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ข้อสงวนสิ ทธิ : ความคิดเห็นต่างๆซึ่ งแสดงออก ณ ที่น้ ี ถือเป็ นของคณะผูจ้ ดั ทารายงานและนักวิจยั ประจาโครงการรายอื่นๆเท่านั้น
โดยที่มิได้สะท้อนถึงมุมมองอย่างเป็ นทางการของ USAID หรื อ FHI 360
รู ปภาพหน้าปก: การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยสิ ทธิ ของผูพ้ ิการครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุ งย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์ เมื่อเดือนมกราคม 2562
โดยมุ่งเน้นถึ งโอกาสต่างๆในสอดแทรกประเด็นสิ ทธิ ผพู ้ ิการเข้าสู่ นโยบายระดับชาติ เพื่อนาไปสู่ การขับเคลื่ อนแผนแม่บทสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ (อาเซี ยน) พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิ ทธิ คนพิการ งานประชุ มครั้งนี้ ร่วมจัดโดย International Foundation for Electoral Systems (IFES),
the General Election Network for Disability Access (AGENDA), และ the Union Election Commission of Myanmar (UEC) อี กทั้งยังได้รับ การสนับสนุ น
โดย USAID, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ของประเทศออสเตรเลี ย, Department for International Development (DFID) ของสหราช
อาณาจักร และ Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (DRL) ของ State Department ในสหรัฐอเมริ กา
เครดิตรู ปภาพ: International Foundation for Electoral Systems (IFES).
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ประเทศไทย

เมืองหลวง: กรุ งเทพมหานคร
จํานวนประชากร: 68,977,400
GDP ต่อคน (PPP): $17,900
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (สู ง): สู ง (0.765)
ระดับเสรี ภาพในโลก: เป็ นเสรี บางส่ วน (32/100)

ความยั่งยื นขององค์ กรภาคประชาสั งคมโดยรวม: 5.0

หลังจากระยะเวลา 5 ปี ภายใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ประเทศไทยได้จดั การเลือกตั้งขึ้นในที่สุดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2562 หลังถูกเลื่อนออกไปเป็ นจํานวนหกครั้ง ก่อนถึงการเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ยบุ พรรคไทยรักษาชาติ ซึ่งเป็ นพรรคที่มีจุดยืนตรงข้าม
กับรัฐบาล
เนื่ องจากพรรคนี้ได้เสนอพระนามของพระโสทรเชษฐภคินีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็ นตัวแทนผูส้ มัครเข้าดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ของพรรค โดยระบุว่าเป็ นการกระทําเพื่อธํารงไว้ซ่ ึง “สถานะอันเป็ นกลางของสถาบันพระมหากษัตริ ย”์ นอกจากนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติได้ดาํ เนิ นการระงับการออกอากาศของสถานี โทรทัศน์อิสระ
Voice TV เป็ นเวลา 14 วันเนื่องด้วย “เนื้ อหาที่ส่อให้เกิดความสับสนยัว่ ยุ” หลังจากการเลือกตั้ง พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ซึ่งอยูฝ่ ่ ายค้าน รวมถึงหัวหน้า
พรรค ถูกดําเนินคดีในข้อหาละเมิดกฎหมายเลือกตั้งและพยายามโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความผิดปกติของการลงคะแนนเสี ยงและการจัดการเลือกตั้งที่ไม่ยตุ ิธรรม ได้ประกาศว่าพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งนี้ สมาชิ กส่ วนใหญ่ของพรรคนี้ เคยเป็ นส่ วนหนึ่งของคสช.มาก่อน คสช.ถูกยุบตัวลงไปใน
เดือนกรกฎาคม และจากนั้น พรรคพปชร. จึงเริ่ มก่อตั้งรัฐบาลภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
กฎหมายและนโยบายอันลิดรอนสิ ทธิ และเสรี ภาพซึ่ งเริ่ มต้นในยุคของคสช. ยังคงมีผลบังคับใช้ตอ่ เนื่ องภายใต้รัฐบาลใหม่ นอกจากนี้ ในเดือน
กันยายน 2562 รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งได้ให้อาํ นาจและหน้าที่เพิ่มเติมแก่กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่ ง
เป็ นปี กด้านการเมืองของกองทัพไทย โดยอนุญาตให้ดูแลปฏิบตั ิการด้านความมัน่ คงภายในประเทศในยุคหลังคสช. อีกทั้ง กอ.รมน. ยังสามารถควบคุม
เรื่ องสังคมและการเมือง และมีอาํ นาจในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยที่มีลาํ ดับชั้นสู งกว่ากฎหมายทั้งปวง กลุ่ม
อํานาจทางการเมืองใหม่หลายกลุ่มและการเคลื่อนไหวของเยาวชนได้ถือกําเนิ ดขึ้นเพื่อท้าทายรัฐบาลในปี 2562 แต่กย็ งั ถูกควบคุมโดยฝ่ ายอนุรักษ์นิยม
กลุ่มต่อต้านประชาธิ ปไตย สนับสนุนรัฐบาลทหาร และกษัตริ ยน์ ิ ยม ในการพยายามรักษาไว้ซ่ ึ งอํานาจ พรรคพปชร. ได้กล่าวหาฝ่ ายค้านว่าเผยแพร่
“ข่าวปลอม” เพื่อปลูกฝังให้คนรุ่ นใหม่ต่อต้านทหาร
ความขัดแย้งทางอาวุธในพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทยระหว่างขบวนการแนวร่ วมปฏิวตั ิแห่ งชาติมลายูปัตตานี (BRN) และภาครัฐยังคงดําเนิ น
ต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนในปี 2562 องค์กร Human Rights Watch ได้บนั ทึกไว้วา่ มีเหตุรุนแรงที่เชื่ อว่ากระทําโดย BRN เป็ นจํานวนอย่างน้อย 21 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน นอกจากนี้ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 BRN ได้ริเริ่ มปฏิบตั ิการที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2544 โดยมีผใู ้ ช้อาวุธ
ปื น 20 คนเข้าโจมตีด่านตรวจรักษาความปลอดภัยในจังหวัดยะลาและพรากชี วิตคนไป 15 ราย ทั้งนี้ ปฏิบตั ิการนี้เชื่ อกันว่าเป็ นการตอบโต้ภาครัฐ
หลังจากมีชาวมลายูมุสลิมเสี ยชี วิตระหว่างการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่และยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดรับผิดชอบกับเหตุการณ์ครั้งนั้น หน่วยงานความ
มัน่ คงของไทยยังคงกระทําการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนในรู ปแบบของการสังหารนอกระบบกฎหมาย การบังคับให้สูญหาย และการซ้อมทรมานบุคคลที่
ดัชนี ความยัง่ ยืนขององค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยประจําปี 2562
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ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรง ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนธันวาคม 2562 ประชาชนทัว่ ไปซึ่งเป็ นพลเรื อนและไม่มีอาวุธถูกยิงเสี ยชี วิตโดยหน่วยงาน
ความมัน่ คงหน่วยหนึ่ งในจังหวัดนราธิ วาส อีกทั้งยังไม่มีการนําเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นผูก้ ระทําการละเมิดนี้เข้าสู่ กระบวนการทางกฎหมาย ส่ วนกระบวนการ
พูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างรัฐบาลและมารา ปาตานี ซึ่ งเป็ นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนต่างๆในชายแดนใต้ ยังไม่มีความ
คืบหน้าที่มีนยั ยะสําคัญ เนื่องจากมารา ปาตานี ได้ระงับการพูดคุยกับรัฐบาลจนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็ จสิ้ น
จากข้อมูลของธนาคารโลก การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยหดตัวลงอยูท่ ี่อตั ราร้ อยละ 2.5 ในปี 2562 การชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจนี้เกิดจากการลดลงของความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจ การลงทุนจากภาคเอกชน การส่ งออก การบริ โภคภายในประเทศ และรายจ่ายของภาครัฐ
ในช่วงระหว่างปี นี้ รัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออกซึ่งรัฐบาลต้องการเปลี่ยนให้เป็ นศูนย์กลางของการผลิตและบริ การด้านเทคโนโลยี อีกทั้งยังมุ่งหน้าบังคับใช้นโยบายต่างๆเพื่อสนับสนุ น
“ไทยแลนด์ 4.0” อันเป็ นนโยบายกลางเพื่อการพัฒนาประเทศ แม้ EEC น่าจะสามารถมีส่วนในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ แต่ผคู ้ น
จํานวนมากเห็นว่าอีอีซีนาํ ไปสู่ การละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนของชุมชนโดยรอบพื้นที่ เนื่ องจากไม่ได้มีการปรึ กษาหารื อพวกเขาเกี่ยวกับแผนการพัฒนา
และบางชุมชนต้องถูกขับไล่ร้ื อที่เพื่อใช้สอยในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ EEC นอกจากนี้ การลงทะเบียนเพื่อประกอบอาชี พสําหรับ
แรงงานอพยพมีความยากลําบากมากขึ้นเนื่ องจากรัฐบาลได้ริเริ่ มระบบการลงทะเบียนทางออนไลน์เพื่อสอดรับกับไทยแลนด์ 4.0 แรงงานอพยพหลาย
คนจึงไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้เนื่ องจากไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์ เน็ต
ความยัง่ ยืนขององค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยโดยรวมถือว่าถดถอยลงเล็กน้อยในปี 2562 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายแย่ลงเนื่ องจากมีการ
คุกคามจากภาครัฐต่อองค์กรต่างๆที่มีความคิดเห็นแย้งกับรัฐบาล
ความมัน่ คงทางการเงินขององค์กรภาคประชาสังคมลดลงเนื่ องจากองค์กรต่างๆ
รายงานว่าสามารถเข้าถึงเงินทุนได้น้อยลง การปฏิเสธให้เงินทุนบ่อนเซาะให้สมรรถนะขององค์กรภาคประชาสังคมอ่อนแอลง เพราะเป็ นเหตุให้
องค์กรเหล่านี้สามารถว่าจ้างและรักษาพนักงานซึ่ งรับค่าตอบแทนได้ยากขึ้น
งานด้านการรณรงค์ขององค์กรภาคประชาสังคมต้องเผชิ ญอุปสรรค
เนื่องจากรัฐบาลไม่เปิ ดรับการพูดคุยแลกเปลี่ยน อีกทั้งนักกิจกรรมด้านสิ ทธิ มนุษยชนยังต้องเผชิ ญหน้ากับการคุกคาม ภาพลักษณ์ของภาคประชา
สังคมถูกทําให้เสี ยชื่ อเสี ยงโดยที่รัฐบาลคอยวิจารณ์ภาคประชาสังคมและสื่ อต่างๆซึ่งนําเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกใจรัฐบาล อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐาน
สําหรับการสนับสนุนภาคประชาสังคมถือได้วา่ พัฒนาขึ้นเนื่ องจากกลุ่มและเครื อข่ายต่างๆในท้องถิ่น รวมถึงองค์กรรากหญ้า ได้รับความช่วยเหลือ
จากองค์กรภาคประชาสังคมที่มีขนาดใหญ่กว่ามากขึ้น การให้บริ การโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้วา่ จะมีการปฏิเสธให้เงินทุนก็ตาม
ภาคประชาสังคมในประเทศไทยประกอบไปด้วยทั้งองค์กรที่จดทะเบียนและองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียน องค์กรที่จดทะเบียนส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ น
มูลนิธิ นอกจากนี้ ยงั มีองค์กรรู ปแบบอื่น คือ สมาคม ชมรม กิจการเพื่อสังคม องค์กรชุมชน และการเคลื่อนไหวในระดับรากหญ้า ทั้งนี้ ประเทศไทยไม่
มีขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือว่ามีองค์กรภาคประชาสังคมที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนเป็ นจํานวนโดยรวมเท่าไหร่ ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม จากรายงานของ
กระทรวงมหาดไทยซึ่ งครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 ประเทศไทยมีมูลนิ ธิและสมาคมที่จดทะเบียนเป็ นจํานวน
รวมประมาณ 27,000 แห่ง ในปี 2562 มีมูลนิ ธิใหม่จดทะเบียนเป็ นจํานวน 91 แห่ ง ในขณะที่ปี 2561 มี 102 แห่ ง
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สภาพแวดล้ อมทางกฎหมายในประเทศไทย: 5.6
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายสําหรับองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยได้ถดถอย
ลงในระดับปานกลางในปี 2562 เนื่ องจากรัฐบาลใหม่ยงั คงต่ออายุขอ้ ห้ามต่างๆซึ่ งเริ่ ม
ตั้งแต่ยคุ รัฐบาลทหารและใช้ขอ้ ห้ามเหล่านี้ ในการปิ ดปากตัวแสดงจากภาคประชา
สังคม
โดยทัว่ ไป องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยมักดําเนิ นกิจการในฐานะมูลนิ ธิ
มูลนิ ธิต่างๆจดทะเบียนขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย
โดยต้องทํางานเพื่อประโยชน์
สาธารณะ มีคนสัญชาติไทยอยูใ่ นคณะกรรมการบริ หารอย่างน้อย 3 คน และส่ งมอบ
รายงานการเดินบัญชี จากธนาคารซึ่ งมียอดเงินในบัญชี ไม่ต่าํ กว่า 2 แสนบาท (ประมาณ
6,600 ดอลลาร์สหรัฐ) อีกทั้งยังต้องไม่ละเมิดกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรื อความมัน่ คงของชาติ องค์กรภาคประชาสังคมมักต้องดิ้นรนให้ผา่ นข้อบังคับ
ขั้นตํ่าเรื่ องงบประมาณเพื่อให้ได้จดทะเบียนเป็ นมูลนิ ธิ นอกจากนี้ องค์กรภาคประชาสังคมหลายแห่งเลือกที่จะไม่จดทะเบียน โดยเฉพาะองค์กรที่
ทํางานในประเทศซึ่ งมีความอ่อนไหวทางการเมือง เช่น เรื่ องการถือครองที่ดิน สันติภาพและความมัน่ คง เป็ นต้น เนื่ องจากองค์กรที่จดทะเบียนสามารถ
ถูกเจ้าหน้าที่รัฐตรวจตราได้ตลอดเวลา ในขณะที่องค์กรซึ่ งไม่จดทะเบียนอาจสามารถดําเนิ นกิจการโดยถูกเพ่งเล็งจากสายตารัฐบาลน้อยกว่า
ในพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทย เจ้าหน้าที่ยงั คงปฏิเสธการจดทะเบียนองค์กรภาคประชาสังคมซึ่ งมีชื่อที่มีคาํ ภาษามลายูว่า “ปาตานี ” โดยเป็ นคําที่
หมายถึงคนกลุ่มน้อยชาวมลายูมุสลิมซึ่ งอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ชายแดนใต้ของไทยและถูกรัฐบาลเชื่ อมโยงกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน องค์กรภาคประชาสังคม
ระหว่างประเทศบางแห่งซึ่ งตั้งอยูท่ ี่กรุ งเทพฯ ต้องเผชิญความยากลําบากในการจดทะเบียนคณะกรรมการบริ หารและเลขานุการ ตัวอย่างเช่น เมื่อแอม
เนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนลพยายามจดทะเบียนให้นกั กิจกรรมนักศึกษาซึ่งมีชื่อเสี ยงคนหนึ่งเป็ นกรรมการบริ หาร เจ้าหน้าที่ซ่ ึงดูแลการจดทะเบียน
ปฏิเสธว่าไม่สามารถทําได้เนื่องจากเขา “เด็กเกินไป” แม้วา่ กฎหมายไม่ได้ระบุอายุข้ นั ตํ่าสําหรับกรรมการบริ หารก็ตาม
มาตรา 131 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ระบุว่า รัฐบาลอาจสัง่ ปิ ดองค์กรภาคประชาสังคมได้ในกรณี ที่กิจการขององค์กรนั้นผิดต่อหลัก
ศีลธรรมและเป็ นอันตรายต่อความสงบเรี ยบร้อยและความมัน่ คงของประเทศ ไม่มีขอ้ มูลใดยืนยันได้วา่ กรณี เช่นนี้ เกิดขึ้นบ่อยเพียงไหน ในปี 2562
เจ้าหน้าที่กอ.รมน.ได้เข้าเยีย่ มโรงเรี ยนเอกชนแห่งหนึ่ งโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยโรงเรี ยนแห่ งนี้เป็ นของมูลนิ ธิหนึ่งในพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศ
ไทยซึ่งเจ้าหน้าที่สงสัยว่าให้การสนับสนุนกลุ่มที่รัฐบาลมองว่าเป็ นกลุ่มแบ่งแยกดินแดน หลังจากตรวจสอบเอกสารและหลักฐานทางการเงินของ
โรงเรี ยนแล้ว เจ้าหน้าที่ยนื ยันว่าข้อสงสัยดังกล่าวเป็ นความจริ งและสัง่ ให้ปิดโรงเรี ยนแห่ งนี้ ทนั ที เหตุการณ์น้ ี สร้ างความหวาดกลัวในหมู่ครู อาจารย์
นักเรี ยน และผูป้ กครอง และยังเป็ นการทําให้โรงเรี ยนเอกชนในพื้นที่ซ่ ึงบริ หารโดยมูลนิ ธิแห่ งนี้ เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง
ก่อนถูกยุบตัวลงในเดือนกรกฎาคม คสช.ได้ยกเลิกคําสัง่ หลายคําสัง่ และประกาศว่าจะเลิกใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวปี 2557 ซึ่ งให้
อํานาจอันกว้างขวางแก่คสช.โดยไม่ตอ้ งได้รับการตรวจสอบใดๆ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาสาระของคําสัง่ คสช.จํานวนมากยังคงสอดแทรกอยูใ่ นกฎหมาย
อื่นๆ เพื่อรับรองว่าจะได้บงั คับใช้ต่อไป นักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน สื่ อมวลชน และผูช้ ุมนุมต้องถูกคุกคาม ดําเนิ นคดี และจําคุกด้วยพระราชบัญญัติการ
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558, พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560, ประมวลกฎหมายอาญา (รวมถึงมาตรา 116 ว่า
ด้วยข้อหายุยงปลุกปั่น, มาตรา 198 ว่าด้วยข้อหาดูหมิ่นศาล, และมาตรา 326 ว่าด้วยข้อหาหมิ่นประมาท), และพระราชกําหนดการบริ หารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ น ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ นักกิจกรรมทางการเมืองสองคนได้แขวนพริ กแห้งกับกระเทียม 1 ไว้ที่ร้ ัวของทําเนี ยบรัฐบาล
0
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ในวัฒนธรรมไทย พิธีกรรมการเผาพริ กเผาเกลือใช้สาํ หรับสาปแช่งคู่อริ ในขณะที่วฒั นธรรมตะวันตกมีความเชื่อกระเทียมที่นาํ มาร้อยเรี ยงเป็ นพวงมาลัยสามารถ
ใช้ไล่แวมไพร์ได้ หลังจากที่ถูกจับ หนึ่งในนักกิจกรรมได้กล่าวว่าพวงมาลัยกระเทียมเหล่านี้ไม่ได้ทาํ ขึ้นเพื่อสาปแช่งใคร แต่เพื่อ “ขับไล่วิญญาณชัว่ ร้ายที่ดูดกินภาษี
ประชาชน”
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เพื่อตอบโต้การกล่าวของนายกรัฐมนตรี วา่ เขาไม่จาํ เป็ นต้องลาออกจากตําแหน่งเพื่อเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งและยังท้าทายประชาชนว่า “ถ้ากล้าก็ให้มา
ไล่” หลังจากนั้นนักกิจกรรมทั้งสองรายถูกดําเนินคดีภายใต้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ เพราะมิได้แจ้งรัฐบาลล่วงหน้าว่าจะมีการชุมนุม ใน
เดือนสิ งหาคม ศาลสัง่ ให้ปรับพวกเขาเป็ นจํานวน 2,000 บาท (ประมาณ 64 ดอลลาร์ สหรัฐ) ต่อคน ในเดือนมีนาคม เลขาธิ การประจําพรรคอนาคตใหม่
ได้โพสต์วีดีโอที่เขาอ่านแถลงการณ์ของพรรคเกี่ยวกับคําสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งออกมาในช่วงก่อนหน้าของเดื อนเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของคสช.จึงยืน่ ฟ้องเขาในข้อหาดูหมิ่นศาลและละเมิดพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พรบ.
คอมพิวเตอร์ฯ) โดยนําข้อมูลซึ่ งเป็ นบ่อนทําลายความมัน่ คงของประเทศเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ อย่างผิดกฎหมาย
อีกทั้ง รัฐบาลได้ใช้กฎหมายและนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมในทางที่ผิดเพื่อปิ ดปากและคุกคามนักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน ยกตัวอย่างเช่น ศาลอุทธรณ์
ตัดสิ นว่าชาวบ้าน 14 คนจากบ้านซับหวาย ซึ่ งตั้งอยูใ่ นอาณาเขตของอุทยานแห่ งชาติไทรทองในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของไทย มีความผิดโทษฐาน
บุกรุ กพื้นที่อุทยานแห่งชาติและสัง่ ให้พวกเขาต้องโทษจําคุก จ่ายค่าปรับราคาแพง และย้ายออกจากที่ดินของพวกเขา
ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงมิถุนายน นักกิจกรรมซึ่ งสนับสนุนประชาธิ ปไตยถูกจู่โจมอย่างน้อยสิ บครั้งด้วยกัน ตลอดทั้งปี 2562 พรรคอนาคตใหม่และ
หัวหน้าพรรคถูกดําเนินคดีกว่า 25 ข้อหา ในเดือนพฤษภาคม นักกิจกรรมต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริ ยซ์ ่ ึงต้องโทษคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้
หายตัวไปในประเทศเวียดนามหลังจากที่มีรายงานว่าเขาถูกจับ นักกิจกรรมชาวไทยอย่างน้อย 6 คนซึ่งอาศัยอยูใ่ นประเทศลาวหายตัวไปในลักษณะ
คล้ายกันเมื่อเดือนธันวาคม 2561 และยังคงไม่พบตัวในช่วงเวลาที่เขียนรายงานฉบับนี้ รัฐบาลได้ต้ งั คําถามและขัดขวางการทํางานขององค์กรภาค
ประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทยซึ่งทํางานเกี่ยวกับประเด็นสิ่ งแวดล้อมด้วยเงินทุนจากผูบ้ ริ จาคต่างชาติ โดยกล่าวอ้างว่าการ
สนับสนุนจากต่างชาติถือเป็ นภัยต่อความมัน่ คงแห่งชาติของประเทศไทย สื่ อต่างๆเริ่ มหันมาเซ็นเซอร์ ตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่กองทัพได้
ฟ้องหน่วยงานสื่ อแห่ งหนึ่ งในชายแดนใต้ในข้อหาหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 ของประมวลกฎหมายอาญา เนื่ องจากสื่ อช่องดังก่ลาวได้รายงาน
ข้อเท็จจริ งว่าทหารยังคงดําเนินการต่อสู้ทางอาวุธแม้ว่าองค์กรภาคประชาสังคมและชาวบ้านในพื้นที่ได้ร้องขอให้มีการหยุดต่อสู ้ โดยรวมทั้งหมด นัก
ปกป้องสิ ทธิมนุษยชนเผชิ ญกับการฟ้องร้องประมาณ 230 ข้อหาในช่วงปี นี้ โดยหากเปรี ยบเทียบกัน ปี 2561 มีจาํ นวนกว่า 400 ข้อหา
บริ ษทั ต่างๆ ก็มีความพยายามในการปิ ดปากนักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชนเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น บริ ษทั ธรรมเกษตร จํากัด ได้ทาํ การดําเนิ นคดี 3 คดีในเชิ ง
ยุทธศาสตร์เพื่อปิ ดกั้นการมีส่วนร่ วมสาธารณะ (SLAPP) ต่อบุคคลซึ่งแชร์ ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพการทํางานของแรงงานอพยพหรื อแสดงความ
สนับสนุนแรงงานอพยพ 14 คน ซึ่ งได้ฟ้องร้องบริ ษทั ในปี 2562 ศาลไทยได้ตดั สิ นให้หนึ่งในจําเลยจําคุกเป็ นเวลา 2 ปี
รัฐบาลได้ดาํ เนินมาตรการจํากัดพื้นที่พลเมืองในช่องทางออนไลน์ในปี 2562 องค์กรภาคประชาสังคมมองว่าทั้งพระราชบัญญัติการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม และพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อเดือนพฤษภาคมและจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็ นกฎหมายที่ละเมิดเสรี ภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกและสิ ทธิ ดา้ นความเป็ นส่ วนตัว
ของผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต อันได้มีการรับรองไว้ในกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชนระหว่างประเทศ มีการวิพากษ์พระราชบัญญัติการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซ
เบอร์วา่ เป็ นกฎหมายที่ให้อาํ นาจโดยไม่มีการตรวจสอบแก่รัฐบาลในการติดตามข้อมูลในโลกออนไลน์ ส่ วนพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ก็ละเว้นข้อบังคับในการคุม้ ครองข้อมูลต่างๆในกรณี “การดําเนิ นการของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ ซึ่ งรวมถึงความมัน่ คง
ทางการคลังของรัฐ หรื อ การรักษาความปลอดภัยของประชาชน” โดยที่มิได้กาํ หนดนิ ยามที่ชดั เจนของคําเหล่านี้ ดังนั้น นักกิจกรรมจึงเกรงกลัวว่า
กฎหมายฉบับนี้จะถูกบังคับใช้อย่างกว้างขวางกับผูใ้ ดก็ตามที่รัฐมองว่าเป็ น “ภัยคุกคาม” เมื่อเดือนพฤศจิกายน รัฐบาลได้เปิ ดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
โดยที่หน่วยงานภาครัฐจะคัดกรอง “ข่าวปลอม” (ซึ่ งกระทรวงกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมนิ ยามว่าเป็ นข้อมูลใดๆที่แพร่ หลายในโลก
ออนไลน์และทําให้ผคู ้ นเข้าใจผิดหรื อทําลายชื่ อเสี ยงของประเทศ) และอาจใช้อาํ นาจในการเซ็นเซอร์ ผแู ้ สดงความคิดเห็นตรงข้ามกับรัฐและโฆษณา
ชวนเชื่อ และลิดรอนเสรี ภาพทางออนไลน์
องค์กรภาคประชาสังคมได้รับอนุญาตให้รับเงินทุนจากแหล่งทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศ ทําการรณรงค์ระดมเงิน และแสวงหารายได้
องค์กรภาคประชาสังคมจะต้องจดทะเบียนเพื่อให้มีคุณสมบัติในการรับทุนส่ วนใหญ่ มูลนิ ธิต่างๆอาจได้รับเงินบริ จาคจากบริ ษทั โดยไม่ตอ้ งหักภาษี
ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงการคลังและผลิตรายงานประจําเดือน ซึ่ งนับว่าเป็ นข้อท้าทายสําหรับองค์กรส่ วนใหญ่เนื่ องจากมี
ศักยภาพจํากัด
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แม้วา่ องค์กรภาคประชาสังคมสามารถสมัครเข้ารับการยกเว้นภาษีได้ แต่องค์กรส่ วนใหญ่ไม่ทราบเรื่ องนี้ และไม่คุม้ เคยกับกระบวนการสมัคร รายได้
ซึ่งมูลนิธิและสมาคมต่างๆแสวงหามาได้จะต้องถูกหักภาษีในอัตราร้อยละ 1 ประมวลรัษฎากรกําหนดไว้ว่าบุคคลทัว่ ไปและนิ ติบุคคลซึ่งบริ จาคเงิน
ให้แก่มลู นิธิและสมาคมจะได้รับการหักภาษี โดยมีอตั ราสู งสุ ดร้ อยละ 10 ของรายได้สาํ หรับบุคคลทัว่ ไปและร้อยละ 2 สําหรับนิ ติบุคคล
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจเพื่อสังคมได้รับการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและเริ่ มมีผลบังคับใช้วนั ต่อมา กฎหมาย
ฉบับนี้อนุญาตให้มีการจัดตั้งกองทุนสําหรับส่งเสริ มวิสาหกิจเพื่อสังคมและให้บุคคลทัว่ ไปสามารถหักภาษีได้จากจํานวนเงินที่ลงทุนในกองทุน
ดังกล่าวตามที่ประมวลรัษฏากรกําหนด เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 รัฐบาลได้จดั ตั้งสํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่ งมีหน้าที่สนับสนุนและ
ช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงบริ หารจัดการกองทุนดังกล่าว วิสาหกิจเพื่อสังคมได้รับการยกเว้นภาษีเต็มจํานวนหากมีการใช้กาํ ไรมากกว่าร้ อย
ละ 70 สําหรับดําเนิ นกิจการที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิฉะนั้น องค์กรก็จะต้องจ่ายภาษีเสมือนบริ ษทั ทัว่ ไป
องค์กรภาคประชาสังคมเผชิ ญความยากลําบากมากขึ้นในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในปี 2562 เนื่องจากส่ วนใหญ่ขาดเงินทุนในการ
จ่ายค่าบริ การทางกฎหมาย ในขณะที่เศรษฐกิจอันซบเซาส่ งผลให้มีทนายความจํานวนน้อยลงเต็มใจให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเนื่ องด้วย
ทนายที่พร้อมทํางานกับภาคประชาสังคมได้มกั ยังอายุนอ้ ยและขาดประสบการณ์

สมรรถนะขององค์ กร: 4.3
สมรรถนะขององค์กรภาคประชาสังคมถดถอยลงเล็กน้อยในช่วงปี 2562
เนื่องจากองค์กรภาคประชาสังคมต้องเผชิญความยากลําบากในการจ้าง
งาน การรักษาพนักงานที่รับค่าตอบแทน และการค้นหาอาสาสมัคร
องค์กรในระดับรากหญ้าส่ วนใหญ่สามารถตอบรับความต้องการของกลุ่ม
ผูร้ ับผลประโยชน์ ซึ่ งมักเป็ นชุมชนท้องถิ่นหรื อสมาชิ กกลุ่มที่ถูกผลักให้
เป็ นชายขอบ อย่างไรก็ตาม องค์กรภาคประชาสังคมมีความยากลําบากใน
การสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มผูร้ ับผลประโยชน์
เพราะถูก
รัฐบาลติดตามอย่างเข้มงวดและสร้างภาพลักษณ์วา่ องค์กรเหล่านี้ เป็ นศัตรู
ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชายแดนใต้ ชาวบ้านมักลังเลที่จะให้ทาํ งาน
ร่ วมกับองค์กรภาคประชาสังคมเนื่ องจากพวกเขามักตั้งสมมติฐานไว้ก่อน
ว่าองค์กรเหล่านี้ทาํ งานต่อต้านรัฐบาล ดังนั้นจึงเป็ นการยากที่องค์กรภาค
ประชาสังคมจะสร้างความเชื่ อมัน่ ให้เกิดขึ้นได้ เจ้าหน้าที่ประจําหรื ออาสาสมัครขององค์กรภาคประชาสังคมบางแห่ งซึ่งทํางานด้านสันติภาพและ
ความมัน่ คง การบังคับให้บุคคลสูญหาย การซ้อมทรมาน จําต้องเผชิ ญกับภัยคุกคามจากภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการเฝ้าตามและตั้งคําถาม เพื่อทําให้
ขัดขวางองค์กรและนักกิจกรรมเหล่านี้ ในการทํางานประเด็นดังกล่าว
องค์กรภาคประชาสังคมส่ วนใหญ่มีภารกิจที่ชดั เจน แต่มีเพียงไม่กี่แห่ งที่มีศกั ยภาพพอในการพัฒนาและดําเนิ นแผนงานเชิ งยุทธศาสตร์ ในปี 2562
องค์กรภาคประชาสังคมจํานวนมากซึ่ งดําเนินกิจการมาเป็ นหลายทศวรรษจําต้องปิ ดตัวลงด้วยเหตุว่าขาดทรัพยากรทางการเงินและบุคลากร
ทั้งนี้
องค์กรเหล่านี้ขอให้รายงานไม่เปิ ดเผยชื่ อ การปรับเปลี่ยนเป้ าหมายหลักของผูใ้ ห้ทุนทําให้องค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ จําต้องเปลี่ยนจุดโฟกัสเพื่อให้
สามารถขอทุนได้สาํ เร็ จ โดยที่บางครั้งอาจนําไปสู่การทํางานที่ไม่สมํ่าเสมอหรื อไร้ประสิ ทธิ ภาพ และความล้มเหลวในการปฏิบตั ิตามภารกิจหลักให้
ลุล่วง
องค์กรภาคประชาสังคมระดับชาติและระดับท้องถิ่นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรชุมชนและขบวนการเคลื่อนไหวระดับรากหญ้า มักขาด
โครงสร้างการจัดการภายในองค์กร รวมถึงระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลและการบัญชี ในขณะเดียวกัน องค์กรที่มีขนาดใหญ่กว่ามักมีการติดตั้งระบบ
เหล่านี้ รวมถึงมีนโยบายและวิธีการดําเนินงานเขียนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ยกตัวอย่างเช่น องค์กรเหล่านี้ มกั มีสญ
ั ญาว่าจ้างสําหรับพนักงานประจํา
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และมีนโยบายภายในและหลักด้านความประพฤติให้พนักงานปฏฺบตั ิตาม องค์กรที่จดทะเบียนจะต้องมีกรรมการบริ หารอย่างน้อย 3 คนที่มีสญ
ั ชาติ
ไทย ซึ่งจะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประจํา กรรมการบริ หารจะไม่มีส่วนยุง่ เกี่ยวกับงานในระดับปฏิบตั ิการของแต่ละวัน แต่จะมีส่วนร่ วมและให้คาํ ปรึ กษา
เมื่อองค์กรจําเป็ นต้องตัดสิ นใจในประเด็นสําคัญ
องค์กรภาคประชาสังคมเผชิญความยากลําบากในการรักษาพนักงานเอาไว้ในองค์กรในปี 2562 เนื่ องจากมีทรัพยากรทางการเงินจํากัด ยกตัวอย่างเช่น
บุคลากรที่ทาํ งานในมูลนิ ธิแห่งหนึ่ งในภาคตะวันออกของประเทศไทยมีจาํ นวนลดลงจากที่เคยมี 20 คนในปี 2561 เหลือเพียง 5 คนในปี 2562 องค์กร
ภาคประชาสังคมยังเผชิญความยากลําบากยิง่ กว่าในการดึงดูดคนรุ่ นใหม่เข้าทํางาน
เนื่ องจากมีความคาดหวังเรื่ องค่าตอบแทนที่สูงเกินกว่าองค์กร
เหล่านี้จะสามารถจ่ายได้ แม้กระทัง่ องค์กรภาคประชาสังคมระดับนานาชาติก็ตอ้ งพบกับปั ญหาในลักษณะเดียวกันเพราะแม้วา่ ค่าตอบแทนที่ให้จะถือ
ว่าค่อนข้างสูง แต่ก็ยงั เป็ นอัตราที่กาํ หนดจากมาตรฐานในท้องถิ่น ไม่ใช่อตั ราที่วดั จากระดับนานาชาติ นอกจากนี้ องค์กรภาคประชาสังคมในระดับ
นานาชาติยงั เจอความยากลําบากในการว่าจ้างตําแหน่ง เช่น ผูจ้ ดั การด้านการรณรงค์ เนื่ องด้วยจํานวนคดีหมิ่นประมาทและการฟ้องเพื่อกลัน่ แกล้งปิ ด
ปากที่สูงขึ้น ซึ่งทําให้ผสู้ มัครงานชาวไทยลังเลที่จะสมัครตําแหน่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่องค์กรภาคประชาสังคมจํานวนมากต้องเผชิ ญกับภาวะ “หมดไฟ”
(burn-out) เพราะงานที่หนักหน่วง โดยเฉพาะในองค์กรขนาดเล็กซึ่งมีพนักงานเพียงไม่กี่คนในการทํางานจํานวนมาก
องค์กรต่างๆทัว่ ประเทศเฟ้นหาอาสาสมัครด้วยความยากลําบากในปี 2562 หากองค์กรไม่ได้ทาํ งานเกี่ยวกับประเด็นที่ส่งผลต่อเหล่าอาสาสมัคร
โดยตรง ในพื้นที่ชายแดนใต้ อาสาสมัครส่วนใหญ่มกั เป็ นคนมีอายุ เนื่ องจากคนอายุน้อยมักยุง่ กับการทํางานหรื อการเรี ยน มีหลักฐานจากการเล่าต่อกัน
ที่บ่งชี้วา่ อาสาสมัครลาออกจากงานเป็ นจํานวนมากขึ้นในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นๆมา เพราะส่ วนใหญ่พวกเขาต้องทํางานประจําหลายชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์เพื่อหาเลี้ยงปากท้อง
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ขององค์กรภาคประชาสังคมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในปี 2562 องค์กรภาคประชาสังคมส่ วนใหญ่สามารถเข้าถึงและใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในการทํางานได้ องค์กรในระดับรากหญ้าและองค์กรชุมชนใช้สมาร์ ทโฟนในการสื่ อสารผ่านแอปพลิเคชัน่ เช่น Messenger และ Line เป็ น
ต้น องค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีเงินทุนมากกว่ามักมีสาํ นักงานและคอมพิวเตอร์ และระบบดิจิทลั สําหรับการบริ หารจัดการภายใน รวมถึงระบบ
ทรัพยากรบุคคลและการบัญชี

ความมั่นคงด้ านการเงิน: 5.3
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ในปี 2562 ความมัน่ คงด้านการเงินขององค์กรภาคประชาสังคมถดถอยลงเล็กน้อยเนื่ องจากองค์กรภาคประชาสังคมได้รายงานว่าสามารถเข้าถึงแหล่ง
ทุนได้นอ้ ยลง เช่นเดียวกับปี ก่อนๆ องค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนจํานวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้เนื่ องจากการจดทะเบียนเป็ นเงื่อนไขบังคับใน
การให้ทุน
ผูใ้ ห้ทุนต่างชาติหลายรายให้การสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมไทย เช่น องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา (USAID) ได้
สนับสนุนประเด็นต่างๆ อย่างเรื่ องการต่อต้านการค้ามนุษย์และการบรรเทาความขัดแย้ง ในปี 2562 สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาให้การสนับสนุน
องค์กรภาคประชาสังคม 10 องค์กรทัว่ ประเทศไทยภายใต้กองทุนแคนาดาสําหรับโครงการริ เริ่ มท้องถิ่น (Canada Fund for Local Initiatives) มี
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนซึ่ งทํางานด้านการรับมือกับปั ญหานํ้าท่วมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ การพัฒนาสิ ทธิ ของแรงงานอพยพที่อาศัยอยู่
บริ เวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ และเพิ่มบทบาท และการมีส่วนร่ วมของผูห้ ญิงด้านสันติภาพและความมัน่ คงในพื้นที่ชายแดนใต้ นอกจากนี้ สหภาพ
ยุโรปได้ให้ทุนแก่องค์กรภาคประชาสังคมเช่นเดียวกัน โครงการให้ทุนสนับสนุนความมัน่ คงของมนุษย์ในระดับรากหญ้าของรัฐบาลญี่ปุ่น (Japan
Grant Assistance for Grassroots Human Security Project) ได้ลดระดับการสนับสนุนแก่ประเทศไทยไปอย่างมีนยั สําคัญ โดยที่ทุนจากโครงการนี้ ส่วน
หนึ่งมอบให้แก่องค์กรภาคประชาสังคม จากที่เคยได้รับ 19.4 ล้านบาท (ประมาณ 625,000 ดอลลาร์ สหรัฐ) ในปี 2561 ลดลงเหลือ 5.6 ล้านบาท
(ประมาณ 180,000 ดอลลาร์ สหรัฐ) ในปี 2562
ผูใ้ ห้ทุน ไม่วา่ จากต่างประเทศหรื อภายในประเทศ มักมอบทุนให้งานด้านธุ รการขององค์กรภาคประชาสังคมอย่างจํากัด โดยเฉพาะในส่ วนของเงิน
ค่าตอบแทนพนักงาน เงินทุนซึ่ งมีอยูอ่ ย่างจํากัดกระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นในหมู่องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อให้ได้รับทุนที่มีอยู่ โดยขบวนการ
เคลื่อนไหวในระดับรากหญ้าและองค์กรชุมชนต่างๆมักเสี ยเปรี ยบ อีกทั้ง ในปี 2562 ผูใ้ ห้ทุนได้เปิ ดให้องค์กรต่างๆยืน่ ข้อเสนอโครงเพื่อสมัครเข้ารับ
เงินทุนก้อนใหญ่ โดยมีเงื่อนไขบังคับที่เข้มงวดซึ่ งองค์กรภาคประชาสังคมที่มีขนาดเล็กและอยูใ่ นระดับรากหญ้าไม่สามารถทําตามได้ ยกตัวอย่างเช่น
กลุ่มผูห้ ญิงชนพื้นเมืองและองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ชนบทเผชิ ญความท้าทายเป็ นอย่างยิ่งในการแข่งขันกับองค์กรภาคประชาสังคมที่มี
ศักยภาพสู งกว่าในด้านการเขียนข้อเสนอโครงการและการจัดทํารายงานทางการเงิน
ปรากฏข้อมูลไม่มากนักเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมของรัฐบาล แม้วา่ จะพบตัวอย่างในลักษณะนี้บางกรณี ในปี 2562 เช่น
กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่กลุ่มวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์เพื่อเดินทางไปประเทศสเปนและนําเสนอและ
แสดงดนตรี และวัฒนธรรมไทย และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งสังกัดอยูภ่ ายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ (พม.) ได้
มอบเงินจํานวน 17 ล้านบาท (ประมาณ 546,000 ดอลลาร์ สหรัฐ) แก่วดั ต่างๆเพื่อสนับสนุนโครงการพระธรรมจาริ ก อันเป็ นโครงการด้านศาสนาที่มี
เป้าหมายในการเผยแพร่ ศาสนาพุทธในกลุ่มชนพื้นเมืองที่อาศัยอยูบ่ นที่สูง อย่างไรก็ตาม การให้ทุนจากรัฐบาลมักบังคับเงื่อนไขที่เข้มงวดและบางครั้ง
ไม่เป็ นที่ยอมรับได้ เช่น องค์กรภาคประชาสังคมแห่ งหนึ่ งในภาคเหนื อของประเทศไทยซึ่งทํางานด้านการพัฒนาสิ ทธิ ของแรงงานอพยพ ได้ปฏิเสธ
การรับทุนจากสํานักงานประกันสังคม (สปส.) สําหรับการจัดงานประชุมเชิ งปฏิบตั ิการสําหรับแรงงานอพยพ เพราะมีเงื่อนไขว่าวิทยากรจะต้องมาจาก
สปส.และแรงงานอพยพที่มาเข้าร่ วมงานไม่สามารถรับเงินค่าเดินทางและค่าอาหารระหว่างการร่ วมงานได้ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศ
ไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ได้ให้เงินทุนจํานวน 120,000 บาท (ประมาณ 3,800 ดอลลาร์ สหรัฐ) สําหรับการพัฒนา
กลุ่มชุมชนทางสังคมต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากต้องการรับเงินทุน ชุมชนจําเป็ นต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูใ้ หญ่บา้ นก่อน ดังนั้นจึงหมายความว่าไม่ใช่
ทุกกลุ่มจะสามารถรับทุนนี้ได้ เช่น กลุ่มในระดับย่อยกว่าหมู่บา้ น เป็ นต้น
ความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคมในการระดมเงินทุนจากชุมชนท้องถิ่นยํา่ แย่ลงในปี 2562 เพราะสภาวะเศรษฐกิจที่ยา่ ํ แย่ลง ซึ่งส่ งผลให้ผคู ้ น
ไม่สามารถสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมได้ องค์กรภาคประชาสังคมจํานวนมากในชายแดนใต้ของไทยต้องพึ่งพาการบริ จาคสิ่ งของต่างๆ เช่น
อุปกรณ์ในสํานักงาน เป็ นต้น องค์กรภาคประชาสังคมบางแห่ ง ดังเช่น องค์กรที่ทาํ งานเพื่อกลุ่มชนพื้นเมือง หารายได้จากการขายเสื้ อผ้าและสิ่ งทอทํา
มือ อย่างไรก็ตาม องค์กรภาคประชาสังคมมักขาดทักษะในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสําเร็ จ
ในปี 2562 บริ ษทั ต่างๆยังคงดําเนิ นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างไรก็ตาม ความพยายามนี้มกั ขับเคลื่อนจากความต้องการของบริ ษทั ในการสร้าง
ชื่อเสี ยงมากกว่าที่จะเป็ นการร่ วมงานกับองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อสร้ างความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีความหมาย รางวัลมากมายสนับสนุนการ
พัฒนาโครงการ CSR ยกตัวอย่างเช่น หอการค้าอเมริ กนั ในประเทศไทย (AMCHAM) ให้รางวัล “บริ ษทั ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” ในทุกๆปี
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แม้วา่ เกณฑ์ประเมินสําหรับรางวัลนี้ประการหนึ่ งคือ การมีความร่ วมมือที่เข้มแข็งกับองค์กรไทย แต่ผชู ้ นะรางวัลในปี 2562 ได้รับเลือกเพราะเป็ น
บริ ษทั ที่นาํ เอาความรู ้ แนวปฏิบตั ิที่ดี และความเชี่ ยวชาญจากสหรัฐอเมริ กาเข้ามาสู่ประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็ยงั ต้องสนับสนุนเป้ าหมายของ
รัฐบาล
องค์กรภาคประชาสังคมส่ วนใหญ่ไม่มีระบบการจัดการทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขบวนการเคลื่อนไหวในระดับรากหญ้าและองค์กรชุมชนมัก
ไม่มีนโยบายด้านการจัดซื้อและระบบการบัญชี

งานด้ านการรณรงค์ : 5.2
ความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคมในการทํางานด้านการรณรงค์
อย่างมีประสิ ทธิภาพถดถอยลงในปี 2562 ด้วยเหตุวา่ รัฐบาลมักดําเนิ น
กิจการอย่างไม่โปร่ งใสและไม่เปิ ดรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับองค์กรภาค
ประชาสังคม คสช. ได้ออกกฎหมาย 220 ฉบับในปี 2562 ก่อนที่จะถูก
ยุบตัวลงในเดือนกรกฎาคม โดย 160 ฉบับผ่านในเดือนพฤษภาคมและ
มิถุนายนเท่านั้น แทบไม่มีการเปิ ดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และใน
กรณี ที่มีการปรึ กษาหารื อ ความคิดเห็นจากองค์กรภาคประชาสังคมแทบ
ไม่ได้ปรากฏอยูใ่ นกฎหมายหรื อนโยบายในที่สุด ยกตัวอย่างเช่น เครื อข่าย
ธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชนแห่ งประเทศไทย (เครื อข่ายฯ) ได้ร่วมกับมูลนิ ธิ
มานุษยะในการยืน่ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่ างสุดท้ายของแผนปฏิบตั ิการ
ระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิ ทธิ มนุษยชน ซึ่ งมีการเปิ ดรับฟังความคิดเห็น
ของสาธารณะในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2562 จากนั้นเครื อข่ายฯและ
มูลนิธิมานุษยะได้ยนื่ ข้อคิดเห็นอีกครั้งและจัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ ในเดือนมิถุนายน แม้จะมีความพยายามเช่นนี้ แต่แผนปฏิบตั ิการ
ระดับชาติฯที่ได้เปิ ดตัวออกมาท้ายที่สุดในเดือนธันวาคม 2562 ก็มิได้มีการสะท้อนข้อแนะนําใดๆที่ได้ยนื่ เข้าไป เช่นเดียวกัน เมื่อสมาชิ กขบวนการ
เคลื่อนไหวระดับรากหญ้า รวมถึง ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็ นธรรม (P-Move) และสมัชชาคนจน ได้เดินทางมากรุ งเทพฯเพื่อให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่ างกฎหมายและร้องขอค่าชดเชยจากการยึดครองที่ดินที่ถูกนําไปใช้สาํ หรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พวกเขาถูกผลักไสไล่ส่งโดย
ไม่ได้มีโอกาสพบสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อเจ้าหน้าที่รัฐระดับสู ง มีเพียงแต่เจ้าหน้าที่รัฐระดับล่างเท่านั้น
หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ องค์กรภาคประชาสังคมสามารถสื่ อสารกับรัฐบาลได้อย่างกว้างขวางขึ้นในระดับหนึ่ ง องค์กรภาคประชาสังคมสามารถ
ร่ วมงานกับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจากพรรคฝ่ ายค้านได้เป็ นพิเศษ โดยเฉพาะสมาชิ กพรรคอนาคตใหม่ซ่ ึงเดินทางไปทัว่ ประเทศและรับฟังข้อกังวล
ในแต่ละพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น ครั้นผูอ้ าศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นบ่อแก้วในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทยต้องเผชิ ญกับการขับไล่ออกจากที่ดินของ
พวกเขา พวกเขาได้ยนื่ หนังสื อถึงพรรคฝ่ ายค้านทั้ง 7 พรรคและส่ งจดหมายถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อขอให้ยกเลิกคําสัง่ ขับ
ไล่ออกจากที่ดิน ตัวแทนจากพรรคอนาคตใหม่ได้ตกลงช่วยเสนอให้มีการเลื่อนบังคับใช้คาํ สัง่ ขับไล่ดงั กล่าวและพยายามหาทางแก้ไขปั ญหานี้ มูลนิ ธิ
มานุษยะได้ทาํ งานร่ วมกับสมาชิ กพรรคอนาคตใหม่ในการแก้ไขพระราชบัญญัติการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้
และถูกองค์กรภาคประชาสังคมจํานวนมากมองว่าเป็ นภัยคุกคามต่อสิ ทธิ มนุษยชน จวบจนถึงสิ้ นปี 2562 ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชดั เจนใดๆจากความ
พยายามครั้งนั้น
รัฐบาลพยายามอย่างหนักหน่วงในการกีดกันงานด้านการรณรงค์จากองค์กรภาคประชาสังคมในประเด็นที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง นักปกป้ อง
สิ ทธิมนุษยชน สื่ อมวลชน และนักกิจกรรมจํานวนมากที่มีส่วนในกิจกรรมเช่นนี้ ถูกจับกุมหรื อคุกคามตลอดทั้งปี นี้ ไม่วา่ จะเป็ นในชายแดนใต้ของ
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ประเทศไทย ซึ่งนักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชนที่ออกมาพูดเรื่ องปั ญหาผูล้ ้ ีภยั ยังคงถูกข่มขูแ่ ละใส่ ร้ายผ่านโซเชี ยลมีเดีย หรื อในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อซึ่ ง
ตํารวจติดตามกิจกรรมรณรงค์อย่างใกล้ชิดและยังบังคับใช้มาตรการที่ขดั ต่อกฎหมาย เช่น ออกคําสัง่ ถึงผูอ้ าํ นวยการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับประเภท
เสื้ อผ้าที่ผเู้ ข้าร่ วมการชุมนุมสามารถใส่ได้ระหว่างการทํากิจกรรม เป็ นต้น
ในระดับท้องถิ่น รัฐบาลและภาคธุรกิจมักไม่เต็มใจฟังเสี ยงขององค์กรภาคประชาสังคมระหว่างการวางแผนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความ
มัน่ คงแห่งชาติ ยกตัวอย่างเช่น ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการประกาศให้อาํ เภอจะนะ จังหวัดสงขลาเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
แต่อย่างใด ศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จดั ประชุมเพื่อแจ้งให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับเรื่ อง SEZ เพียงเฉพาะช่วง
หลังจากที่มีการประกาศก่อตั้งเขตขึ้นมาแล้ว เช่นเดียวกัน ในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย บริ ษทั เหมืองและโรงงานอ้อย
ละเมิดสิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลของชุมชนและไม่ได้รับความยินยอมจากชุมชนก่อนดําเนิ นแผนงานทางธุรกิจ ผูห้ ญิงชนพื้นเมืองไม่สามารถเข้าร่ วมการ
ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลได้เนื่ องด้วยผูใ้ หญ่บา้ นประกาศ “คําสั่งจากทางอําเภอ” ซึ่ งห้ามไม่ให้พวกเธอเข้าร่ วมการชุมนุมนอกหมู่บา้ น ผูห้ ญิงบาง
คนถูกติดตามและเริ่ มลังเลที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆมากขึ้น เนื่ องจากกังวลเรื่ องความปลอดภัยของตน
องค์กรภาคประชาสังคมใช้โซเชียลมีเดียในแคมเปญรณรงค์ต่างๆ แต่ประสิ ทธิ ภาพของงานเหล่านี้ ยงั คงถูกบัน่ ทอนโดยรัฐบาลที่เฝ้าติดตามโซเชี ยล
มีเดียและกฎหมายอย่างพรบ.คอมพิวเตอร์ ฯ ซึ่ งให้อาํ นาจกับรัฐบาลในการกําหนดว่าข้อมูลแง่ลบหรื อข้อมูลเชิ งวิพากษ์ใดๆถือเป็ น “ข้อมูลเท็จ”
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม กานต์ พงษ์ประภาพันธ์ นักกิจกรรมสนับสนุนประชาธิ ปไตย ถูกจับกุมโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ด้วยข้อหาละเมิดมาตรา 14 ของพรบ.คอมพิวเตอร์ ฯ หลังจากเขาโพสต์ขอ้ ความในเฟสบุค๊ ซึ่ ง
อ้างอิงถึงประวัติศาสตร์การล่มสลายลงของสถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ นยุโรป ซึ่งถูกตีความว่าเป็ นภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ทย ภาคธุรกิจ
ก็ติดตามโซเชียลมีเดียและฟ้องคดีความต่อผูท้ ี่ “ทําลายชื่อเสี ยง” ธุรกิจของพวกเขาเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 6 ธันวาคม บริ ษทั ธรรมเกษตร จํากัด
ได้ดาํ เนินคดีกบั พุทธณี กางกั้น เจ้าหน้าที่องค์กร Fortify Rights เพราะโพสต์ในโซเชี ยลมีเดียของเธอซึ่งแสดงความสนับสนุนนักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน
ที่ตอ้ งเผชิญคดีความคล้ายๆกันจากธรรมเกษตร เธออาจต้องโทษถึงจําคุก 2 ปี และ/หรื อถูกปรับเป็ นจํานวนเงิน 2.8 ล้านบาท (93,300 ดอลลาร์ สหรัฐ)
นักกิจกรรมและนักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชนจํานวนมากเลือกที่จะปิ ดปากตัวเองโดยงดเว้นการแสดงออกในโซเชี ยลมีเดีย เนื่ องจากพวกเขาหวาดกลัวว่า
จะถูกดําเนิ นคดี
ในภาพรวม องค์กรภาคประชาสังคมไม่ได้ทาํ การล็อบบี้เพื่อผลักดันการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับภาคประชาสังคมฉบับใดเป็ นพิเศษ ในสภาพแวดล้อม
ปัจจุบนั องค์กรภาคประชาสังคมเกรงกลัวว่าความพยายามในลักษณะดังกล่าวจะทําให้สถานการณ์ยากลําบากยิง่ กว่าเดิม

การให้ บริการ: 4.5
ความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคมในการให้บริ การถือว่าอยูใ่ น
ระดับคงที่ในปี
2562
ภาคประชาสังคมในประเทศไทยให้บริ การ
หลากหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ นการบรรเทาเหตุฉุกเฉิ นและการเพิม่ พลัง
ให้ชุมชนไปจนถึงการคุม้ ครองเหยือ่ ของความรุ นแรงภายในครอบครัว การ
ให้สิ่งอํานวยความสะดวกด้านสุ ขภาพแก่ผคู ้ า้ บริ การทางเพศ และการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย แต่ละองค์กรซึ่งมีลกั ษณะแตกต่างกันก็จะ
ได้รับโอกาสที่แตกต่างกัน ในแง่ของความสามารถในการให้บริ การในปี
2562 โดยขึ้นอยูก่ บั ปั จจัย เช่น การเข้าถึงเงินทุน ประเด็นที่เน้นในการ
ทํางาน และการสนับสนุนจากตัวแสดงอื่นๆ รวมถึงองค์กรภาคประชา
สังคมอื่นๆและรัฐบาล เป็ นต้น เช่น องค์กรภาคประชาสังคมที่ทาํ งานให้
ความช่วยเหลือด้านกฎหมายต้องเจอความยากลําบากเพราะทนายน้อยคนจะสะดวกให้ความช่วยเหลือชุมชนและองค์กรภาคประชาสังคม อีกทั้ง ผูค้ น
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ยังได้สูญเสี ยความเชื่ อมัน่ ในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นเรื่ อยๆ ในขณะเดียวกัน องค์กรที่ทาํ งานเกี่ยวกับปั ญหาที่ดิน ชนพื้นเมือง และแรงงานอพยพ
สามารถรักษาและแม้กระทัง่ เพิ่มการให้บริ การได้ เช่น กลุ่มชนพื้นเมืองสามารถพัฒนาการให้บริ การได้ดว้ ยวิธีการขยายเครื อข่าย จัดการอบรม และ
ดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาสิ ทธิ สตรี เป็ นต้น
บริ การขององค์กรภาคประชาสังคมมักเป็ นการขานรับความต้องการและเป้ าหมายของชุมชนต่างๆ องค์กรภาคประชาสังคมมีเป้ าหมายในการยกระดับ
สิ ทธิและสวัสดิการของกลุ่มผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ขององค์กร ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มชนพื้นเมือง, ชาวไร่ , ชาวนา, แรงงานอพยพ, กลุ่มประชากรเล
สเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ และคนเพศกํากวม (LGBTI). ผูค้ า้ บริ การทางเพศ, ผูใ้ ช้ชีวิตอยูร่ ่ วมกับ HIV/AIDS, ผูม้ ีความพิการ, เด็ก, และผูส้ ู งอายุ
อีกทั้ง องค์กรภาคประชาสังคมยังทํางานร่ วมกับชุมชนเพื่อแก้ไขผลกระทบในแง่ลบของโครงการพัฒนา ปั ญหาการถือครองสิ ทธิ ในที่ดิน และการ
ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนต่างๆ
เนื่องด้วยกฎหมายอันไม่เป็ นธรรมและมีขอ้ จํากัด นักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน นักกิจกรรม สื่ อมวลชน และประชาชนทัว่ ไปจํานวนมากมายต้องถูก
ฟ้องร้องดําเนินคดีในปี 2562 จึงทําให้มีความต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม องค์กรภาคประชาสังคมจํานวนมากไม่มีความ
เชี่ยวชาญที่จาํ เป็ นสําหรับตอบรับความต้องการนี้หรื อทรัพยากรด้านการเงินที่เพียงพอสําหรับการให้บริ การเหล่านี้ แก่กลุ่มผูร้ ับผลประโยชน์ ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของไทย ชาวบ้านที่ตอ้ งถูกขับไล่ของจากที่ดินของพวกเขา ต้องประสบกับปั ญหาการขาดแคลนความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
เพราะทนายความไม่เต็มใจหรื อไม่สามารถให้บริ การได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเนื่ องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่กาํ ลังถดถอยลงทัว่ ประเทศ ดังจะเห็น
ได้วา่ มีทนายเพียงหนึ่ งคนซึ่ งต้องรับผิดชอบคดีความของชาวบ้านจากหมู่บา้ นซับหวาย 14 คน
องค์กรบางแห่งต้องเลิกให้บริ การหรื อจําต้องปิ ดตัวลงในปี 2562 ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทย องค์กรแห่ งหนึ่งซึ่งให้ความช่วยเหลือชุมชน
ด้านปัญหาสิ ทธิที่ดินต้องระงับการดําเนิ นกิจการด้วยเหตุว่ามีหวั หน้าชุมชนถูกจําคุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม
มูลนิ ธิศูนย์
ทนายความมุสลิมในอําเภอจะนะต้องปิ ดตัวลงอย่างสิ้ นเชิ งเนื่ องจากไม่มีเงินทุน โดยถือเป็ นการสู ญเสี ยของชุมชนเพราะเป็ นองค์กรหลักในการให้
ความช่วยเหลือเหยือ่ การละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน เงินทุนจากรัฐบาลที่ลดลงก็ส่งผลให้การเข้าถึงบริ การที่จาํ เป็ นต่างๆของผูร้ ับผลประโยชน์ตอ้ งพลอยถูก
จํากัดมากขึ้นด้วยเช่นกัน ในปี 2562 สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติให้เงินทุนสําหรับการตรวจโรคเอชไอวีในพื้นที่ 12 จังหวัดเท่านั้น ในขณะ
ที่เคยให้ 35 จังหวัดในปี 2561 ด้วยเหตุน้ ี คนจํานวนมากในพื้นที่ชนบทซึ่งต้องการรับบริ การจึงไม่สามารถเข้าถึงการตรวจได้หรื อจําเป็ นต้องเดิน
ทางไกลมาเพื่อรับบริ การดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากองค์กรภาคประชาสังคมได้รับอุปกรณ์ตรวจโรคมาจากหน่วยงานรัฐอีกที จึงมีความสามารถใน
การให้บริ การตรวจอย่างจํากัด ด้วยเหตุที่วา่ ประเทศไทยยังมีการตีตราโรคเอชไอวีอยู่ คนจํานวนมากจึงรู ้สึกสบายใจที่จะเข้าตรวจโรคกับองค์กรภาค
ประชาสังคมมากกว่าที่โรงพยาบาล ในปี 2562 การเข้าถึงยาและบริ การสําหรับการทําแท้งอย่างปลอดภัยลดน้อยลง ผูค้ นไม่สามารถหายาได้โดยทัว่ ไป
และโรงพยาบาลหลายแห่ งบังคับว่าต้องมีคาํ ยินยอมจากผูป้ กครองก่อนทําแท้งตามกฎหมาย โดยข้อบังคับลักษณะนี้ถือว่าขัดต่อกฎหมาย
องค์กรภาคประชาสังคมมักให้บริ การโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่ องจากส่ วนใหญ่เป็ นการทํางานเพื่อชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มที่ผลักให้อยูช่ ายขอบซึ่ งมักมี
รายได้ต่าํ แม้รัฐบาลจะสนับสนุนให้มีการก่อตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 แต่กแ็ ทบ
ไม่ปรากฏองค์กรภาคประชาสังคมใดที่สามารถประสบความสําเร็ จในการดําเนิ นธุรกิจ
รัฐบาลยอมรับถึงคุณูปการต่างๆขององค์กรภาคประชาสังคม ไม่ว่าจะเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564)
หรื อแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ก็ลว้ นแต่กล่าวถึงความสําคัญของการร่ วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในการต่อยอดด้านการ
พัฒนาและความมัน่ คงของประเทศ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั ิ การร่ วมมือยังคงถูกจํากัดกรอบเนื่ องจากทั้งสองฝ่ ายมีเป้ าหมาย วิธีการคิด และ
ยุทธศาสตร์ในการทํางานที่แตกต่างกัน
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โครงสร้ างพื้นฐานรายภาคส่ วน: 4.7
โครงสร้างพื้นฐานซึ่ งเกื้อหนุนภาคประชาสังคมพัฒนาขึ้นเล็กน้อยในปี
2562 เพราะมีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการอบรมมากขึ้นและ
เครื อข่ายองค์กรภาคประชาสังคมได้ดาํ เนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประเทศไทยมีศูนย์ทรัพยากรสําหรับองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กร
ตัวกลางที่ทาํ หน้าที่เสริ มหนุนพลัง เช่น องค์กร NEEDeed และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.)
ซึ่ งเป็ นองค์กรมหาชนอิสระภายใต้
กระทรวงพม.ที่ให้ช่วยเหลือและจัดอบรมด้านเทคนิ คให้องค์กรภาค
ประชาสังคม
อย่างไรก็ตาม
องค์กรภาคประชาสังคมจํานวนมาก
โดยเฉพาะองค์กรที่ต้ งั อยูน่ อกเขตเมือง
ไม่ทราบถึงบริ การเหล่านี้ และ
ไม่ได้รับการสนับสนุนที่ตอ้ งการ พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ที่ใหญ่กว่าแทน โดยองค์กรเหล่านี้ ไม่ได้เรี ยกตนเองว่าเป็ นศูนย์ทรัพยากร
หรื อองค์กรตัวกลางที่ทาํ หน้าที่เสริ มหนุนพลัง เช่น มูลนิธิมานุษยะ ซึ่งได้ให้การอบรม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และมอบทุนย่อยๆแก่องค์กรภาค
ประชาสังคมและองค์กรในระดับท้องถิ่นต่างๆ
การให้ทุนย่อยทางอ้อมเป็ นช่องทาสําหรับรับเงินทุนที่มีขอ้ จํากัดแต่ก็เป็ นส่ วนสําคัญสําหรับองค์กรภาคประชาสังคมท้องถิ่นและขบวนการเคลื่อนไหว
ระดับรากหญ้า ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2562 มูลนิ ธิมานุษยะได้มอบทุนย่อยๆ จากเงินทุนของกองทุนนักปกป้ องสิ่ งแวดล้อม, องค์กรอินเทอร์ นิวส์
(Internews), และสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ให้แก่อย่างน้อย 10 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงกลุ่มนักปกป้ องสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดนใต้และกลุ่มเครื อข่าย
สตรี ชนเผ่าแห่งประเทศไทยด้วย
องค์กรภาคประชาสังคมร่ วมมือกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในปี 2562 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครื อข่ายสตรี ชนเผ่าแห่ งประเทศไทยได้ก่อตั้งกลุ่มขึ้น
เพิ่มเติมสองกลุ่มและช่วยอบรมเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืน (SDGs) และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ
(CEDAW) ส่วนในพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทย มีเครื อข่ายเยาวชนลุ่มนํ้าสายบุรีซ่ ึ งก่อตั้งขึ้นในปี 2562 เครื อข่ายนี้ได้ร่วมกับคณะทํางานเพื่อ
ติดตามกลไกระหว่างประเทศ (Working Group for Monitoring on International Mechanisms) จัดทํางานวิจยั ชุมชนเกี่ยวกับการกัดเซาะลุ่มนํ้าสายบุรีที่
เกิดจากการดูดทรายและได้ผลิตรายงานซึ่ งสามารถนําไปใช้ทาํ งานรณรงค์ต่อได้ในอนาคตเพื่อหยุดการดูดทรายซึ่งมีความอันตรายในพื้นที่น้ ี
องค์กรภาคประชาสังคมสามารถเข้าถึงการอบรมซึ่ งจัดโดยองค์กรภาคประสังคมอื่นๆ ทนายความ และนักวิชาการท้องถิ่นได้ ในปี 2562 มูลนิ ธิมานุษ
ยะได้จดั อบรมเกี่ยวกับทักษะความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทลั และความปลอดภัยทางดิจิทลั ให้กบั ตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน และ
ขบวนการเคลื่อนไหวระดับรากหญ้ากว่า 30 คน ส่วนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของไทย นักวิชาการและทนายความได้จดั งานอบรมเกี่ยวกับนโยบาย
เรื่ องที่ดินให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมที่ทาํ งานด้านสิ ทธิ ที่ดิน และในภาคเหนื อของประเทศไทย มูลนิ ธิเพื่อการประสานความร่ วมมือของชนเผ่า
พื้นเมืองเอเชีย (AIPP) ได้อบรมเครื อข่ายสตรี ชนเผ่าแห่งประเทศไทยเรื่ อง SDGs อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่งานทุกประเภทขององค์กรภาคประชาสังคมที่มี
การอบรมรองรับเสมอไป
องค์กรภาคประชาสังคมเผชิ ญความลําบากในการพัฒนาความร่ วมมือกับรัฐบาล ยกตัวอย่างเช่น องค์กรในภาคเหนื อของประเทศไทยที่ทาํ งานกับ
แรงงานอพยพ ได้พยายามทํางานร่ วมกับตํารวจในท้องที่เพื่อให้มีบริ การล่ามสําหรับแรงงานอพยพ ณ สถานที่ตาํ รวจ แม้ตาํ รวจได้ตกลงตามข้อเสนอ
แต่ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าบริ การล่าม จึงทําให้โครงการนี้จาํ เป็ นต้องถูกระงับไป องค์กรภาคประชาสังคมแทบไม่ได้ริเริ่ มความร่ วมมือใดๆกับภาคธุรกิจ
เนื่องด้วยมุมมองที่ขดั แย้งกัน องค์กรภาคประชาสังคมมองการรับเงินทุนจากบริ ษทั ว่าเป็ นสิ่ งน่ าเคลือบแคลงใจ เพราะธุรกิจต่างๆมองตนเองว่าเป็ นผู ้
อํานวยความสะดวกและผูต้ ดั สิ นใจเกี่ยวกับโครงการที่ให้ทุน ในขณะที่องค์กรภาคประชาสังคมมองว่าองค์กรธุรกิจไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการดําเนิ น
โครงการ
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ภาพลักษณ์ สาธารณะ: 5.1

ภาพลักษณ์สาธารณะขององค์กรภาคประชาสังคมยํา่ แย่ลงในปี 2562 เนื่ องจากมีการนําเสนอจากสื่ อน้อยลง ประชาชนทัว่ ไปยังคงเคลือบแคลงใจ
เกี่ยวกับองค์กรภาคประชาสังคม และรัฐบาลยังคงคอยทําลายชื่ อเสี ยงองค์กรภาคประชาสังคมที่มีแนวคิดเชิ งวิพากษ์และเห็นต่างจากรัฐ
ในปี 2562 สื่ อต่างๆเซ็นเซอร์ ตวั เองมากขึ้นและลังเลที่จะนําเสนอเกี่ยวกับงานขององค์กรภาคประชาสังคม สื่ อระดับชาติแสดงออกว่าไม่สนใจเกี่ยวกับ
งานขององค์กรภาคประชาสังคม ยกตัวอย่างเช่น สื่ อกระจายภาพและเสี ยงไม่ได้นาํ เสนอว่ามีสมาชิ กสมัชชาคนจนหลายร้อยคนปั กหลักอยูบ่ ริ เวณใกล้
ทําเนียบรัฐบาลในกรุ งเทพฯเป็ นเวลา 19 วันในช่วงเดือนตุลาคมเพื่อเรี ยกร้องค่าชดเชยสําหรับการขับไล่พวกเขาออกจากที่อยูอ่ าศัยและสําหรับที่ดินซึ่ ง
พวกเขาสูญเสี ยไป หนึ่ งกรณี ยกเว้นที่ตอ้ งบันทึกไว้คือว่า เรื่ องราวการเรี ยกร้องความเท่าเทียมในการสมรสโดยนักกิจกรรม LGBTI ได้รับการหยิบ
ยกขึ้นมานําเสนอในวงกว้าง
มุมมองของสาธารณะเกี่ยวกับองค์กรภาคประชาสังคมโดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั ภูมิภาคและประเด็นงานที่ขบั เคลื่อน ในพื้นที่ชายแดนใต้ งานของ
องค์กรภาคประชาสังคมมักไม่เป็ นที่เข้าใจและคนจํานวนมากเกรงกลัวที่จะให้ความร่ วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมเพราะมีสมมติฐานว่าองค์กร
เหล่านี้ทาํ งานต่อต้านรัฐบาล ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่เครื อข่ายเยาวชนลุ่มนํ้าสายบุรีดาํ เนิ นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการดูดทรายจากลุ่มนํ้า
สายบุรี ชาวบ้านในพื้นที่มีความลังเลในการให้ขอ้ มูลที่เครื อข่ายขอ ในภาคเหนื อและภาคใต้ของประเทศไทย ชนพื้นเมืองลังเลที่จะร่ วมงานกับองค์กร
พัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) เพราะคําว่า “เอ็นจีโอ” มีนยั ยะในแง่ลบซึ่งสื่ อถึง “อันตราย” และ “การถูกเฝ้าติดตาม” ทั้งนี้ องค์กรภาคประชาสังคมบางองค์กร
เลือกใช้คาํ ว่า “ตัวแทนชาวบ้าน” แทน ซึ่ งทําให้สามารถสร้างความเชื่ อใจสําหรับชุมชนได้มากกว่า ในปี 2562 ผูส้ นับสนุนกองทัพและสถาบัน
พระมหากษัตริ ยใ์ ช้คาํ ว่า “ชังชาติ” มากขึ้นเพื่อเรี ยกกลุ่มคนที่พวกเขาคิดว่าเป็ นภัยต่อความมัน่ คงแห่ งชาติหรื อมีการกระทําและมุมมองขัดแย้งกับ
รัฐบาลและสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ งหมายรวมไปถึงองค์กรภาคประชาสังคม นักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน และนักกิจกรรมทางการเมือง ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย มุมมองสาธารณะต่อองค์กรภาคประชาสังคมถือว่าพัฒนาขึ้นหลังจากชาวบ้าน 11 คนจากหมู่บา้ นซับหวายซึ่ ง
ทํางานด้านสิ ทธิที่ดินถูกตัดสิ นจําคุก ส่งผลให้ประชาชนหันมาตั้งคําถามต่อเจตนาของรัฐบาล
โดยทัว่ ไป รัฐบาลยังคงมองว่าองค์กรภาคประชาสังคมหลายองค์กรเป็ นอุปสรรคและศัตรู ของรัฐ ภาคธุรกิจและรัฐบาลมองว่าองค์กรภาคประชาสังคม
และนักปกป้องสิ ทธิ มนุษยชนว่าเป็ นอุปสรรค โดยเฉพาะกลุ่มที่รณรงค์ต่อต้านกิจกรรมทางธุรกิจและโครงการพัฒนาที่รัฐบาลสนับสนุน หรื อเน้น
นําเสนอเรื่ องการปฏิบตั ิต่อแรงงานของธุรกิจต่างๆ ด้วยเหตุน้ ี พวกเขาจึงตั้งใจขัดขวางการทํางานขององค์กรภาคประชาสังคมและนักกิจกรรม โดยใช้
วิธีฟ้องร้องดําเนินคดีต่อพวกเขา
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ด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็ นมิตร องค์กรภาคประชาสังคมและนักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ทาํ งานเกี่ยวกับประเด็นซึ่งมีความอ่อนไหว
ทางการเมือง มักเซ็นเซอร์ตนเองและไม่เผยแพร่ เกี่ยวกับงานที่ทาํ เพราะจะสามารถเพิ่มความเสี่ ยงในการถูกรัฐบาลเฝ้าติดตามและควบคุมได้ องค์กร
ภาคประชาสังคมปฏิบตั ิตามแนวทางความประพฤติตนหรื อหลักการเชิ งคุณค่าหลักภายในองค์กรซึ่ งร่ างขึ้นมาตอนก่อตั้งแต่ละองค์กร องค์กรภาค
ประชาสังคมโดยทัว่ ไปไม่ได้จดั ทํารายงานประจําปี เพราะขาดทรัพยากรและเจ้าหน้าที่ในการทํางาน
ข้ อสงวนสิทธิ: ความคิดเห็นต่ างๆซึ่งแสดงออก ณ ที่นถี้ ือเป็ นของคณะผู้จัดทํารายงานและนักวิจัยประจําโครงการรายอื่นๆเท่ านั้น โดยที่มิได้ สะท้ อนถึง
มุมมองอย่างเป็ นทางการของ USAID หรื อ FHI 360.
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