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การฟ้องกลั่นแกล้งในไทย

ปัญหาที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนยุคใหม่ต้องเผชิญ

“บิลลี-่ พอละจี รักจงเจริญ” “เจริญ วัดอักษร” และ “เด่น ค�ำแหล้” รายชือ่
เหล่านี้ คือ หนึง่ ใน “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน๑” ซึง่ ถูกคุกคาม ขูฆ่ า่ กระทัง่ ถูกท�ำให้
สูญหายไป โดยที่ไม่อาจหาตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษได้ ในอดีตเหตุการณ์
เช่นนีม้ กั เกิดขึน้ กับบรรดานักปกป้องสิทธิมนุษยชนทีอ่ อกมาต่อสูเ้ รียกร้องเพือ่
ประโยชน์สาธารณะกับอ�ำนาจรัฐหรืออ�ำนาจทุน แต่ปัจจุบันรูปแบบของการ
คุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเริม่ เปลีย่ นไปจากการอุม้ หายหรือท�ำอันตราย
แก่ชวี ติ เป็นการ “ฟ้องคดี” เพือ่ ระงับการมีสว่ นร่วมและแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นสาธารณะมากขึน้ ซึง่ ท�ำให้การเคลือ่ นไหวเพือ่ ปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปอย่างยากล�ำบาก
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกับการถูกฟ้องกลั่นแกล้ง

การด� ำ เนิ น คดี เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ระงั บ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ (Strategic Lawsuits Against
Public Participation - SLAPP) อาจเรียกให้เข้าใจโดยง่ายว่า
“การฟ้องกลั่นแกล้ง” หรือ “การฟ้องปิดปาก” เป็นรูปแบบ
การคุกคามที่เกิดแก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนรูปแบบหนึ่งที่
ถูกน�ำมาใช้มากขึ้นในสังคมไทย โดยหน่วยงานรัฐหรือทุนมัก
ฟ้องด�ำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ยับยัง้ การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบ
หรือการออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์

สาธารณะอันเป็นการกดดันให้ผู้ที่ถูกด�ำเนินคดีจ�ำต้องระงับ
การเคลื่อนไหว
ในช่วงหลายปีมานี้ มีตัวอย่างการฟ้องคดีในลักษณะ
SLAPP หรือการฟ้องกลัน่ แกล้งทีเ่ กิดขึน้ กับชาวบ้านนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เช่น คดีเหมืองหินเขาคู หา
ต�ำบลคูหาใต้ อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และคดีเหมือง
ทองค�ำวังสะพุง ต�ำบลเขาหลวง อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
โดย ส. รัตนมณี พลกล้า ทนายความมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
ผู้รับผิดชอบคดีทั้งสองเปิดเผยว่า การแกล้งฟ้องกลับกันไปมา
มีมากและเป็นเรื่องปกติในคดีทั่วไป แต่ส�ำหรับคดีที่เกี่ยวกับ

สารบัญ

ภาพกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดกับการต่อสู้คดีเหมืองทองค�ำวังสะพุง จ.เลย

กสม. ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและ
การฟ้องกลั่นแกล้งในไทย ปัญหาที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิฯ ประจำ�ปี ๒๕๖๒ หน้า ๔
ยุคใหม่ต้องเผชิญ
หน้า ๑
“ผู้ลี้ภัย” ผู้หลบหนีภยันตรายที่ต้องได้รับการ
มุมสะท้อน
หน้า ๒ คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต
หน้า ๖

(อ่านต่อหน้า ๒)

กิจกรรม
หน้า ๗
ซาอุดีอาระเบียเตรียมแก้กฎหมายให้ผู้หญิงเดินทางออก
หน้า ๘
นอกประเทศได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ชายในครอบครัว

มุมสะท้อน
ปัจจุบัน “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” หรือ
Human Rights defenders ต้องถูกคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ ๆ ที่ ต ่ า งไปจากในอดี ต กล่ า วคื อ จากเดิ ม มั ก
ถูกสกัดกั้นไม่ให้เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องผลประโยชน์
สาธารณะด้วยการถูกลอบท�ำร้าย หรืออุม้ หายให้สาบสูญ
เป็ น การถู ก ฟ้ อ งร้ อ งด� ำ เนิ น คดี เ พื่ อ กลั่ น แกล้ ง หรื อ
สกัดการเคลื่อนไหว ดังที่รู้จักกันว่า “การด�ำเนินคดี
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ระงั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม
สาธารณะ (SLAPP)” มุ ม มองสิ ท ธิ์ ฉ บั บ นี้ จึ ง ขอน� ำ
เสนอเรื่ อ งราวและตั ว อย่ า งของคดี ฟ ้ อ งกลั่ น แกล้ ง
ในประเทศไทยจากมุมมองของนักกฎหมายและผู้แทน
ภาคประชาสังคม ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา
เชิ ง กฎหมายตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ตามด้ ว ยบทความให้ ค วามรู ้ ก รณี สิ ท ธิ ข อง
ผู้ลี้ภัยที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพผูล้ ภี้ ยั ของสหประชาชาติ ปี ค.ศ. ๑๙๕๑ รวมทัง้
การรับมือกับปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลไทย และข่าวสาร
ที่น่าสนใจจากต่างประเทศกรณีประเทศซาอุดีอาระเบีย
เตรี ย มผ่ อ นผั น กฎหมายให้ ผู ้ ห ญิ ง ซาอุ ฯ สามารถ
เดิ น ทางออกนอกประเทศเองได้ โดยไม่ ต ้ อ งได้ รั บ
ความยินยอมจากผูช้ ายในครอบครัว ซึง่ ถือเป็นพัฒนาการ
ที่ดีของสิทธิสตรีในโลกอาหรับอีกก้าวหนึ่ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ประธานกรรมการ : นายวัส ติงสมิตร
กรรมการ :
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
นางอังคณา นีละไพจิตร
นางเตือนใจ ดีเทศน์
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขาธิการ :
นายโสพล จริงจิตร
รองเลขาธิการ : นายบุญเกื้อ สมนึก
นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
“มุ ม มองสิ ท ธิ์ ” เป็ น จดหมายข่ า วของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดท�ำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน การน�ำข้อความหรือเรือ่ งราว
บางส่วนหรือทัง้ หมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถึงแหล่งข้อมูล
ขอเชิ ญ ชวนผู ้ ส นใจส่ ง บทความเพื่ อ พิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ใ น
จดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ”์ ได้ตลอดทัง้ ปี ทัง้ นีเ้ รือ่ งที่ได้รบั
การพิจารณาตีพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ
เพือ่ ความเหมาะสม
บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏอยู่
ในจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว
ของผู้เขียน ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
กองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

การแกล้งฟ้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน คดีเหมืองหินเขาคูหา อาจถือได้วา่ เป็นคดีแรกในไทยทีช่ มุ ชนลุกมาต่อสูเ้ พือ่
ปกป้องสิทธิของชุมชนแล้วถูกแกล้งฟ้อง จึงฟ้องกลับกระทัง่ ชนะคดี เหตุการณ์ดงั กล่าวเริม่ ต้น
เมื่อปี ๒๕๔๙ โดยบริษัทผู้ประกอบกิจการเหมืองหินและโรงโม่หินบริเวณเขาคูหา
มีการระเบิดหินทุกวัน เป็นเหตุให้บา้ นเรือนของชาวบ้านทีอ่ ยูบ่ ริเวณโดยรอบได้รบั ความเสียหาย
จากแรงสั่ น สะเทื อ นและเศษหิ น ที่ ต กใส่ บ ้ า น ทั้ ง ฝุ ่ น ละอองที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการระเบิ ด
ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชาวบ้าน ชาวบ้านจ�ำนวนหนึ่งจึงได้ท�ำหนังสือ
ร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่บริษัทได้ด�ำเนินการขออนุญาต
ต่ออายุประทานบัตรท�ำเหมืองแต่ยังไม่ได้รับอนุญาต จึงน�ำเหตุจากการท�ำหนังสือร้องเรียน
ของชาวบ้านมาฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานหมิน่ ประมาท ท�ำให้บริษทั เสือ่ มเสียชือ่ เสีย และอ้างว่า
การร้องเรียนนัน้ เป็นเหตุให้บริษทั ไม่ได้รบั การต่อใบอนุญาตในการประกอบกิจการ โดยฟ้องชาวบ้าน
จ�ำนวน ๙ คน เป็นเงิน ๖๐ ล้านบาท อย่างไรก็ดี ชาวบ้านได้ฟอ้ งแย้งไปในคดีและภายหลังบริษทั ได้
2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

ถอนฟ้อง ชาวบ้านจึงฟ้องกลับ โดยระบุว่าการฟ้องของบริษัท
เป็นการใช้สทิ ธิโดยไม่สจุ ริต เนือ่ งจากบริษทั รูอ้ ยูแ่ ล้วว่าข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นในหนังสือร้องเรียนเป็นเรื่องจริง ชาวบ้านไม่ได้มีเจตนา
ที่จะท�ำให้บริษัทเกิดความเสียหาย แต่เป็นการร้องเรียนเพื่อให้
เกิดการแก้ไขปัญหา กระทั่งปี ๒๕๕๗ ศาลฎีกามีค�ำพิพากษาให้
บริษัทชดเชยค่าเสียหายให้แก่ชาวบ้าน โดยรวมถึงค่าเสียหาย
ทางจิตใจจากการอยู่อย่างไม่สงบเพราะความหวาดระแวงอันเกิด
จากสิ่งของตกหล่นเข้าไปในบ้าน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง ด้วย
อีกตัวอย่างหนึ่งของการฟ้องกลั่นแกล้ง คือ คดีเหมือง
ทองค� ำ วั ง สะพุ ง คดีนี้เกิดจากการที่ชาวบ้าน “กลุ่มฅนรักษ์
บ้านเกิด” ในหมู่บ้านรอบพื้นที่การท�ำกิจการเหมืองแร่ทองค�ำ
ได้รับผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการฟื้นฟูแก้ไข จึงได้ร่วมกันจัดท�ำ
ป้ายและซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านที่มีข้อความเช่นว่า “หมู่บ้านนี้
ไม่เอาเหมือง” “ปิดเหมืองฟื้นฟู” เพื่อเรียกร้องและแสดงออก
ว่ า ต้ อ งการให้ มี ก ารฟื ้ น ฟู เ ยี ย วยาชาวบ้ า นผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จากการท�ำเหมืองทองค�ำ เมื่อปี ๒๕๕๘ บริษัทผู้ประกอบกิจการ
จึงฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชาวบ้าน ๖ คน เป็นจ�ำนวนเงิน
๕๐ ล้านบาท โดยระบุว่าการติดป้ายดังกล่าวท�ำให้บริษัทซึ่งเป็น
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้รับความเสียหาย กระทบต่อความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งภายหลังศาลมีค�ำพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่า
การกระท�ำของชาวบ้านเป็นการใช้สิทธิในการเรียกร้องและแสดง
ความเห็นโดยสุจริต ไม่ได้มุ่งหมายให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
ชาวบ้านจึงตัดสินใจฟ้องเรียกค่าเสียหายกลับจากการที่บริษัท
มาแกล้งฟ้อง โดยศาลจังหวัดเลยมีค�ำพิพากษาในคดีที่ชาวบ้าน
ฟ้องกลับ (คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๐๕/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๕
ธันวาคม ๒๕๖๑ ว่า
“แม้การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเป็นสิทธิที่กฎหมาย
ให้อ�ำนาจไว้ก็ตาม แต่หากเป็นการใช้สิทธิทางศาลที่มีความ
มุ่งหมายหรือเจตนาให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย โดยอาศัย
ศาลเป็นเครื่องมือก�ำบังแกล้งกล่าวหาบุคคลอื่นอันเป็นการใช้
สิทธิโดยไม่สุจริตแล้ว ย่อมเป็นการกระท�ำละเมิดได้…”
โดยศาลระบุว่า การใช้สิทธิของบริษัทฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายจากชาวบ้านทัง้ ๖ คน เป็นการใช้สทิ ธิโดยไม่สจุ ริต เป็นการ
ใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น อันเป็นการ
กระท�ำละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๔๑
ประกอบมาตรา ๒๔๐ ศาลจึงมีค�ำสั่งให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหาย
ต่อชือ่ เสียงและค่าเสียหายจากการเสียสุขภาพจิต รวมทัง้ ค่าเสียหาย
จากการต้องเข้าต่อสูค้ ดี เช่น ค่าขาดรายได้จากการท�ำงาน ค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางไปศาล เป็นจ�ำนวนเงินคนละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

คดีดังกล่าวจึงนับเป็นอีกความก้าวหน้าที่น่ายินดีในค�ำพิพากษา
ของศาลทีม่ องเห็นถึงความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการทีก่ ลุม่ นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนถูกฟ้องกลั่นแกล้ง
อย่างไรก็ตาม ยังมีอกี หลายกรณีทนี่ กั ปกป้องสิทธิมนุษยชน
ถูกฟ้องกลั่นแกล้งจากการเรียกร้องความเป็นธรรมในกิจการ/
โครงการพัฒนาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ และ
ไม่ได้รับการเยียวยาเช่นสองคดีตัวอย่างข้างต้น โดย ส. รัตนมณี
ระบุ ว ่ า การฟ้ อ งกลั บ เพื่ อ ที่ จ ะเรี ย กค่ า เสี ย หายจากการถู ก
แกล้งฟ้อง ไม่ใช่เรื่องง่ายส�ำหรับชาวบ้านทั่วไป ที่ขาดทุนทรัพย์
ต้องท�ำมาหากิน และขาดคนให้คำ� ปรึกษา เนือ่ งจากการฟ้องร้องคดี
ในศาลต้องใช้ต้นทุนและเวลามาก การฟ้องกลับจากการถูกฟ้อง
กลั่นแกล้ง แม้จะท�ำให้ผู้กลั่นแกล้งได้รับบทเรียน แต่ก็เป็นเพียง
การแก้ ป ั ญ หารายกรณี และไม่ ใ ช่ วิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หาการฟ้ อ ง
กลั่นแกล้งที่ยั่งยืนถาวร…

กฎหมายกับการป้องกันมิให้แกล้งฟ้อง

การฟ้องกลั่นแกล้งโดยอาศัยกระบวนการยุติธรรมเป็น
เครื่องมือ เป็นหนึ่งในประเด็นส�ำคัญที่ภาคประชาสังคมในเวลานี้
ให้ความสนใจและมุ่งให้เกิดการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเชิงโครงสร้าง
คือ การแก้ไขกฎหมาย ซึง่ สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและมาตรการ
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) ที่ สม ๐๐๐๙/๑๐๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ที่ระบุถึงการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนข้อหนึ่งว่า
“คณะรัฐมนตรีร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม และรัฐสภา ควรด�ำเนินเพื่อให้มี
กฎหมายที่ มี เ นื้ อ หาในการป้ อ งกั น และปั ญ หาการฟ้ อ งคดี
โดยไม่สุจริต หรือเพื่อกลั่นแกล้ง เพื่อป้องกันการด�ำเนินคดี
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ
ของประชาชน (Anti – SLAPPs Law)”
ส�ำหรับแนวทางการป้องกันการฟ้องกลั่นแกล้งในคดี
อาญาที่ผ่านมา มีข้อเสนอจากส�ำนักงานศาลยุติธรรมให้เเก้ไข
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อป้องกันการใช้สิทธิ
ฟ้องคดีอาญาโดยมีเจตนาไม่สุจริต โดยก�ำหนดวิธีการป้องกัน
การแกล้งฟ้องคดีอาญาไว้ในมาตรา ๑๖๑/๑ ซึง่ บัญญัตวิ า่ "ในกรณี
ที่ราษฎรเป็นโจทก์ ก่อนนัดไต่ส่วนมูลฟ้อง หากความปรากฎต่อ
ศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาว่า โจทก์ใช้สิทธิฟ้อง
คดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้งหรือ
เอาเปรียบจ�ำเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าผลประโยชน์
ที่พึ่งได้โดยชอบ ศาลจะมีค�ำสั่งไม่ประทับฟ้องนั้นก็ได้ และห้าม
โจทก์ยื่นฟ้องคดีนั้นอีก"
ขณะที่ ร องศาสตราจารย์ ดร. ปกป้ อ ง ศรี ส นิ ท
รองคณบดี ฝ ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารสั ง คม คณะนิ ติ ศ าสตร์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แสดงความคิดเห็นต่อมาตรการ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในเวทีการประกาศเกียรติยศ
“ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จัดโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่า ในคดีอาญา
ที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกแกล้งฟ้องฐานหมิ่นประมาท ยังมี
ทางออกของกฎหมายที่จะช่วยเหลือได้ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๒๙ (๓) ซึ่งให้หลักว่า ผู้ใดแสดงความคิดเห็น
หรือข้อความใดโดยสุจริต ติชมด้วยความเป็นธรรม อันเป็นวิสัย
ของประชาชนย่อมกระท�ำ หากเพื่อประโยชน์สาธารณะให้ถือว่า
ไม่ความผิดฐานหมิ่นประมาท
นอกจากนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้มี
การบังคับใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๑๖๕/๒ ทีแ่ ก้ไขใหม่ โดยมีหลักส�ำคัญทีเ่ ปลีย่ นไปคือ จากเดิมในชัน้
ไต่สวนมูลฟ้อง ศาลจะฟังพยานหลักฐานจากฝ่ายโจทก์ฝ่ายเดียว
โดยจ�ำเลยไม่สามารถแถลงข้อเท็จจริงและน�ำพยานหลักฐาน
ขึ้นต่อสู้ได้ ซึ่งเมื่อศาลประทับรับฟ้อง และมีการออกหมายจับ
จ�ำเลยจะต้องรอประกันตัวในภายหลัง แต่กฎหมายใหม่แก้ไข
มาตราดังกล่าวให้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องโจทก์และจ�ำเลยสามารถ
แถลงข้อเท็จจริงและยืน่ พยานหลักฐานได้เช่นเดียวกัน ตามมาตรา
นี้ หากเป็นกรณีทนี่ กั ปกป้องสิทธิมนุษยชนทีถ่ กู ฟ้องร้องเป็นจ�ำเลย
ฐานหมิ่นประมาท ก็สามารถต่อสู้ได้ตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องว่า
ความเห็นหรือข้อมูลที่ได้แสดงต่อสาธารณะเป็นไปโดยสุจริต
เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ ตามหลักประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๒๙ (๓) และขอให้ศาลยกฟ้องได้ ซึ่งจะเป็นทางออกหนึ่งในการ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนตามกลไกของกฎหมาย
อย่างไรก็ดี ส.รัตนมณี มองว่า ข้อเสนอแนะและการ
แก้ไขกฎหมายอาญาที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการระงับยับยั้งการ
ฟ้องกลั่นแกล้งเมื่อถึงชั้นศาลเท่านั้น แต่ในกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็น
เอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ได้เข้าการแจ้งความต่อต�ำรวจให้ด�ำเนิน
คดีแก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งต�ำรวจจะส่งส�ำนวนให้อัยการ
พิจารณาสั่งฟ้องต่อศาลต่อไปนั้น กฎหมายยังไม่อาจระงับยับยั้ง
กระบวนการฟ้องกลั่นแกล้งตั้งแต่ชั้นต้นนี้ได้ ท�ำให้ชาวบ้านที่
ถูกฟ้องกลั่นแกล้งในหลายกรณีต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลา
ในการท�ำมาหากินเพื่อเดินทางไปรายงานตัวต่ออัยการบ่อยครั้ง
จนกว่าอัยการจะสั่งฟ้องต่อศาล ซึ่งใช้เวลานานหลายเดือนหรือ
4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

บางกรณีนานหลายปี ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ถูกฟ้องกลั่นแกล้งทั้งสิ้น ดังนั้น นอกจาก
การแก้ไขกฎหมายบางมาตราแล้วจึงควรออกกฎหมายเพือ่ ป้องกัน
การฟ้องกลั่นแกล้ง หรือ Anti – SLAPP Law เป็นการเฉพาะ
เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผมู้ เี จตนาไม่สจุ ริตใช้กระบวนการศาลเป็นเครือ่ งมือ
กลั่ น แกล้ ง ประชาชน โดยควรจะต้ อ งคุ ้ ม ครองและป้ อ งกั น
การฟ้องกลัน่ แกล้งทัง้ ในทางแพ่งและอาญา ตัง้ แต่ชนั้ อัยการไปจนถึง
ชัน้ ศาล และครอบคลุมหลายรูปแบบวิธกี ารของการแกล้งฟ้อง เช่น
การแกล้งฟ้องฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
ซึ่งที่ผ่านมาในคดีของชาวบ้านเหมืองทองค�ำวังสะพุง จังหวัดเลย
เคยถูกแกล้งฟ้องไกลถึงศาลจังหวัดภูเก็ต และศาลจังหวัดแม่สอด
โดยโจทก์อ้างว่าเห็นข้อความ ณ จังหวัดดังกล่าวที่ตนไปยื่นฟ้อง
ท�ำให้ชาวบ้านต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินไปต่อสู้คดี
จ�ำนวนมาก
ความไม่เป็นธรรมทางสังคมหลายกรณียุติและแก้ไข
ได้จากความกล้าหาญในการลุกขึ้นมาเรียกร้อง และตรวจสอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสาธารณะของบรรดานักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ซึง่ อาจเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา นักสือ่ สารมวลชน
ไปจนถึงนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ การใช้กฎหมายเพื่อกลั่นแกล้ง
สกัดกั้น หรือท�ำลายบุคคลเหล่านั้นที่ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและ
ประโยชน์สาธารณะของประชาชน จึงเป็นการกระท�ำที่ไม่ควร
ให้เกิดขึ้นในสังคมที่ต้องการความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
มีเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
*หมายเหตุ – บทความนีเ้ ป็นผลงานสืบเนือ่ งจากโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับสื่อมวลชน” ร่วมจัดโดย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ
ประจ�ำประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา
มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชัน่ แนล ประเทศไทย และ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย นางสาววสี ภูเต็มเกียรติ
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ
เอกสารอ้างอิง
- ข้อเสนอแนะและมาตรการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีการคุ้มครอง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่ สม ๐๐๐๙/๑๐๘ ลงวันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
- ค�ำพิพากษาศาลจังหวัดเลย คดีหมายเลขด�ำที่ ๖๐๓/๒๕๕๙
คดีเหมืองทองค�ำจังหวัดเลย
- ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๖๘/๒๕๕๗ คดีเหมืองหินเขา
คูหา จังหวัดสงขลา
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ประมวลกฎหมายอาญา
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“ผู้ลี้ภัย” ผู้หลบหนีภยันตราย

                 ที่ต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต
นิภาวรรณ แก้วแสนทิพย์
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ
ปั จ จุ บั น หลายประเทศทั่ ว โลกก� ำ ลั ง เผชิ ญ กั บ ภั ย
ความขัดแย้ง การสู้รบ การเมือง ความรุนแรง ความหิวโหย
หรือความยากจน ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์การหลั่งไหลของ
ผู ้ ค นจ� ำ นวนมากที่ อ พยพลี้ ภั ย เพื่ อ แสวงหาชี วิ ต ที่ ดี ก ว่ า
ในประเทศอื่น ซึ่งแต่ละประเทศก็มีมาตรการในการจัดการกับ
กลุ่มคนเหล่านี้แตกต่างกันไปตามกฎหมายของประเทศตน
แต่หากพูดถึงสิทธิมนุษยชนทั่วไปนั้น ปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ข้อ ๑๔ ระบุวา่ ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะแสวงหาและอาศัย
ในประเทศอื่นเพื่อลี้ภัยจากการไล่ล่าหรือท�ำร้าย

ผูล้ ภี้ ยั คือใคร ? และได้รบั การคุม้ ครองอย่างไรบ้าง?
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ (United
Nations High Commissioner for Refugee : UNHCR) ระบุวา่
“ผูล้ ภี้ ยั ” หมายถึง บุคคลทีจ่ ำ� เป็นต้องทิง้ ประเทศบ้านเกิดของตนเอง
เนื่องจากความหวาดกลัวการถูกประหัตประหาร หรือได้รับการ
คุกคามต่อชีวติ “อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภี้ ยั ” ปี ค.ศ. ๑๙๕๑
ให้คำ� นิยาม และความหมายของสถานภาพผูล้ ภี้ ยั ว่า “ผูล้ ภี้ ยั ” หมายถึง
บุคคลที่จ�ำเป็นต้องทิ้งประเทศบ้านเกิดของตนเอง เนื่องจาก
ความหวาดกลัวการถูกประหัตประหารหรือได้รับการคุกคาม
ต่อชีวติ เนือ่ งจากสาเหตุขอ้ หนึง่ ข้อใด เช่น เชือ้ ชาติ ศาสนา สัญชาติ
สมาชิ ก ภาพในกลุ ่ ม ทางสั ง คม สมาชิ ก ภาพในกลุ ่ ม ความคิ ด
ทางการเมือง และในมาตรา ๓๓ ของอนุสัญญาดังกล่าวก�ำหนด
ห้ามมิให้รฐั ภาคีขบั ไล่หรือส่งกลับ (ผลักดัน) ผูล้ ภี้ ยั ให้กลับสูอ่ นั ตราย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในดินแดนของตน
ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง กลุ่มคนเหล่านี้จ�ำเป็นต้องได้รับ
การคุม้ ครอง เนือ่ งจากเป็นกลุม่ เสีย่ งทีต่ อ้ งเผชิญกับอันตรายถึงชีวติ
การซ้อมทรมาน การอุม้ หาย การขูดรีดแรงงาน ความอดอยากหรือ
การเผชิญอันตรายระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือ
ทางน�้ำ และการถูกแสวงหาผลประโยชน์จากขบวนการค้ามนุษย์
หรือขบวนการค้ายาเสพติด อันเนือ่ งมาจากการถูกหลอกลวงหรือ
ความยินยอมเพราะความหวาดกลัวทีจ่ ะถูกท�ำร้ายหรือท�ำให้เสียชีวติ
หากยังอาศัยอยูใ่ นประเทศของตน
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ประเทศไทยกับประเด็นผูล้ ภี้ ยั

แม้ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยผูล้ ภี้ ยั ของ
สหประชาชาติ ปี ค.ศ. ๑๙๕๑ และไม่มกี ฎหมายรับรองสถานภาพ
ของผูอ้ พยพ ท�ำให้ผลู้ ภี้ ยั ต้องกลายเป็นคนหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิด
กฎหมาย โดยในหลายกรณีรฐั บาลได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
เบื้องต้น เช่น การจัดหาน�้ำและอาหารก่อนที่จะมีการผลักดัน
ออกนอกประเทศเนือ่ งด้วยข้อจ�ำกัดด้านความมัน่ คง แต่รฐั บาลก็ได้
ประสานงานร่วมกับ UNHCR ในการเข้ามาด�ำเนินการช่วยเหลือ
ผู้ลี้ภัยที่พักพิงชั่วคราวอยู่ในประเทศไทยก่อนส่งต่อไปยังประเทศ
ทีส่ าม รวมทัง้ มีการผ่อนปรนให้ผหู้ นีภยั การสูร้ บจากประเทศเมียนมา
อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราว ๙ แห่ง ใน ๔ จังหวัด
ได้แก่ แม่ฮอ่ งสอน ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี โดยข้อมูลในเดือน
มิถนุ ายน ๒๕๖๒ ของ UNHCR ระบุวา่ มีผอู้ าศัยในศูนย์พกั พิง จ�ำนวน
๙๕,๖๘๑ คน ซึง่ เป็นชนกลุม่ น้อย ชาวกะเหรีย่ ง และกะเหรีย่ งแดง
จากประเทศเมียนมา
ทั้งนี้จากรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ระบุวา่ จากสถานการณ์ทางการเมือง
ในประเทศเมียนมาทีม่ พี ฒ
ั นาการดีขนึ้ ท�ำให้สามารถส่งผูห้ นีภยั ที่
สมัครใจกลับประเทศเมียนมาได้ครัง้ แรกเมือ่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ และ
ครัง้ ทีส่ องเมือ่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมทัง้ ได้มขี อ้ เสนอแนะให้
รัฐบาลไทยร่วมมือกับรัฐบาลประเทศเมียนมา UNHCR และองค์กร
ระหว่างประเทศในการให้ขอ้ มูลและเตรียมความพร้อมแก่ผหู้ นีภยั
ทีต่ อ้ งการกลับประเทศเมียนมาด้วยความสมัครใจ เพือ่ ให้ได้รบั การ
ปกป้องและคุม้ ครองความปลอดภัยอย่างถึงทีส่ ดุ นอกจากนี้ ยังมีผล้ ู ภี้ ยั /
ผู้แสวงหาที่พักพิงที่อาศัยในเขตเมืองอีกจ�ำนวนหนึ่งที่ได้รับรอง
สถานะผูล้ ภี้ ยั จาก UNHCR หรืออยูร่ ะหว่างการขอสถานะ ซึง่ ปัจจุบนั
รัฐบาลไทยได้มคี วามพยายามหามาตรการช่วยเหลือ โดยล่าสุดมีมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ให้มกี ลไกคัดกรองผูล้ ภี้ ยั
และหามาตรการในการแก้ไขปัญหาและคุม้ ครองตามหลักการสิทธิมนุษยชน
แม้แต่ละประเทศจะมีกฎหมายหรือแนวทางในการด�ำเนิน
การต่อผูล้ ภี้ ยั ทีแ่ ตกต่างกัน แต่สงิ่ หนึง่ ทีค่ วรตระหนักร่วมกันคือการ
ให้ความส�ำคัญกับ “ความเป็นมนุษย์” ทีต่ า่ งมีสทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานอันควร
ได้รบั การคุม้ ครองชีวติ ให้อยูร่ อดปลอดภัยภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน
อ้างอิง
- รายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑, คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๖๒.
- ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ, ๒๕๕๙. สืบค้นจาก www.unhcr.or.th
- อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภี้ ยั ปี ค.ศ. ๑๙๕๑
- การละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาสูป่ ญ
ั หาการโยกย้ายถิน่ ฐานแบบไม่ปกติขา้ มชาติ, ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร.

ภาพกิจกรรม
กสม. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นางเตือนใจ ดีเทศน์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายบุญเกือ้ สมนึก นางสาวรตญา
กอบศิ ริ ก าญจน์ และนางสาวอั จ ฉรา ฉายากุ ล รองเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เพือ่ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ที่ ท รงมี ต ่ อ พสกนิ ก รชาวไทย และเพื่ อ เป็ น การปลู ก ฝั ง อุ ด มการณ์
ให้เจ้าหน้าทีท่ กุ คนมีจติ ส�ำนึก ทัศนคติ และอุทศิ กายใจในการปฏิบตั ริ าชการ
เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประเทศชาติและประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์
ชัน้ ๖ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กสม. หารือความร่วมมือกับผู้แทนไทยใน AICHR และ
ACWC เรื่องสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางประกายรัตน์
ต้นธีรวงศ์ นางอังคณา นีละไพจิตร และนางเตือนใจ ดีเทศน์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและและ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานฯ ประชุมหารือร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. อมรา
พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission
on Human Rights - AICHR) นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทย
ด้านสิทธิเด็ก และ ดร. รัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี
ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิสตรี
และสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and
Protection of the Rights of Women and Children - ACWC)
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับอาเซียน ณ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กสม. จัดงานครบรอบวันสถาปนาองค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีที่ ๑๘
วั น ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งชาติ จัดงานครบรอบวันสถาปนาองค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(กสม.) ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ของทุกปีและในปีนี้เป็นวันครบรอบปีที่ ๑๘
โดยในช่วงเช้า นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา
จันทร์ดียิ่ง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห ารและและเจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งานฯ
ร่ ว มสั ก การะศาลพระพรหม จากนั้ น ให้ ก ารต้ อ นรั บ และถ่ า ยภาพที่ ร ะลึ ก กั บ
แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณ
ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๖ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส�ำนักงาน กสม. จัดสัมมนาวิชาการสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนประเด็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เป็นประธานการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่
ภาคตะวันออก : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC)” ร่วมจัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
สิทธิในการพัฒนาและการมีสว่ นร่วมของประชาชน รวมถึงแลกเปลีย่ นและให้ขอ้ เสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
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ซาอุ ดี อ าระเบี ย เตรี ย ม แก้ ก ฎหมาย
ให้ ผู ้ ห ญิ ง เดิ น ทางออกนอกประเทศได้
โดยไม่ ต ้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู ้ ช ายในครอบครั ว
ภาพ CBN News

กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีรายงานว่า ประเทศซาอุดอี าระเบีย
วางแผนลดความเคร่งครัดของกฎหมายที่บังคับให้ ผู ้ ห ญิ ง
ไม่สามารถออกนอกประเทศได้ หากไม่ได้รับการอนุญาต
และการคุ้มครองจากผู้ชายในครอบครัว โดยจะมีการแก้
กฎหมายให้ผหู้ ญิงทีอ่ ายุเกิน ๑๘ ปีบริบรู ณ์ สามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได้ โดยไม่จำ� เป็นต้องได้รบั การอนุญาตจาก
ผู้ชายในครอบครัว จากที่ก่อนหน้านี้กฎหมายระบุว่า ผู้หญิง
ไม่ว่าจะอายุเท่าใดและผู้ชายที่อายุต�่ำกว่า ๒๑ ปี จะต้องได้รับ
ความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากสมาชิกในครอบครัว
ทีเ่ ป็นผูช้ ายเท่านัน้ จึงจะสามารถเดินทางออกนอกพรมแดนได้
แนวโน้มที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี
ในซาอุดอี าระเบียนี้ เป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์ทนี่ างสาวราฮาฟ
โมฮัมเหม็ด เอ็ม อัลคูนัน (Rahaf Mohammed M Alqunun)
หญิ ง สาวชาวซาอุ ดี อ าระเบี ย หนี ก ารแต่ ง งานและการใช้
ความรุนแรงในครอบครัวจากบ้านเกิดและถูกจับกุมทีป่ ระเทศไทย
(ปัจจุบันราฮาฟได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในประเทศแคนาดา) และ
จุดกระแสต่อต้านเรื่องสิทธิสตรีขึ้นในซาอุดีอาระเบียและ
สังคมโลก
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ทัง้ นี้ ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมาสิทธิของผูห้ ญิงในซาอุดอี าระเบีย
มีพฒ
ั นาการทีด่ ขี นึ้ จากการเรียกร้องสิทธิของภาคประชาสังคม
ในวงกว้าง เช่น ปลายปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผู้หญิงซาอุฯ
ได้รับการอนุญาตให้ขับรถได้เช่นเดียวกับผู้ชาย ซึ่งการลด
ความเคร่งครัดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการเดินทางออกนอก
ประเทศของผู้หญิงครั้งนี้จึงถือเป็นพัฒนาการที่ดีในการสร้าง
ความเท่าเทียมระหว่างเพศต่อไป

รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

ที่มา : the momentum, the guardian.

ชำ�ระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ ๙/๒๕๕๒
ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชัน้ ๖-๗ เลขที่ ๑๒๐ หมูท่ ่ี ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หากต้องการข้อมูล ข้อแนะนำ�และบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ :
สำ�นักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๒, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๒๐ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๕
8 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์
ขอความกรุณาตอบแบบประเมินออนไลน์

