ประเทศไทย

เมืองหลวง: กรุ งเทพมหานคร
ประชากรณ์: 69,480,520
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (ความเท่ าเที ยมกันของอานาจซื ้อ ): $18,460
ดัชนีการพัฒนามนุ ษย์: สูง (0.777)
เสรีภาพในโลก: ไม่ค่อยมี (30/100)

ความยัง่ ยืน ขององค์กรภาคประชาสังคม (CSO) โดยรวม: 5.1
ความยั่งยืนของCSOในประเทศไทย
สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย
สมรรถภาพขององค์ กร
ศักยภาพทางการเงิน
การสนับสนุน
เงื่อนไขการบริ การ
โครงสร้างพื้นฐานของภาคส่ วน
ภาพลักษณ์สาธารณะ

ความยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น

ความยั่งยืนพัฒนาขึ้น

มีอุปสรรคต่อความยั่งยืน

การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 สภาพทางเศรษฐกิจที่แย่ลง และความเคลื่อนไหวของการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยทาให้สถานการณ์การเมืองไทยในปี 2563 มี
ความไม่แน่นอนเป็ นอย่างมาก
ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ กระจายของไวรัส COVID-19 เดิมทีการกาหนดใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ได้กาหนดไว้เป็ น
ระยะเวลา 1 เดือน แต่กลับมีการต่ออายุซ้ าแล้วซ้ าเล่า และยังคงมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม 2563 พระราชกฤษฎีกานี้ให้อานาจแก่นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
อย่างเต็มที่ในการดาเนินการตามที่เห็นสมควรและจาเป็ น เพื่อปกป้องความมัน่ คงของชาติและรักษาความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน รวมทั้งกฎระเบียบที่ห้ามหรื อจากัด
การชุมนุมสาธารณะ การเดินทางส่วนตัว ข้อความที่สร้างความหวาดกลัวหรื อหลอกลวง การใช้เส้นทางและการใช้อาคาร การอพยพ และการเข้าถึงพื้ นที่ที่กาหนด
เจ้าหน้าที่ยงั คงใช้พระราชกาหนดฉุกเฉินเพื่อใช้ในการตรวจสอบเสรี ภาพในการพูดและดาเนินคดีกบั ผูว้ ิพากษ์วิจารณ์การตอบสนองของรัฐบาลต่อการระบาดครั้งใหญ่
ตลอดจนสั่งห้ามการชุมนุมเพื่อเรี ยกร้องประชาธิปไตยที่เรี ยกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริ ยแ์ ละฟื้ นฟูระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริ ง หลังการระบาดของไวรัส
COVID-19 ครั้งที่สองในเดือนธันวาคม 2563 ประเทศไทยได้มีการถูกล็อกดาวน์ในบางส่วน
การระบาดใหญ่ของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศได้มีการหดตัวลง 12% ในไตรมาสที่สอง
ของปี 2563 และการหดตัวทางเศรษฐกิจได้ชะลอตัวลงเหลือ 6.4% ในไตรมาสที่สาม แม้จะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องก็ตาม
ผูน้ าพรรคที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยและฝ่ ายค้านทางการเมืองซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเมืองในการเลือกตั้งทัว่ ไปในปี 2562 ได้เผชิญกับความท้าทายอย่าง
ต่อเนื่องในการเข้าถึงทรัพยากรและการดาเนินงานในปี 2563 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญของไทยสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ (FWP) เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า
ยอมรับเงินกูท้ ี่ผิดกฎหมายซึ่งเกินวงเงินกูย้ ืมจากผูก้ ่อตั้งและผูน้ า การตัดสินใจดังกล่าวยังห้ามผูบ้ ริ หารพรรคสิบห้าคนจากการเมืองเป็ นเวลาสิบปี ในการตอบสนองต่อการ
สลายตัวของ FWP การประท้วงต่อต้านรัฐบาลได้จดั ขึ้นในวิทยาเขตวิชาการ แต่การประท้วงเหล่านี้หยุดชะงักลงในภายหลังเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 เมือ่ วันที่
18 กรกฎาคม 2563 Free Youth นาสิ่งที่จะกลายเป็ นขบวนการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่รฐั ประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 การเคลือ่ นไหวดังกล่าวระบุขอ้ เรี ยกร้อง 3
ประการ ได้แก่ การยุบสภา การนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้ และการยุติการคุกคามของเจ้าหน้าที่ผวู้ ิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล เมื่อการประท้วงเรี ยกร้องประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น
ทัว่ ประเทศในช่วงหลายเดือนต่อมา ข้อเรี ยกร้องต่อมารวมถึงการลาออกของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา และแถลงการณ์ 10 ประการของนักศึกษาเพื่อปฏิรูป
สถาบันพระมหากษัตริ ย์
รัฐบาลได้ประกาศ “ภาวะฉุกเฉินขั้นรุ นแรง” ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่ งห้ามไม่ให้มีการรวมตัวของผูค้ นมากกว่าห้าคนในกรุ งเทพฯ ผูป้ ระท้วงอย่างน้อย 87 คนถูกจับกุมก่อนที่พระ
ราชกฤษฎีกาจะถูกยกเลิกในอีกหนึ่งสัปดาห์ตอ่ มา มีการใช้ยุทธวิธีของตารวจทีม่ ีความรุ นแรง เช่น ปื นฉีดน้ า แก๊สน้ าตา และกระสุนยาง กับผูป้ ระท้วงที่มาอย่างสงบและไม่
มีอาวุธ กลวิธีเหล่านี้ดาเนินต่อไปจนถึงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน และได้มกี ารเสริ มในวันที่ 19 พฤศจิกายน ในขณะที่นายกรัฐมนตรี ประกาศว่ารัฐบาลจะบังคับใช้
“กฎหมายและมาตราทั้งหมด”กับผูป้ ระท้วงต่อต้านรัฐบาล ต่อจากนั้นมีผสู้ นับสนุนระบอบกษัตริ ยเ์ ริ่ มเพ่งเล็งผูท้ ี่ใช้อินเทอร์เน็ตในการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรื อการ

ดัชนีความยั่งยืน ของ CSO ประจาปี 2563 สาหรับประเทศไทย
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ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริ ย์ และรายงานกรณีที่ถูกกล่าวหานั้นๆ โดยมุ่งเป้าไปที่ผปู้ ระท้วงโดยเฉพาะ การประท้วงได้สงบลงในเดือนธันวาคม 2563 เมื่อประเทศได้รับ
ผลกระทบจากการติดเชื้อ COVID-19 ระลอกที่สอง
ความขัดแย้งต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยได้บรรเทาลงอย่า งเห็นได้ชดั ในปี 2563 ในขณะที่ภูมิภาคนี้เผชิญหน้ากับภัยคุกคามและความหายนะจาก COVID-19
เมื่อวันที่ 4 เมษายน กลุ่มผูก้ อ่ ความไม่สงบ Barisan Revolusi Nasional (BRN) ได้ประกาศหยุดยิงฝ่ ายเดียว ความรุ นแรงยังคงอยู่ในระดับต่าแม้หลังจากที่ BRN กลับมา
ดาเนินการอีกครั้งในวันที่ 30 เมษายน เมื่อกองกาลังความมัน่ คงสังหารสมาชิก BRN ไปสามคนในการโจมตีบา้ น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนยังคงมีความ
แย่ลงในภูมิภาคนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะใช้ขอ้ มูลไบโอเมตริ กเป็ นเครื่ องมือในการต่อต้านการก่อความไม่สงบ ในเดือนมิถุนายน 2562 กองบัญชาการรักษาความมัน่ คงภายใน
(กอ.รมน.) กาหนดให้เจ้าของโทรศัพท์มือถือทั้งหมดในภาคใต้ตอนล่างลงทะเบียนซิมการ์ดใหม่กบั ระบบจดจาใบหน้าของรัฐบาลใหม่ภายในเดือนเมษายน 2563 ตาม
ข้อมูลของนักปกป้องสิทธิพลเมือง มีเพียง 800,000 คนจาก 1.5 ล้านคน ทาตามตรงตามกาหนดเวลา เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ผูใ้ ห้บริ การถูกสั่งให้ปิดบริ การสาหรับ
ผูใ้ ช้ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม มาตรการที่รุนแรงนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากอาจเป็ นอันตรายต่อประชากรท่ ามกลางการระบาดใหญ่โดยการตัดการเข้าถึงข้อมูลและ
บริ การโทรคมนาคม การเฝ้าระวังยังเพิ่มขึ้นในภาคใต้ตอนล่างหลังจากการประกาศเมื่อเดือนมกราคม 2563 ว่ารัฐบาลจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกล้องวงจรปิ ดอย่างน้อย
8,200 ตัวทัว่ ทั้งภูมิภาค
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ล้มเหลวในการให้การสนับสนุนในการปกป้องและส่งเสริ มสิทธิมนุษยชน และองค์กรภาคประชาสังคมในปี 2563 และได้มี
การออกแถลงการณ์ร่วมยืนยันการจัดอันดับ “B” ของ กสม. จากคณะอนุกรรมการรับรองระบบงานพันธมิตรสากลของสถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่างๆ การจัด
อันดับดังกล่าวบ่งชี้ว่าคณะกรรมาธิการไม่ปฏิบตั ิตามหลักการปารี สอย่างสมบูรณ์และสามารถเข้าร่ วมในการทางานของคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนแห่ งสหประชาชาติ
(UNHRC) ได้ในฐานะผูส้ ังเกตการณ์เท่านั้น
ระบบตุลาการของไทยถูกกล่าวหาว่ามีการคอร์รัปชัน่ และมีการเมืองเข้ามาแทรกแซง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ (FWP) ในปี 2563 และคาตัดสินที่
เป็ นข้อขัดแย้งอื่นๆ ฝ่ ายตุลาการก็เริ่ มตอบโต้ต่อการวิพากษ์วิจารณ์ โดยระบุในเดือนธันวาคม 2563 ว่า “การวิพากษ์วิจารณ์คาตัดสินที่หยาบคาย ถากถาง หรื อข่มขู่จะถือเป็ น
การละเมิดกฎหมาย” และอาจนาไปสู่การดาเนินคดีได้
ความยัง่ ยืนของ CSO โดยรวมในประเทศไทยลดลงเล็กน้อยในปี 2563 โดยสภาพแวดล้อมทางกฎหมายถดถอยลงอย่างมากและมีการลดลงเล็กน้อยในมิตอิ ื่นๆ ทั้งหมด
ยกเว้นภาพลักษณ์ต่อสาธารณะซึ่ งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมทางกฎหมายเสื่อมโทรมลงอย่างมากเนื่องจากการคุกคามของรัฐที่เพิ่มขึ้น องค์กรภาคประชาสังคม
ยังคงเผชิญกับอุปสรรคในการขึ้นทะเบียน ความอยู่รอดทางการเงินแย่ลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเศรษฐกิจแย่ลง ในขณะที่การเข้าถึงเงินทุนยังคงเป็ นปัญหาสาคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับ CSO ที่ไม่ได้ลงทะเบียน โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนภาค CSO ก็ลดลงเช่นกัน เนื่องจากประเทศไทยยังขาดเครื อข่าย CSO แบบรวมศูนย์ที่
แข็งแกร่ ง การที่ความสามารถขององค์กรถดถอยลงเล็กน้อยก็เป็ นผลจากอุปสรรคที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 และทาให้การให้บริ การลดลงในทานอง
เดียวกันเนื่องจากข้อจากัดเกี่ยวข้องกับ COVID-19 และความสามารถที่ถูกจากัดขึ้น ภาพลักษณ์ทางสาธารณะของภาคองค์กรภาคประชาสังคม ยังคงมีเสถียรภาพ แม้ว่า
รัฐบาลมีการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องรวมถึงการที่สาธารณชนมีความไม่ไว้วางใจของในองค์กรภาคประชาสังคม และรัฐบาลยังคงทาให้กิจกรรม CSO
และสื่อที่ปกป้องพวกเขาดูไม่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามความพยายามที่จะสนับสนุนของ CSO ได้ยา้ ยไปช่องทางออนไลน์ได้สาเร็จ แต่ยงั คงประสบกับความยากลาบาก
เล็กน้อยเนื่องจากข้อจากัดและการปราบปราม COVID-19
ภาค CSO ในประเทศไทยมีท้งั องค์กรที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน มูลนิธิเป็ นองค์กรที่จดทะเบียนโดยทัว่ ไป และยังคงมีประเภทอื่นๆ ได้แก่ สมาคม สโมสร กิจการเพื่อ
สังคม องค์กรชุมชน (CBO) ขบวนการระดับรากหญ้า และองค์กรระหว่างประเทศที่เป็ นเอกชน (INGO) ตามรายงานที่เผยแพร่ โดยกลุ่มพันธมิตรเพื่อการมีส่วนร่ วมของ
พลเมืองระดับโลก (CIVICUS) ในเดือนตุลาคม 2563 ในเดือนเมษายน 2562 มีมลู นิธิจดทะเบียนกับกรมการปกครอง 13,572 แห่งและสมาคมอีก 12,973 แห่ง

สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย: 6.0
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายสาหรับองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยประสบกับความเสื่อมโทรมอย่างรุ นแรงในปี 2563 ซึ่งเป็ นปี ที่ตารวจใช้ความรุ นแรงและการ
ปราบปรามผูช้ ุมนุมเพื่อประชาธิปไตยอย่างสันติ ทั้งนี้ยงั มีนักเคลื่อนไหว นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สื่อ และภาคประชาสังคม นอกจากนี้ในปี 2563 รัฐบาลไทยได้ใช้พระ
ราชกาหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินสาหรับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อปราบปรามและควบคุมเสียงที่ไม่เห็น
ด้วยอย่างรุ นแรงทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้กลับมามีบทบาทในปี 2563 เพื่อกล่าวหานักเคลื่อนไหวที่เรี ยกร้องให้มีประชาธิปไตย
และปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริ ย์
โดยทัว่ ไปองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยดาเนิ นการเป็ นมูลนิธิ มูลนิธิจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย และต้อง
ทางานเพื่อสาธารณประโยชน์ มีคนไทยอย่างน้อยสามคนในคณะกรรมการบริ หาร จัดทาใบแจ้งยอดจากธนาคารที่แสดงยอดเงินคงเหลืออย่างน้อย 200,000 บาท (ประมาณ
6,400 เหรี ยญสหรัฐ) ) และไม่ละเมิดกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรื อความมัน่ คงของชาติ
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สภาพแวดล้อมทางกฎหมายในประเทศไทย

หลายองค์กรโดยเฉพาะที่ทางานในประเด็นที่ถือว่าอ่อนไหวทางการเมือง เช่น การถือ
ครองที่ดิน ความสงบสุขและความมัน่ คง เลือกที่จะไม่จดทะเบียน ส่วนหนึ่งเป็ น
เพราะหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนอาจได้รับการตรวจสอบเมื่อใดก็ได้ ข้อกาหนด
ในการรายงานของรัฐบาลและการต่ออายุใบอนุญาตนั้นใช้เวลานานและต้องใช้
ทรัพยากรจานวนมาก กระตุน้ ให้องค์กรภาคประชาสังคมบางส่วนไม่จดทะเบียนและ
ทางานเป็ นเครื อข่ายที่ไม่เป็ นทางการ อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนมักเป็ นข้อกาหนด
สาหรับองค์กรภาคประชาสังคมในการรับเงินทุนจากผูบ้ ริ จาค องค์กรภาคประชา
สังคมที่เลือกที่จะไม่รับสถานะทางกฎหมายสามารถทางานเป็ นคณะทางาน แต่มกั จะ
มีขนาดเล็กและชัว่ คราว
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
(MSDHS) ได้จดั ให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่ างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มและ
พัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งจะเป็ นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่มุ่ง
ควบคุม CSO และสนับสนุนการให้บริ การ . หลังจากรวบรวมข้อเสนอแนะ MSDHS
ได้ส่งร่ างพระราชบัญญัติไปยังคณะรัฐมนตรี ของไทยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (OCS) ได้ส่ง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่ างดังกล่าว รวมทั้งข้อเสนอแนะว่าควรเปิ ดเผยเงินทุนจากต่างประเทศ ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ OCS ร่ างพระราชบัญญัติทางเลือก ว่าด้วย
การดาเนินงานขององค์กรไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งองค์กรภาคประชาสังคมกลัวว่าจะปิ ดพื้นที่พลเมืองในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและควบคุมเงินทุนจากต่างประเทศ ณ เดือน
ธันวาคม 2020 ร่ างนี้ไม่ได้เปิ ดให้มกี ารปรึ กษาหารื อสาธารณะ ซึ่งทาให้ CSO มีความกังวลเกีย่ วกับข้อจากัดต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกาหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งทาให้สามารถกักตัวบุคคลโดยไม่มีหมายจับได้นานกว่าสามสิบวัน
พระราชกาหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ประกาศใช้อย่างเป็ นทางการเพื่อ จากัดการแพร่ กระจายของ COVID-19 แต่มกั ถูกใช้ในทางที่ผิดเพื่อปิ ดปากผูท้ ี่
ต่อต้านรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาล และยังคงมีผลบังคับใช้แม้ว่าจะไม่มีการบันทึกกรณีการแพร่ เชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ นอกจากนี้ยงั ห้ามการเผยแพร่ และเผยแพร่
ข่าวสารและข้อมูลที่ “อาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกหรื อจงใจบิดเบือนข้อมูล ” พระราชกฤษฎีกายังคงมีผลบังคับใช้จนถึงสิ้นปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 15 ถึง 22 ตุลาคม รัฐบาล
ได้บงั คับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในกรุ งเทพฯ ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่า โดยห้ามไม่ให้มกี ารชุมนุมกันเกินห้าคนโดยไม่ได้รับอนุญาต และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับแรงผลักดัน
ให้ดาเนินการที่จาเป็ นทั้งหมดเพื่อป้องกันความไม่สงบและความปั่นป่ วนในที่สาธารณะ และยังรวมถึงการกักขังบุคคลโดยไม่มีขอ้ กล่าวหา ในช่วงเวลานี้ มีผถู้ ูกจับกุม
ทั้งหมด 87 คน
ในปี น้ นั รัฐบาลยังได้ใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วรวมกันเพื่อขัดขวางกิจกรรมและการดาเนินงานของ CSO และจากัดเสรี ภาพพลเมืองและเสรี ภาพในการพูด การชุมนุม และ
สื่อมวลชน กฎหมายเหล่านั้นรวมถึงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะปี 2015 ซึ่งควบคุมเสรี ภาพในการชุมนุม และพระราชบัญญัติอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (CCA)
ซึ่งอนุญาตให้กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมสามารถร้องขอและบังคับใช้การลบ "เนื้อหาที่เป็ นเท็จ" ทางออนไลน์ที่ถอื ว่าเป็ น การคุกคามความมัน่ คงของชาติและ
ลงโทษผูแ้ จกจ่ายข้อมูลเหล่านั้น ประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตรายังถูกใช้เพื่อขัดขวางกิจกรรมของ CSO มาตราที่ถูกนามาใช้ได้แก่ มาตรา 112 เรื่ องการหมิ่นประมาท
ในราชวงศ์ หรื อที่เรี ยกว่า lèse majesté; 116 เรื่ องการปลุกระดม; 198 ว่าด้วยการดูหมิ่นศาล; 326 ว่าด้วยการหมิ่นประมาท; 110 เกี่ยวกับการละเมิดเสรี ภาพของพระราชินี;
และ 368 ซึ่งลงโทษผูท้ ี่ปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่โดยไม่มีสาเหตุหรื อข้อแก้ตวั อันสมควร
ตลอดปี 2563 ได้มกี ารใช้กฎหมายข้างต้นเพื่อจากัดการเคลื่อนไหวของ CSO ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ CCA ได้ใช้อาวุธมากขึ้นในการปราบปรามผูค้ ดั ค้านทาง
ออนไลน์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการควบคุมทางดิจิทลั ที่เพิม่ ขึ้นในประเทศไทย และส่งเสริ มการเซ็นเซอร์ ตนเองในหมู่สื่ออิสระ นักเคลื่อนไหว และองค์กรภาคประชาสังคม ในบาง
กรณี รัฐบาลใช้ CCA เพื่อกดดันแพลตฟอร์มให้ลบเนื้อหา เช่น การจากัดการเข้าถึงภายในประเทศไทยไปยัง Royalist Marketplace ซึ่งเป็ นกลุ่ม Facebook ที่อภิปราย
เกี่ยวกับสถาบันกษัตริ ยอ์ ย่างเปิ ดเผย
ตามมาตรา 19 และทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของไทย (TLHR) ระบุว่า ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2020 มีผถู้ ูกตั้งข้อหาหรื อจับกุมอย่างน้อย 173 คนในข้อหาที่มีส่วนร่ วม
ในการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในปี 2563 นักเคลื่อนไหวหลายคน รวมทั้งนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและอดีตนักโทษหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ สมยศ พฤกษาเกษมสุข
นักกฎหมายและนักเคลือ่ นไหวด้านสิทธิมนุษยชน อานนท์ นาภา และนักศึกษาที่เป็ นนักเคลือ่ นไหวอีกหลายคน ถูกตั้งข้อหาปลุกระดมตามมาตรา 116 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งการปลุกระดมมีโทษจาคุกสูงสุดเจ็ดปี
ในบางกรณี คาสั่งที่ยกเลิกไปก่อนหน้านี้จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาลทหารที่ปกครองประเทศตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2562 ยังคงบังคับใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ดาเนินคดีกบั ฝ่ ายค้านในปี 2563 คาสั่ง คสช. ฉบับที่ 29/2557 และ 41/2557 ซึ่งอนุญาตให้ทหารบังคับเรี ยกตัวบุคคลไปยังเขตทหาร ไม่ได้รับการถูกยกเลิกจนถึงเดือน
ธันวาคม 2563
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รัฐบาลยังได้ใช้มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่รู้จกั กันในนามของ การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (lèse majesté) เพื่อดาเนินคดีกบั ผูท้ ี่วิพากษ์วิจารณ์สถาบัน
พระมหากษัตริ ย์ แม้ว่าจะไม่มกี ารฟ้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพรายใหม่ต้งั แต่ปี 2561 รัฐบาลขู่ว่าจะบังคับใช้มาตรา 112 กับผูป้ ระท้วงเพื่อประชาธิปไตยในเดือน
พฤศจิกายน 2563 และมีรายงานว่าผูน้ าการประท้วงอย่างน้อย 12 คนได้รับหมายเรี ยกจากตารวจในข้อหาละเมิดมาตรา 112 ในเดือนธันวาคม ปี 2563 ตารวจนาผูป้ ระท้วง
อายุสิบหกปี ข้ นึ ศาลเยาวชนในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและขอคาสั่งกักขัง แต่ศาลปฏิเสธคาสั่งกักขังและให้ประกันตัวตามเงื่อนไข ตัวเลขเกี่ยวกับจานวนผูท้ ี่ถูกตั้ง
ข้อหาภายใต้บทบัญญัติน้ีแตกต่างกันไป แต่ตามรายงานของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR) ในสิ้นปี 2563 บุคคลอย่างน้อยห้าสิบเจ็ดรายตกเป็ นเหยื่อของ
บทบัญญัติน้ีในคดีฟ้องร้องสี่สิบสองคดี
เจ้าหน้าที่ยงั ไล่ตามแกนนาการประท้วงในข้อหาหลายกระทงเพื่อลงโทษทัณฑ์ หนึ่งในนั้นคือ ชลธิชา “ลูกเกด” แจ้งเร็ว ถูกตั้งข้อหาตามมาตรา 112 และ CCA สาหรับ
โพสต์เฟซบุ๊กที่ส่งเสริ มการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ผูว้ ิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและสถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ด้หลบหนีออกจากประเทศไทยด้วยความกลัวว่าจะถูก
ดาเนินคดีตามมาตรา 112 และในปี 2563 หนึ่งในนั้นหายตัวไป เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 วันเฉลิม ศักดิ์สิทธิ์ คนไทยที่ล้ ภี ยั ในกัมพูชาตั้งแต่ปี 2561 หายตัวไปหลังจาก
โพสต์วิดีโอวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรี ไทย ที่อยู่ของเขาไม่ปรากฎจนถึงปัจจุบนั
นอกเหนือจากข้อกล่าวหาทางกฎหมายแล้ว ผูท้ ี่คดั ค้านยังได้รับการไปพบตัว การพิจารณาทางคดี การถูกทาร้ายร่ างกาย และการข่มขู่ และถูกบังคับให้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) หรื อสัญญาว่าจะไม่หารื อเกี่ยวกับสถาบันกษัตริ ย์ ผูห้ ญิง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่อ นักปกป้องชุมชน นักปกป้องสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อม ชนพื้นเมือง และ
นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย ตกเป็ นเป้าหมายหลักจากการคุกคามของรัฐ
องค์กรภาคประชาสังคมได้รับอนุญาตให้รับเงินจากผูบ้ ริ จาคในประเทศและต่างประเทศ มีส่วนร่ วมในการรณรงค์หาทุน และรับรายได้ กาไรใดๆ ที่ ได้รับจากมูลนิธิและ
สมาคมจะต้องเสียภาษีในอัตรา 1 เปอร์เซ็นต์ องค์กรภาคประชาสังคมสามารถยื่นขอสถานะได้รับการยกเว้นภาษีได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงความเป็ นไปได้น้ีและไม่
คุน้ เคยกับกระบวนการ
มูลนิธิอาจได้รับเงินบริ จาคปลอดภาษีจากบริ ษทั ต่างๆ แต่การจะทาเช่นนั้นได้ มูลนิธิตอ้ งจดทะเบียนกับกระทรวงการคลังและจัดทารายงานประจาเดือน ซึ่งมีความท้าทาย
สาหรับองค์กรภาคประชาสังคมส่วนใหญ่เนื่องจากความสามารถที่จากัด ภายใต้ประมวลรัษฎากร บุคคลและองค์กรที่บริ จาคให้กบั มูลนิธิและสมาคมสามารถได้รั บการหัก
ภาษีได้สูงสุด 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้สาหรับบุคคลและ 2% สาหรับองค์กร
องค์กรภาคประชาสังคมประสบปัญหาในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายในปี 2563 เนื่องจากองค์กรภาคประชาสังคมส่วนใหญ่ขาดเงินทุนเพื่อชาระค่าบริ การด้าน
กฎหมาย มีทนายความจานวนน้อยลงที่เต็มใจทางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในปี 2563 เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่า ในปี 2563 บริ ษทั กฎหมาย องค์กรไม่แสวงผลกาไรเอกชน
สมาคมเนติบณ
ั ฑิตยสภาของไทย และคลินิกกฎหมายของมหาวิทยาลัย รวมถึงมูลนิธิศูนย์ทรัพยากรชุมชนและ EnLaw ได้ให้บริ การด้านกฎหมายอย่างจากัด ในเดือน
ธันวาคม 2020 องค์กรทนายความด้านสิทธิมนุษยชน 9 แห่งได้จดั ตั้งกลุ่มพันธมิตรทนายความด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนและดาเนินคดีกบั
เจ้าหน้าที่ การเข้าถึงการบริ การทางกฎหมายยังคงมีความจากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท

สมรรถภาพขององค์กร: 4.4
สมรรถภาพขององค์กรภาคประชาสังคมลดลงเล็กน้อยในปี 2563 สาเหตุหลักมาจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการระบาดของ COVID-19 และข้อจากัดที่เป็ นผลตามมา
ในขณะที่องค์กรภาคประชาสังคมบางแห่งสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดิจิทลั และใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ดีข้ นึ องค์กรระดับรากหญ้าส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการ
เคลื่อนย้ายกิจกรรมทางออนไลน์และปรับให้เข้ากับวิธีการทางานแบบใหม่ ซึ่งทาให้การแบ่งแยกทางดิจิทลั รุ นแรงขึ้นเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ การศึกษา
และสังคม การขาดทรัพยากรและสมรรถภาพของมนุษย์ที่จากัดยังคงเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคมในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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สมรรถภาพขององค์กรในประเทศไทย

ในปี 2563 องค์กรระดับรากหญ้าส่วนใหญ่ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับ
ผลประโยชน์ ซึ่งมักจะเป็ นชุมชนท้องถิ่นหรื อสมาชิกของชนกลุ่มน้อย อย่างไรก็ตาม
องค์กรภาคประชาสังคมได้รับความยากลาบากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
กับผูร้ ับผลประโยชน์ เนื่องจากรัฐบาลได้เพ่งเล็ง และมองว่าพวกเขาเป็ นศัตรู ของรัฐ
การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ยังทาให้องค์กรภาคประชาสังคมเข้าถึงพันธมิตรใน
พื้นที่และชุมชนระดับรากหญ้าได้ยาก ในขณะที่องค์กรภาคประชาสังคมที่จดั ตั้งขึ้น
สามารถย้ายงานของพวกเขาทางออนไลน์ได้ กลุ่มชนพื้นเมืองและองค์กรระดับราก
หญ้าที่นาโดยเกษตรกรไม่สามารถสื่อสารและให้บริ การแก่ผรู้ ับผลประโยชน์ของตน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป รวมทั้งยังไม่สามารถเข้าร่ วมการประชุมและการ
ฝึ กอบรมออนไลน์ได้
องค์กรภาคประชาสังคมส่วนใหญ่มีพนั ธกิจที่ชดั เจน แต่มีเพียงไม่กี่แห่งที่มี
ความสามารถในการพัฒนาและดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ การให้ความสาคัญที่
เปลี่ยนไปของผูบ้ ริ จาคยังคงทาให้องค์กรภาคประชาสังคมเปลี่ยนจุดสนใจเพื่อ
แสวงหาเงินทุน ซึ่งในบางครั้งต้องแลกกับภารกิจหลัก ด้วยการระบาดของ COVID-19 ผูบ้ ริ จาคได้ขอให้ CSO และ CBO จานวนมากเปลี่ยนเส้นทางเงินทุนเพื่อตอบสนอง
ต่อการระบาดใหญ่ บ่อยครั้งที่การช่วยเหลือฉุกเฉินและกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
องค์กรภาคประชาสังคมระดับชาติและระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CBO และการเคลื่อนไหวระดับรากหญ้า ขาดโครงสร้างการจัดการภายใน รวมถึง
ทรัพยากรบุคคลและระบบบัญชี อย่างไรก็ตาม องค์กรขนาดใหญ่มกั มีระบบดังกล่าว เช่นเดียวกับนโยบายและขั้นตอนที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร สมาชิกคณะกรรมการมักไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานประจาวัน แต่จะมีส่วนร่ วมและให้คาปรึ กษาเมือ่ จาเป็ นต้องทาการตัดสินใจที่สาคัญ เนื่องจากข้อจากัดของ COVID-19 ในการชุมนุมในที่
สาธารณะ CSO ที่ลงทะเบียนเป็ นสมาคมแบบเป็ นทางการจึงไม่สามารถจัดการประชุมสามัญหรื อการประชุมประจาปี เพื่อหารื อเกี่ยวกับกิจกรรม รายงานทางการเงิ น หรื อ
กลยุทธ์ในปี 2563
องค์กรภาคประชาสังคมพบว่าเป็ นการยากที่จะเสนอตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน เนื่องจากทรัพยากรที่จากัดจะทาให้พนักงานรายเล็กทางานหนักเกินไป
บ่อยครั้งที่ CSOs ถูกบังคับให้ลดกิจกรรมของพวกเขาด้วยเหตุน้ี การขาดทุนมนุษย์ยงั บ่อนทาลายประสิทธิภาพขององค์กรภาคประชาสังคม และบางครั้งก็เลวร้ายลงด้วย
ความขัดแย้งระหว่างพนักงานที่มีภาระมากเกินไป ความยากลาบากเหล่านี้มีความรุ นแรงขึ้นเป็ นผลจาก COVID-19 ที่ทาให้งบประมาณ CSO ลดลง และทาให้จานวน
พนักงานที่ได้รับค่าจ้างลดลงไปอีก ความท้าทายในการทางานทางไกลอันเนื่องมาจากข้อจากัดด้านการระบาดใหญ่ยงั ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ภาคประชา
สังคมจานวนมาก
ในทุกภูมิภาค CSO ประสบปัญหาในการรับสมัครอาสาสมัครในปี 2563 เนื่องจากข้อจากัดด้านการเดินทางและสภาพการทางานระยะไกล ในทางกลับกันการมีส่วนร่ วม
ของอาสาสมัครในการสนับสนุนการบรรเทาทุกข์จาก COVID-19 มีมากอย่างเห็นได้ชดั ทัว่ ประเทศ และยังมีบุคคลจานวนมากจากภาคเอกชนที่อาสาสละเวลาของตน
กระทรวงสาธารณสุขได้จดั การอาสาสมัครในหมู่บา้ นจานวน 1.04 ล้านคน ซึ่งสนับสนุนการบรรเทาทุกข์ดว้ ยการแจกจ่ายเสบียงและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและ
อาการของโรค COVID-19
องค์กรภาคประชาสังคมที่ต้งั อยู่ในกรุ งเทพฯ ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล (ICT) และพึ่งพาเทคโนโลยีเหล่านี้มากขึ้นในปี 2563
เนื่องจากข้อจากัดของ COVID-19 CSO บางรายสามารถจัดการงานและให้บริ การโดยใช้เครื่ องมือฟรี เช่น LINE, Google Forms, Facebook, Trello และ Zoom องค์กรยัง
ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริ มกิจกรรม แจกจ่ายข้อมูล และสร้างเครื อข่าย สิ่งนี้ชดั เจนในระหว่างการประท้วงเพื่อประชาธิปไตย เนื่องจากนักเคลื่อนไหวได้รับ
การสนับสนุนและสร้างความตระหนักผ่านโซเชียลมีเดีย แม้ว่า CSO จะถูกบังคับให้ยา้ ยไปช่องทางออนไลน์เพื่อดาเนินการสนับสนุนและบริ การของตนต่อไป แต่การใช้
โซเชียลมีเดียก็ถูกจากัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ เช่น CCA และบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา ส่งผลให้มีการลบเนื้อหาที่ได้รับคาสั่งจากรัฐบาลและการ
เซ็นเซอร์ตนเองที่เพิ่มขึ้น

ศักยภาพทางการเงิ น: 5.4
ในปี 2563 ศักยภาพทางการเงินของภาค CSO ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 และการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ผู้
บริ จาคหลายรายขอให้องค์กรภาคประชาสังคมเปลี่ยนเส้นทางการระดมทุนไปที่การบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจาก COVID-19 หรื อหยุดให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรภาคประชา
สังคมทั้งหมด แทนที่จะตอบสนองโดยตรงต่อความต้องการใหม่ที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ในชนกลุ่มน้อย เป็ นผลให้เงินทุนสาหรับ CSO ถูกจากัดมาก
ขึ้น
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ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ จาคจากต่างประเทศน้อยลงเรื่ อยๆ ในช่วง
ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้องค์กรภาคประชาสังคมต้องพึ่งพาผูบ้ ริ จาคในประเทศมาก
ขึ้น เงินทุนต่างประเทศที่มีในระดับประเทศส่วนใหญ่มกั จะผ่านสถานทูตที่ให้ทุน
ขนาดเล็ก ซึ่งมีความน่าสนใจกว่าสาหรับองค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่น เพราะจะ
ไม่มีอุปสรรคด้านภาษาและข้อกาหนดด้านเงินทุนทาให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ผู้
บริ จาคจากต่างประเทศจานวนมากยังคงให้การสนับสนุนองค์กรภาคประชา
สังคมไทยในปี 2563 อย่างไรก็ตาม เงินทุนเหล่านี้ส่วนใหญ่ที่มอบให้กบั องค์กร
ระหว่างประเทศในประเทศไทย เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO), ยูนิเซฟ, FHI 360,
Save the Children และ Winrock International โดยปกติจะมีการจัดสรรเงินทุนจากผู้
บริ จาคจากต่างประเทศเพียงเล็กน้อยสาหรับเงินช่วยเหลือย่อย แต่ขอ้ กาหนดสาหรับ
การจัดซื้อ ติดตาม และประเมินผลมักจะซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าถึงได้สาหรับกลุ่ม
ท้องถิ่น แม้ว่าจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่การให้เงินช่วยเหลือย่อยยังคงเป็ นแหล่ง
เงินทุนที่สาคัญสาหรับองค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่น, CBOs, ขบวนการระดับ
รากหญ้า และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในปี 2563 ตัวอย่างเช่น ด้วยเงินทุนจากสถานทูตแคนาดา กองทุนพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม และ Internews มูลนิธิมานุษยะได้สนับสนุน
CBO สองแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ทางานเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และกลุ่มหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยที่
ทางานเพื่อปกป้องชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากบริ ษทั เหมืองทองคาที่อยู่ใกล้เคียง มูลนิธิ มานุษยะยังให้ทุนสนับสนุนแก่สหพันธ์แรงงานข้ามชาติเพื่อสนับสนุนการ
ดารงชีวิตของแรงงานข้ามชาติในช่วงการระบาดครั้งใหญ่ ซึ่งหลายคนถูกเลิกจ้างและถูกกีดกันออกจากมาตรการบรรเทาทุกข์ของรัฐบาล
รัฐบาลไทยลังเลที่จะทาสัญญาหรื อให้ทุนกับองค์กรภาคประชาสังคม และเงินทุนของรัฐบาลที่มีอยู่มกั จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและการติดตามที่ เข้มงวด ไม่มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับการระดมทุนของรัฐบาลในปี 2563 ต่อสาธารณะ
ความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคมในการระดมทุนจากชุมชนท้องถิ่นแย่ลงในปี 2563 เนื่องจากเศรษฐกิจที่ตกต่าจาก COVID-19 องค์กรภาคประชาสังคมบางแห่ง
เช่น กลุ่มที่เป็ นตัวแทนของกลุม่ ชนพื้นเมือง ก่อนหน้านี้สามารถสร้างรายได้ดว้ ยการขายเสื้อผ้าทามือและสิ่งทอ อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 พวกเขาไม่สามารถขายสินค้าใน
ตลาดได้ เนื่องจากข้อจากัดของการปิ ดเมืองและการเดินทาง ทาให้สูญเสียรายได้ตามปกติไปมาก องค์กรภาคประชาสังคมที่ดาเนินธุรกิจเพื่อสั งคมและสถานบันเทิงก็ถูก
บังคับให้ปิดเช่นกัน องค์กรภาคประชาสังคมมักขาดทักษะและความสามารถในการดาเนินธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ และการระบาดใหญ่ทาให้การสร้างรายได้ยากขึ้น
สาหรับพวกเขา
CSO ส่วนใหญ่ไม่มีระบบการจัดการทางการเงินอยู่แล้ว การเคลือ่ นไหวระดับรากหญ้าและยิ่งกว่านั้น CBO ขาดแนวทางการจัดซื้อและระบบบัญชี

การสนับสนุน: 5.3
ความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคมในการดาเนินการสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อยในปี 2563 สืบเนื่องจากข้อจากัดและการปราบปราม
COVID-19 อย่างไรก็ตาม องค์กรภาคประชาสังคมยังคงมีส่วนร่ วมในการประท้วง
เพื่อประชาธิปไตยในช่วงครึ่ งหลังของปี

การสนับสนุนในประเทศไทย

รัฐบาลได้ออกกฎหมาย ข้อบังคับ พระราชกาหนด และพระราชกฤษฎีกาใหม่อย่าง
น้อยสี่สิบเก้าฉบับในปี 2563 แต่กฎหมายที่สนับสนุนหรื อเสนอโดยภาคประชาสังคม
ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา กฎหมายดังกล่าวรวมถึงร่ างพระราชบัญญัติป้องกันการ
ทรมานและการบังคับให้สูญหาย การแก้ไขมาตรา 301 และ 305 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาที่กาหนดให้การทาแท้งเป็ นการกระทาทางอาชญากรรม และร่ าง
พระราชบัญญัติการเป็ นหุ้นส่วนทางแพ่ง
ในปี 2563 รัฐบาลได้เสนอร่ างกฎหมายเพียง 7 ฉบับสาหรับการปรึ กษาหารื อ
สาธารณะ แม้แต่เมื่อมีการปรึ กษาหารื อกันดังกล่าว ข้อเสนอแนะของ CSO ก็ไม่ค่อย
สะท้อนให้เห็นในกฎหมายและนโยบายขั้นสุดท้าย ในบางกรณี ชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคมถูกขัดขวางไม่ให้เข้าร่ วมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและไม่ได้รับ
การปรึ กษาหารื อในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ข้อจากัดทาง COVID-19 ทาให้การเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลแย่ลงไปอีก ตัวอย่างเช่น ชุมชนใกล้เคียงคัดค้านการ
ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งเป็ นเขตอุตสาหกรรมของรัฐบาลในภาคใต้ของประเทศไทยอย่างรุ นแรง ในเดือนกรกฎาคม 2563 รัฐบาลได้จดั ให้มีการรับฟังความ
ดัชนีความยั่งยืน ของ CSO ประจาปี 2563 สาหรับประเทศไทย
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คิดเห็นสาธารณะในช่วงเดือนรอมฎอน ในขณะที่การจากัดการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ยังคงมีอยู่ แทนที่จะเลื่อนการพิจารณาคดีเพื่อให้ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบได้รับแจ้งและปรึ กษาหารื อ ดังนั้น แม้จะมีการประท้วงจากสมาชิกของเครื อข่ายจะนะรักษ์ถิ่น รัฐบาลก็เดินหน้าดาเนินการตามระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้
เนื่องจากข้อจากัดสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่จากัดการชุมนุมและการเดินทางอย่างมาก การประท้วงจึงถูกระงับเป็ นเวลาหลายเดือน อย่างไรก็ตาม กลุม่ ภาค
ประชาสังคมได้เข้าร่ วมกับกลุ่มอื่นๆ ในการประท้วงที่นาโดยเยาวชนเพื่อเรี ยกร้องให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยและการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริ ย์ องค์กรภาคประชา
สังคมที่ทางานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การพัฒนา และความยุติธรรมทางสังคมมีความกระตือรื อร้นเป็ นพิเศษในช่วงเวลาการประท้วง และประสบความสาเร็จในการใช้
แพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อปลุกจิตสานึกสาธารณะเกี่ยวกับประเด็นสาคัญของพวกเขา ตัวอย่างเช่น นักเคลื่อนไหวได้จดั งาน Run Against Dictatorship ในกรุ งเทพฯ เมื่อเดือน
มกราคม 2563 ดึงดูดผูค้ นได้ระหว่าง 10,000 ถึง 13,000 คน หลังจากนั้น ผูค้ นกว่า 2,000 คนได้มีการจัดงานเวอร์ชนั ท้องถิ่นในจังหวัดของตนเอง
ตลอดระยะเวลาการประท้วงเหล่านี้ ผูม้ ีบทบาทภาคประชาสังคมที่สนับสนุนประเด็นไขว้ต่าง ๆ ได้สร้างความสามัคคีและเครื อข่าย กลุ่มสิทธิสตรี และนักเคลื่อนไหวที่
สนับสนุนสิทธิของชุมชนเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานส์เจนเดอร์และคนข้ามเพศ (LGBTI) มักร่ วมมือกันเรี ยกร้องความยุติธรรมทางสังคม ความเท่าเทียมทางเพศ และ
การลดทอนความเป็ นอาชญากรรมของงานบริ การทางเพศและการทาแท้ง ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยได้ร่วมมือกับสิทธิสตรี และ
นักเคลื่อนไหว LGBTI เพื่อเรี ยกร้องความเท่าเทียมกันสาหรับทุกคน นอกเหนือจากข้อเรี ยกร้องหลักสามประการของขบวนการประท้วง
อย่างไรก็ตามพระราชกาหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินสาหรับสถานการณ์ COVID-19 ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม และขยายเวลาเป็ นรายเดือนจนสิ้นปี
2563 ทาให้ทางานการสนับสนุนยากขึ้น พระราชกฤษฎีกามักถูกใช้เป็ นอาวุธเพื่อปราบปรามเสียงวิพากษ์วิจารณ์ และนักเคลื่อนไหวจากภาคประชาสังคมจานวนมากถูกตั้ง
ข้อหาภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการชุมนุมและการเดินขบวน ตามทีอ่ ธิบายไว้ขา้ งต้น นักเคลื่อนไหวยังถูกตั้งข้อหาปลุกระดมและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา การใช้สื่อสังคมออนไลน์และการมีส่วนร่ วมทางออนไลน์ของ CSO ยังถูกจากัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ เช่น CCA และบทบัญญัติของ
ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งทาให้รัฐบาลสามารถถือว่าข้อมูลเชิงลบหรื อการวิจารณ์ใดๆ เป็ นข้อมูลเท็จ
องค์กรภาคประชาสังคมยังคงมีการเจรจาทาบทามกับสมาชิกรัฐสภา (ส.ส.) ต่อไป ในเดือนกุมภาพันธ์ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่ วมกับองค์กรสิทธิมนุษยชนอีก 12 แห่ง ได้
พัฒนาร่ างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้สูญหาย เวอร์ชนั CSO และนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาฝ่ ายกฎหมาย ความยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชน ร่ างกฎหมายนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเมื่อปลายปี 2563 ขบวนการบางกลุ่มยังพยายามร่ วมมือกับขบวนการฝ่ ายค้านโดยตรง ซึ่ งดูเหมือนจะเปิ ดกว้าง
ต่อความจาเป็ นและความต้องการของภาคประชาสังคมมากกว่าพันธมิตรที่มอี านาจ ตัวอย่างเช่น ในเดือนพฤศจิกายน นักศึกษามหาวิทยาลัยได้ยื่นคาร้องต่อ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสองคนและคณะกรรมการสภาแรงงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังที่เกี่ยวข้องกับการเคลือ่ นไหวและการฝึ กงานของพวกเขา เมื่อวั นที่ 22 กรกฎาคม ส.ส.
จากพรรคพลังประชารัฐได้ยื่นคาร้องเร่ งด่วนโดยเสนอให้สภาผูแ้ ทนราษฎรจัดให้มีเวทีแสดงข้อกังวลแก่กลุ่มนักเคลื่อนไหวนักศึกษา
ภาคประชาสังคมได้เข้าถึงประชาคมระหว่างประเทศมากขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของสหประชาชาติ (UN) และสถานทูตเยอรมันในประเทศไทย เพื่อเรี ยกร้องให้
รัฐบาลไทยยุติการคุกคามผูป้ ระท้วงและยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในเดือนตุลาคม 2563 ผูป้ ระท้วงเพื่อประชาธิปไตยได้เดินขบวนไปยังสถาน
เอกอัครราชทูตเยอรมนีเพื่อขอให้ทางการเยอรมนีตรวจสอบว่าพระองค์ทรงดาเนินพระราชกรณียกิจในขณะที่ประทับอยู่ในประเทศเยอรมนีหรื อไม่ ซึ่งเป็ นที่ที่พระองค์ทรง
ใช้เวลาส่วนใหญ่นับตั้งแต่ข้ นึ ครองราชย์ในปี 2559

เงื่อนไขการบริ การ: 4.6
ความสามารถในการให้บริ การของ CSO ลดลงเล็กน้อยในปี 2563 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากข้อจากัดเกี่ยวเนื่องกับ COVID-19 ที่ขดั ขวางการให้บริ การ องค์กรภาคประชา
สังคมยังคงเผชิญกับความท้าทายในการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับผลประโยชน์เนื่องจากความสามารถที่จากัด ซึ่งรวมถึงกาลังคนและทรัพยากรทางการเงิน รัฐบาล
ยังคงขัดขวางกิจกรรม CSO อย่างต่อเนื่อง ทาให้งานและการบริ การของพวกเขาซับซ้อน
ภาคองค์กรภาคประชาสังคมของประเทศไทยให้บริ การในหลากหลายประเด็น ตั้งแต่สิทธิการถือครองที่ดินและสิทธิในชุมชน ไปจนถึงสุขภาพและสิทธิทางเพศและการ
เจริ ญพันธุ์ การเสริ มอานาจของผูห้ ญิง และสิทธิแรงงาน ในปี 2563 องค์กรภาคประชาสังคมหลายแห่งกลับมาให้ความสาคัญกับงานของตนใหม่เพื่อบรรเทาทุกข์จาก
COVID-19 และการบริ การของพวกเขามีความต้องการมากขึ้น เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่แย่ลง การระบาดใหญ่และการล็อกดาวน์ทกี่ าลังดาเนิน
อยู่ ตัวอย่างเช่น ศูนย์บริ การที่ Childline Thailand เคยได้รับโทรศัพท์เฉลี่ย 600 ครั้งต่อเดือน แต่ระหว่างวันที่ 1 ถึง 21 เมษายนเพียงลาพัง หลังจากเริ่ มล็อกดาวน์ ได้ให้
คาปรึ กษาแก่เด็ก 1,195 คน เด็กจานวนมากขึ้นยังใช้บริ การของ Childline Thailand สาหรับเด็กเร่ ร่อน (ฮับสายเด็ก) ซึ่งจัดหาอาหาร น้ าอาบและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทุก
วัน
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เงื่อนไขการบริการในประเทศไทย

แม้จะมีความท้าทายจากการที่พนักงานมีงานมากเกินไปและการขาดแคลนพนักงาน
แต่องค์กรภาคประชาสังคม เช่น Childline Thailand ยังคงตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนของพวกเขาและขยายการเข้าถึงของพวกเขาในปี 2563 ThaiHealth
หน่วยงานอิสระที่ได้รับทุนจากรัฐบาลได้ทางานร่ วมกับองค์กรภาคประชาสังคมใน
ท้องถิ่นและสนับสนุนกิจกรรมและรณรงค์ลดผลกระทบจากไวรัส COVID-19 และ
สร้างความตระหนักรู ้ของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ในเวลาเพียง 26 วัน
ตั้งแต่วนั ที่ 16 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม ThaiHealth ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก
องค์กรภาคประชาสังคม ได้ให้การสนับสนุนแก่ 1,634 ครัวเรื อน สหพันธ์แรงงาน
ข้ามชาติสนับสนุนแรงงานข้ามชาติในช่วงการระบาดใหญ่โดยแจกจ่ายอาหารให้กบั
สมาชิกที่ถูกเลิกจ้างและช่วยเหลือพวกเขาในการแสวงหาการเยียวยาทางการเงิน
Covid-Thailand Aid ซึ่งเป็ นองค์กรอาสาสมัคร ได้ให้การสนับสนุนผูท้ ี่ตอ้ งการความ
ช่วยเหลือในช่วงการระบาดใหญ่ดว้ ยการจัดหาอาหารร้อน ของใช้จาเป็ น และการ
สนับสนุนแนวหน้า
COVID-19 และข้อจากัดทีก่ าหนดภายใต้พระราชกาหนดฉุกเฉิน รวมถึงเคอร์ฟิวและการห้ามชุมนุม ขัดขวางการดาเนิ นงานของ CSO จานวนมาก และบังคับให้พวกเขา
ดาเนินการออนไลน์ให้มากที่สุด เนื่องจากการเดินทางข้ามจังหวัดถูกสั่งห้ามหรื อต้องมีการถูกกักกันโรค ผูท้ ี่ให้บริ การภาคสนามก่อนหน้า ซึ่งรวมถึงบริ การด้านสุขภาพ
และการศึกษาสาหรับชนกลุม่ น้อย ได้รับผลกระทบมากที่สุด ตัวอย่างเช่น องค์กรภาคประชาสังคมที่ทางานกับชุมชนยากจน ชนพื้นเมือง เกษตรกรรายย่อย และแรงงาน
ข้ามชาติมกั จะพึ่งพาการประชุมและการชุมนุมแบบเห็นหน้ากันเพื่อดาเนินกิจกรรม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจากัด เกี่ยวข้องกับ COVID-19 พวกเขาไม่สามารถจัดกิจกรรม
ดังกล่าวได้ และยังไม่สามารถจัดประชุมออนไลน์ได้ เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีความรู ้ ทักษะ หรื อการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จาเป็ น
องค์กรภาคประชาสังคมมักจะให้บริ การโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องจากมักจะให้บริ การชุมชนในท้องถิ่นและชนกลุ่มน้อย ที่มีรายได้ต่า
ข้อจากัดซึ่งเป็ นผลจาก COVID-19 ทาให้การให้บริ การยากเป็ นพิเศษ ตามที่อธิบายไว้ขา้ งต้น และรัฐบาลไม่สนับสนุน CSO ในช่วงวิกฤต การสนับสนุนที่ชดั เจนเพียงอย่าง
เดียวจากรัฐบาลในปี 2563 คือต่ออาสาสมัครด้านสุขภาพ

โครงสร้างพื้นฐานของภาคส่วน: 4.8

โครงสร้ างพื้นฐานของภาคส่ วนในประเทศไทย

โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนภาค CSO ลดลงเล็กน้อยในปี 2563 เนื่องจาก
ผลกระทบของข้อจากัดทางด้าน COVID-19 การทางานร่ วมกันเป็ นเรื่ องยากและการ
แข่งขันระหว่าง CSO เพิ่มขึ้นเมื่อเงินทุนที่มีอยู่ลดลง ในขณะเดียวกัน การประท้วง
เพื่อประชาธิปไตยในปี 2563 ได้สนับสนุนให้มีการเจรจาระหว่างภาคประชาสังคม
เพื่อชดเชยผลกระทบด้านลบจากข้อจากัดทางด้าน COVID-19 เล็กน้อย
ศูนย์ทรัพยากร CSO และองค์กรสนับสนุนคนกลาง (ISOs) ที่ดาเนินงานในประเทศ
ไทย ได้แก่ NEEDeed และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (CODI) ซึ่งเป็ นองค์กรอิสระ
ภายใต้ MSDHS ซึ่ งให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการฝึ กอบรมแก่ CSO อย่างไร
ก็ตาม องค์กรภาคประชาสังคมหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่อยู่นอกเขตเมือง ไม่
ทราบถึงหน่วยงานเหล่านี้และไม่ได้รับการสนับสนุนที่ตอ้ งการ แต่พวกเขาได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ระบุว่าตนเองเป็ นศูนย์ทรัพยากรหรื อ ISO
ยกตัวอย่างเช่น มูลนิธิมานุษยะ ให้การฝึ กอบรม การเสริ มสร้างศักยภาพ และเงิน
ช่วยเหลือย่อยแก่องค์กรภาคประชาสังคมและกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากการแพร่ ระบาด มันเป็ นเรื่ องท้าทายสาหรับมูลนิธิมานุษยะที่จะให้การสนับสนุนแก่พนั ธมิตรและชุมชนในท้องถิ่น เนื่องจากข้อจากัดในการเดินทางไม่อนุญาตให้
ทางานบนพื้นดินหรื อทาให้งานล่าช้ามาก ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตสาหรับการฝึ กอบรมออนไลน์
การจัดหาเงินทุนจากต่างประเทศยังคงเป็ นแหล่งเงินทุนที่จากัดแต่มีความสาคัญสาหรับองค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่นและการเคลื่อนไหวระดับรากหญ้า ทุนย่อย
ดังกล่าวมีจดุ มุ่งหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคนิค การปฏิบตั ิงาน และการจัดการของกลุ่มชุมชนระดับรากหญ้าโดยให้เงินสนับสนุนโครงการริ เริ่ มของชุมชนขนาด
เล็กที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และการสนับสนุนสิทธิที่ควรทราบของชุมชน
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ประเทศไทยไม่มีเครื อข่าย CSO แบบรวมศูนย์ที่แข็งแกร่ ง อย่างไรก็ตาม การประท้วงเรี ยกร้องประชาธิปไตยในปี 2563 ได้สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่ วมกับอีก
ฝ่ ายมากขึ้น เนื่องจากผูม้ ีบทบาทภาคประชาสังคมสร้างความสามัคคีและร่ วมมือกันผลักดันการปฏิรูปประชาธิปไตย การเชื่อมโยงที่ไม่เป็ นทางการและระหว่างบุคคลผูท้ ี่
เกี่ยวข้องในการประท้วงยังคงมีความสาคัญ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียช่วยให้พวกเขาได้รับการสนับสนุน เผยแพร่ ขอ้ มูล และขยายเครื อข่ายเพิ่มเติม
องค์กรภาคประชาสังคมสามารถเข้าถึงการฝึ กอบรมที่จดั ทาโดยองค์กรพันธมิตรและองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 มูลนิธิมานุษยะร่ วมกับมูลนิธิ
Justice for Peace Foundation (JFP) ได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดับภูมิภาคถึงสี่ครั้งเกี่ยวกับการทบทวนสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติของประเทศไทยที่จะ
เกิดขึ้นในปี 2564 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกาจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชื้อชาติ (CERD) และสภาสิทธิมนุษยชน ผูเ้ ข้าร่ วมประกอบด้วยสมาชิกของเครื อข่ายธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนของไทย และกลุ่มแนวร่ วม CSO ของไทยเพื่อกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (UPR) ซึ่งประกอบด้วยชุมชนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคม
ระดับชาติจากทุกภาคส่วนด้านสิทธิมนุษยชนและทัว่ ประเทศไทย การประชุมเชิงปฏิบตั ิการครอบคลุมทั้งกระบวนการทบทวนและวิธีที่สมาชิกพันธมิตรสามารถมีส่วน
ร่ วม รวบรวมหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และเขียนร่ างรายงาน UPR และ CERD ของตนเอง ในเดือนธันวาคม 2563 สนธิสัญญาชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย (AIPP) ร่ วมกับโครงการ
ฝึ กอบรมการทูต ได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับภูมิภาคออนไลน์เกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมือง สิทธิมนุษยชน และธุรกิจ โครงการนี้มีจุด มุ่งหมายเพื่อเสริ มสร้างความรู ้และ
ความสามารถของผูส้ นับสนุนชนเผ่าพื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บทของ COVID-19 และภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม การ
ฝึ กอบรมที่มีในปี 2563 ไม่ได้ครอบคลุมงานทุกด้านของ CSO และโอกาสในการฝึ กอบรมมีการลดลงในระหว่างปี เนื่องจากข้อจากัดในการประชุมทางกายภาพและ
ข้อจากัดด้าน ICT ของผูร้ ับผลประโยชน์
องค์กรภาคประชาสังคมพยายามดิ้นรนเพื่อพัฒนาความเป็ นหุ้นส่วนกับรัฐบาล และแทบไม่มคี วามเป็ นหุ้นส่วนกับธุรกิจเนื่องจากความคิดทีข่ ดั แย้งกัน องค์กรภาคประชา
สังคมมักมองว่าการระดมทุนจากบริ ษทั มีความสงสัย เนื่องจากธุรกิจมองว่าตนเองเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกและผูม้ อี านาจตัดสินใจในโครงการต่า งๆ ในขณะที่ CSO เชื่อว่า
ธุรกิจไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโครงการ การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทาให้ขาดความร่ วมมือ เนื่องจากองค์กรภาคประชาสังคมจานวนมากเข้าร่ วมกับผูป้ ระท้วงเพื่อ
ประชาธิปไตยเพื่อประณามสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็ นการจัดการทรัพยากร COVID-19 ที่ผิดพลาดทางเศรษฐกิจและขาดการสนับสนุนทางการเงินจากฝ่ ายรัฐบาล

ภาพลักษณ์ สาธารณะ: 5.1
ภาพลักษณ์สาธารณะในประเทศไทย

ภาพลักษณ์สาธารณะของ CSO ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในปี 2563 ประชาชนยังคงสงสัย
ในการร่ วมมือกับ CSO ในขณะที่รัฐบาลยังคงทาลายชื่อเสียง CSO และนัก
เคลื่อนไหวด้วยมุมมองวิพากษ์วิจารณ์หรื อไม่เห็นด้วย องค์กรภาคประชาสังคมยัง
เผชิญกับการล่วงละเมิดทางออนไลน์ที่เพิม่ ขึ้นและถูกกล่าวหาว่ากบฏ สนับสนุน
อาชญากร ทางานให้กบั ชาวต่างชาติ และเป็ นกลุ่มหัวรุ นแรง หรื อผิดกฎหมาย อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากได้รับความสนใจจากสื่อมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่ องการประท้วง ทาให้
ประชากรส่วนใหญ่สนับสนุน CSO และดูเหมือนผูค้ นจานวนมากขึ้นจะเข้าร่ วมใน
กิจกรรมของพวกเขา
ขอบเขตของการรายงานข่าวของ CSO และงานของ CSO จะแตกต่างกันไปตาม
ประเด็นที่พวกเขากล่าวถึง สื่อมีส่วนร่ วมในการเซ็นเซอร์ตวั เองมากขึ้นในหัวข้อที่มี
ความอ่อนไหวทางการเมืองและลังเลที่จะครอบคลุมการประท้วงและกิจกรรมเพื่อ
ประชาธิปไตยในทุกรายละเอียด อย่างไรก็ตาม ในการตอบสนองต่อการประท้วง
ดังกล่าว สื่อได้กล่าวถึงเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการทาแท้งและชุมชน LGBTI เพิ่ม
มากขึ้น นอกเหนือไปจากการรายงานข่าวบางส่วนเกี่ยวกับมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและเสรี ภาพในการแสดงออก
รัฐบาลและพันธมิตรของรัฐบาลพยายามที่จะทาให้การประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในปี 2563 เสื่อมเสียชื่อเสียง โดยอ้างว่าขบวนการนี้ถูกหลอกโดยเงินทุนจากต่างประเทศ
ในเดือนกันยายน 2563 รัฐบาลเผยแพร่ ผลสารวจโดยอ้างว่า 75% ของผูต้ อบแบบสารวจเชื่อว่าองค์กรต่างประเทศกาลังทางานเพื่อทาให้ประเทศไม่มนั่ คง คากล่าวอ้าง
ดังกล่าวกระตุน้ ให้ประชาชนชาวไทยกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนระบอบกษัตริ ยไ์ ปแสดงตัวต่อหน้าสถานทูตสหรัฐฯ ซึ่งปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการประท้วง
ดังกล่าว
หลายครั้งในปี 2563 หลักฐานบ่งชี้ว่ารัฐบาลกาลังดาเนินการรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อที่ผิดกฎหมายซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากเงินผูเ้ สี ยภาษี เลขาธิการพรรคประชาชาติกล่าว
ว่า กองทุนที่มีไว้เพื่อการประชาสัมพันธ์ การฝึ กอบรม หรื อการดาเนินงานด้านความมัน่ คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ได้ถูกนามาใช้เป็ นทุนสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อ แบ่งสังคม และเพ่งเล็งกลุ่มคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล การดาเนินงานด้านข้อมูลของ กอ.รมน. มุ่งเป้าไปที่เสียงคัดค้าน ซึ่งรวมถึงนัก
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เคลื่อนไหวและนักวิชาการ ด้วยการสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงกับกองทัพ ซึ่งกาหนดเป้าหมายไปที่โพสต์ที่วิพากษ์วิจารณ์ระบอบการปกครองและบทความที่มี
จุดประสงค์เพื่อมอบหมายให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและองค์กรภาคประชาสังคม เมื่อตระหนักถึงสิ่งนี้ในเดือนตุลาคม 2563 Twitter ได้ทาการระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
การทหารจานวน 926 บัญชี
องค์กรภาคประชาสังคมใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเผยแพร่ สิ่งต่างๆสู่สาธารณะ และในปี 2563 พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนที่แข็งแกร่ งขึ้น
เนื่องจากการครอบคลุมของสื่อในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาระหว่างการประท้วงในที่สาธารณะ ถึงกระนั้น CSO ส่วนใหญ่ยงั ขาดกลยุทธ์ใน
การสื่อสารที่แข็งแกร่ ง และทั้ง CSO และสื่อต่าง ๆ มักฝึ กการเซ็นเซอร์ตนเองในประเด็นที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง องค์กรภาคประชาสังคมมักไม่จดั ทารายงาน
ประจาปี เนื่องจากส่วนใหญ่ขาดทรัพยากรและบุคลากรที่เพียงพอ

ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในที่นเี้ ป็ นความคิดเห็นของผู้ร่วมอภิปรายและนักวิจัยโครงการอื่นๆ และไม่จาเป็ นต้ องสะท้ อนมุมมอง
ของ USAID หรื อ FHI 360

ดัชนีความยั่งยืน ของ CSO ประจาปี 2563 สาหรับประเทศไทย

10

