัคบัการให้เป็นไปตามค�าตดัสนิและเงนิชดเชยในขัน้สดุท้าย 
โดยมิชักช้า

การประกาศเกียรติยศผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๒ ๘๙

01-96_ok.indd   89 29/8/2562   14:05:41



	 ๓.	 เพ่ือให้เป็นไปตามจดุหมายเช่นเดยีวกนั	บคุคลทกุคนมสีทิธโิดยล�าพัง 
หรอืโดยร่วมกบัผูอ้ืน่ในการ
	 (ก)	 ร้องเรียนนโยบายหรือการกระท�าของเจ้าหน้าที่เฉพาะรายและของ
หน่วยงานของรฐับาล	 ในกรณีทีม่กีารละเมดิสทิธิมนุษยชนและเสรภีาพข้ันพืน้ฐาน 
โดยการยื่นค�าร้องหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมไปยังองค์กรที่มีอ�านาจด้านตุลาการ
บรหิาร	 หรอืนติบิญัญตัภิายในประเทศ	 หรือองค์กรท่ีมหีน้าทีเ่กีย่วข้องอืน่ตาม 
ทีร่ะบบกฎหมายของรฐันัน้ระบทุีจ่ะตดัสนิค�าร้องเรยีนได้โดยมชิกัช้า
	 (ข)		 เข้าร่วมกระบวนการรับฟัง	พจิารณา	และไต่สวนสาธารณะเพือ่ให้ได้
ความเหน็ทีจ่ะสร้างมตใินการปฏบัิตติามกฎหมายภายในประเทศ	และพนัธกรณี
ค�ามัน่สญัญาระหว่างประเทศเกีย่วข้อง
	 (ค)		 เสนอและให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมายอย่างมคุีณภาพของวชิาชพี
หรอืค�าแนะน�าและความช่วยเหลอือืน่ใดทีเ่กีย่วข้องอืน่ในการพทิกัษ์สทิธมินุษยชน
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน

	 ๔.	 เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกัน	และเพื่อให้เป็นไปตาม
ตราสารและกระบวนการระหว่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง	บคุคลทกุคนมสีทิธ	ิโดยล�าพัง 
หรอืโดยร่วมกับผูอ้ืน่ทีจ่ะเข้าถงึและสือ่สารโดยไม่ถูกกีดกนักบัหน่วยงานระหว่าง
ประเทศทั่วไปหรือมีหน้าท่ีเฉพาะในการรับพิจารณาค�าร้องเรียนที่เก่ียวกับ
สิทธมินษุยชนขัน้พ้ืนฐาน

	 ๕.	 รัฐควรด�าเนินการสอบสวนโดยฉับพลันอย่างเป็นกลาง	หรือประกัน
ว่าจะมกีารสบืสวนเมือ่มเีหตทุีน่่าเชือ่ถอืได้ว่าการละเมดิสทิธิมนษุยชนและเสรภีาพ 
ขัน้พ้ืนฐานในดนิแดนทีอ่ยูภ่ายใต้เขตอาณาของรัฐนัน้
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 ข้อ ๑๐
 บุคคลจะต้องไม่เข้าร่วมโดยการกระท�าหรือเพิกเฉยไม่กระท�าเมื่อจ�าเป็น
ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	และบุคคลจะต้องไม่ถูก
ลงโทษหรือได้รับการปฏิบัติเยี่ยงปรปักษ์ใดๆ	ในการปฏิเสธการกระท�าดังกล่าว

 ข้อ ๑๑
	 บคุคลทกุคนมสิีทธ	ิโดยล�าพงัหรอืโดยร่วมกบัผู้อืน่	ในการประกอบอาชพี
หรือวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย	บุคคลทุกคนที่โดยอาชีพของบุคคลนั้นอาจมี
ผลกระทบต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	สทิธมินุษยชน	และเสรภีาพข้ันพืน้ฐานของ
บุคคลอื่นแล้ว	ควรเคารพสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้น	และปฏิบัติตามมาตรฐาน
ในประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกับหลักปฏิบัติหรือจริยธรรมของอาชีพ
และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

 ข้อ ๑๒
	 ๑.		 บุคคลทุกคนมีสิทธิ	โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น	ที่จะมีส่วนร่วม
ในกจิกรรมโดยสันต	ิเพือ่ต่อต้านการละเมดิสิทธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน

	 ๒.		 รัฐต้องด�าเนินมาตรการที่จ�าเป็นเพื่อประกันให้มีการคุ้มครองจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลทุกคน	 โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อ่ืนจาก 
ความรุนแรง	การข่มขู่	การตอบโต้	การเลือกปฏิบัติที่เป็นการปฏิบัติโดยพฤตินัย
หรือนิตินัย	การกดดัน	หรือการปฏิบัติโดยพลการอื่นใด	 ท่ีเป็นผลจากการท่ี
บุคคลนั้นได้ใช้สิทธิอย่างชอบธรรมตามที่อ้างถึงในปฏิญญานี้
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	 ๓.	 เกี่ยวกับเรื่องนี้	บุคคลทุกคนมีสิทธิ	โดยล�าพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น
ในการได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิผล	ตามกฎหมายภายในประเทศใน
การที่จะโต้ตอบหรือคัดค้านอย่างสันติต่อกิจกรรมและการกระท�าใด	รวมถึง	
การละเลย	ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัรัฐ	ซึง่ส่งผลให้เกิดการละเมดิสทิธมินุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน	เช่นเดียวกับการใช้ความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มบุคคลหรือ
ปัจเจกบคุคลอืน่	ทีม่ผีลกระทบต่อการอปุโภคสทิธิมนษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน

 ข้อ ๑๓
	 บคุคลทกุคนมสิีทธ	ิโดยล�าพังหรอืโดยร่วมกบัผู้อืน่ในการหว่านล้อม	ได้รบั
และใช้ทรพัยากรทัง้หลายเพือ่จดุประสงค์ในการส่งเสริมและปกป้องสทิธมินุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยสันติวิธี	ตามบทบัญญัติข้อ	๓	แห่งปฏิญญานี้

 ข้อ ๑๔
	 ๑.	 รฐัมคีวามรับผดิชอบในการด�าเนินมาตรการด้านนติบิญัญตั	ิตลุาการ
และบริหาร	 หรืออื่นๆ	 ที่เหมาะสม	 เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจของทุกคน 
ภายใต้อ�านาจเขตรัฐ	 ถึงสิทธิด้านพลเมือง	การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และ
วัฒนธรรม

	 ๒.		 มาตรการดังกล่าว	รวมถึง
	 (ก)		 จัดพิมพ์	 และจัดให้มีกฎหมายและระเบียบภายในและที่เกี่ยวข้อง 
กับตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
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	 (ข)	 การเข้าถึงอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันถึงเอกสารระหว่างประเทศ
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน	รวมท้ังรายงานตามช่วงเวลาต่อคณะกรรมการประจ�า
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่รัฐนั้นเป็นภาคี	 เช่นเดียวกับ
บันทึกสรุปการหารือ	และรายงานอย่างเป็นทางการขององค์การนั้นๆ

	 ๓	 รัฐต้องประกันและสนับสนุน	การก่อตั้งและพัฒนาองค์กรอิสระ
แห่งชาติ	เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานใน 
ทกุดนิแดนภายใต้เขตอ�านาจรฐัตามความเหมาะสม	 ไม่ว่าจะเป็นผูต้รวจการแผ่นดนิ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	หรือสถาบันแห่งชาติในรูปแบบใด	 
รูปแบบหนึ่ง

 ข้อ ๑๕
 รฐัมีความรบัผิดชอบในการ	ส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกในการสอน
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการศึกษาทุกระดับชั้น	และประกันว่า
ผูร้บัผิดชอบทัง้ปวงในการฝึกอบรมทนายความ	เจ้าหน้าท่ีผูม้อี�านาจในการบังคบั
ใช้กฎหมาย	บุคลากรในกองทัพ	และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ได้รวมเรื่องการสอน
สิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม	

 ข้อ ๑๖
 ปัจเจกบุคคล	กลุ่มบุคคล	สถาบัน	และองค์เอกชน	มีบทบาทที่ส�าคัญ 
และรับผิดชอบร่วมกัน	 ในการช่วยให้เกิดการส่งเสริมสิทธิของทุกคนตาม 
ความเหมาะสม	 ท่ีจะมีระเบียบสังคมและระเบียบระหว่างประเทศที่สิทธิและ 
เสรีภาพบัญญัติไว้ในปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและตราสารสิทธิ
มนุษยชนอื่น	ได้รับการเคารพอย่างเต็มที่
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 ข้อ ๑๗
	 ในการใช้สิทธิและเสรีภาพท่ีบัญญัติไว้ในปฏิญญานี้	บุคคลทุกคนไม่ว่า 
จะด�าเนินการโดยล�าพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่น	ต้องอยู ่ภายใต้ข้อจ�ากัดที่
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	 และก�าหนดไว้ในกฎหมาย 
เท่านั้น	 เพื่อจุดประสงค์ในการให้เกิดการตระหนักและเคารพอย่างเหมาะสม 
ในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน	 และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เป็นธรรม	 
ในด้านศีลธรรม	 ความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ	 และสวัสดิการทั่วไปของ
สังคมประชาธิปไตยเท่านั้น

 ข้อ ๑๘
	 ๑.	 บคุคลทกุคนมหีน้าทีต่่อและภายในชมุชน	ทีบ่คุคลนัน้สามารถพฒันา 
บุคลิกภาพได้อย่างเสรีและเป็นอิสระได้เท่านั้น

	 ๒.		 ปัจเจกบุคคล	กลุ่มบุคคล	สถาบัน	และองค์กรเอกชน	มีบทบาท 
ที่ส�าคัญและความรับผิดชอบที่จะปกป้องประชาธิปไตย	ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
และเสรภีาพข้ันพืน้ฐานและช่วยให้เกดิการส่งเสรมิ	และความก้าวหน้าของสงัคม
สถาบันและกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย

	 ๓.	ปัจเจกบุคคล	กลุ่มบุคคล	สถาบัน	และองค์กรเอกชน	มีบทบาท 
ทีส่�าคัญและความรบัผดิชอบเช่นกนั	ในการช่วยให้เกดิการส่งเสรมิสทิธขิองทกุคน 
ตามความเหมาะสม	 ท่ีจะมีระเบียบสังคมและระเบียบระหว่างประเทศที ่
สิทธแิละเสรีภาพบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและตราสาร
สิทธิมนุษยชนอื่น	ได้รับการเคารพอย่างเต็มที่
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 ข้อ ๑๙
 ข้อความในปฏิญญานี้จะน�าไปตีความในท�านองให้ปัจเจกบุคคล	กลุ่ม
บุคคลหรือองค์กรของสังคมใด	หรือรัฐใดที่จะมีสิทธิในกิจกรรมหรือการกระท�า
ใดที่จุดมุ่งหมายในการท�าลายสิทธิและเสรีภาพที่กล่าวถึงในปฎิญญานี้ได้

 ข้อ ๒๐
 ข้อความในปฏิญญานี้จะน�าไปตีความเพื่อยอมให้รัฐทั้งหลายสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมของปัจเจกบุคคล	กลุ่มบุคคล	สถาบัน	หรือองค์การเอกชน
ในทางที่ขัดกับบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติมิได้

การประกาศเกียรติยศผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�าปี ๒๕๖๒ ๙๕

01-96_ok.indd   95 29/8/2562   14:05:41



01-96_ok.indd   96 29/8/2562   14:05:41



Cover_.pdf   1   12/9/2562   16:08:39


	A
	01-96_ok
	B



