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การฟ้องกลั่นแกล้งในไทย 
          ปัญหาที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนยุคใหม่ต้องเผชิญ

“บลิล่ี-พอละจ ีรกัจงเจรญิ” “เจรญิ วดัอกัษร” และ “เด่น ค�ำแหล้” รำยชือ่ 

เหล่ำน้ี คอื หน่ึงใน “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน๑” ซึง่ถกูคกุคำม ขูฆ่่ำ กระท่ังถกูท�ำให้

สูญหำยไป โดยที่ไม่อำจหำตัวผู้กระท�ำควำมผิดมำลงโทษได้ ในอดีตเหตุกำรณ์

เช่นน้ีมักเกดิขึน้กับบรรดำนักปกป้องสิทธมินุษยชนทีอ่อกมำต่อสู้เรียกร้องเพ่ือ

ประโยชน์สำธำรณะกับอ�ำนำจรัฐหรืออ�ำนำจทุน แต่ปัจจุบันรูปแบบของกำร

คกุคำมนักปกป้องสิทธิมนษุยชนเริม่เปล่ียนไปจำกกำรอุม้หำยหรอืท�ำอนัตรำย

แก่ชวีติเป็นกำร “ฟ้องคดี” เพือ่ระงบักำรมีส่วนร่วมและแสดงควำมคดิเห็นใน

ประเดน็สำธำรณะมำกขึน้ ซึง่ท�ำให้กำรเคล่ือนไหวเพือ่ปกป้องสทิธแิละเสรภีำพของประชำชนเป็นไปอย่ำงยำกล�ำบำก

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกับการถูกฟ้องกลั่นแกล้ง
 การด�าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมี 
ส่วนร่วมในกจิกรรมสาธารณะ (Strategic Lawsuits Against 
Public Participation - SLAPP) อาจเรยีกให้เข้าใจโดยง่ายว่า 
“การฟ้องกลั่นแกล้ง” หรือ “การฟ้องปิดปาก” เป็นรูปแบบ
การคุกคามที่เกิดแก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนรูปแบบหนึ่งท่ี 
ถูกน�ามาใช้มากขึ้นในสังคมไทย โดยหน่วยงานรัฐหรือทุนมัก
ฟ้องด�าเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  
เพือ่ยบัยัง้การใช้เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ การตรวจสอบ  
หรือการออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องที่เก่ียวข้องกับประโยชน์

สาธารณะอันเป็นการกดดันให้ผู้ท่ีถูกด�าเนินคดีจ�าต้องระงับ
การเคลื่อนไหว 
 ในช่วงหลายปีมานี้ มีตัวอย่างการฟ้องคดีในลักษณะ 
SLAPP หรอืการฟ้องกลัน่แกล้งทีเ่กดิขึน้กบัชาวบ้านนกัปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เช่น คดีเหมืองหินเขาคูหา  
ต�าบลคูหาใต้ อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และคดีเหมือง 
ทองค�าวังสะพุง ต�าบลเขาหลวง อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
โดย ส. รัตนมณี พลกล้า ทนายความมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน  
ผู้รับผิดชอบคดีท้ังสองเปิดเผยว่า การแกล้งฟ้องกลับกันไปมา 
มีมากและเป็นเรื่องปกติในคดีท่ัวไป แต่ส�าหรับคดีท่ีเกี่ยวกับ 

ภาพกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดกับการต่อสู้คดีเหมืองทองค�าวังสะพุง จ.เลย



2 จดหมำยข่ำวมุมมองสิทธิ์

 ปัจจุบัน “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” หรือ  

Human Rights defenders ต้องถูกคุกคามในรูปแบบ 

ใหม่ ๆ ที่ต่างไปจากในอดีต กล่าวคือ จากเดิมมัก

ถูกสกัดกั้นไม่ให้เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องผลประโยชน์

สาธารณะด้วยการถกูลอบท�าร้าย หรอือุม้หายให้สาบสญู  

เป ็นการถูกฟ้องร ้องด�าเนินคดีเพื่อกลั่นแกล้งหรือ

สกัดการเคลื่อนไหว ดังที่รู ้จักกันว่า “การด�าเนินคดี

เชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

สาธารณะ (SLAPP)” มุมมองสิทธิ์ฉบับนี้ จึงขอน�า

เสนอเรื่องราวและตัวอย่างของคดีฟ้องกลั่นแกล้ง 

ในประเทศไทยจากมุมมองของนักกฎหมายและผู้แทน

ภาคประชาสังคม ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา 

เชิงกฎหมายตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

 ตามด้วยบทความให้ความรู ้กรณีสิทธิของ 

ผู้ล้ีภัยที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วย

สถานภาพผูล้ีภ้ยัของสหประชาชาต ิปี ค.ศ. ๑๙๕๑ รวมทัง้

การรับมือกับปัญหาดังกล่าวของรฐับาลไทย และข่าวสาร

ที่น่าสนใจจากต่างประเทศกรณีประเทศซาอุดีอาระเบีย

เตรียมผ ่อนผันกฎหมายให ้ผู ้หญิงซาอุฯ สามารถ 

เดินทางออกนอกประเทศเองได้ โดยไม่ต้องได้รับ 

ความยนิยอมจากผู้ชายในครอบครวั ซึง่ถอืเป็นพฒันาการ

ที่ดีของสิทธิสตรีในโลกอาหรับอีกก้าวหนึ่ง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ  : นายวัส ติงสมิตร
กรรมการ : นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง 
 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
 นางอังคณา นีละไพจิตร 
 นางเตือนใจ ดีเทศน์  
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ  : นายโสพล จริงจิตร
รองเลขาธิการ : นายบุญเกื้อ สมนึก 
 นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
 นางสาวอัจฉรา ฉายากุล

“มุมมองสิทธิ์” เป ็นจดหมายข ่าวของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดทำาเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิทธมินุษยชน การนำาข้อความหรือเร่ืองราว 
บางส่วนหรือท้ังหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถงึแหล่งข้อมูล

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ใน
จดหมายข่าว “มมุมองสทิธิ”์ ได้ตลอดท้ังปี ทัง้น้ีเรือ่งท่ีได้รับ
การพิจารณาตีพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ
เพือ่ความเหมาะสม

บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใด ๆ  ท่ีปรากฏอยู่
ในจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้เขียน ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 
กองบรรณาธกิารไม่จำาเป็นต้องเหน็พ้องด้วย

มุมสะท้อน
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การแกล้งฟ้องนกัปกป้องสทิธมินษุยชน คดีเหมืองหนิเขาคูหา อาจถือได้ว่าเป็นคดแีรกในไทยท่ีชุมชนลกุมาต่อสูเ้พือ่

ปกป้องสทิธขิองชมุชนแล้วถกูแกล้งฟ้อง จงึฟ้องกลบักระทัง่ชนะคด ีเหตกุารณ์ดังกล่าวเร่ิมต้น 

เมื่อปี ๒๕๔๙ โดยบริษัทผู้ประกอบกิจการเหมืองหินและโรงโม่หินบริเวณเขาคูหา  

มกีารระเบดิหนิทกุวนั เป็นเหตใุห้บ้านเรอืนของชาวบ้านทีอ่ยูบ่รเิวณโดยรอบได้รบัความเสยีหาย 

จากแรงสั่นสะเทือนและเศษหินท่ีตกใส่บ้าน ท้ังฝุ ่นละอองท่ีเกิดข้ึนจากการระเบิด 

ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชาวบ้าน ชาวบ้านจ�านวนหนึ่งจึงได้ท�าหนังสือ 

ร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่บริษัทได้ด�าเนินการขออนุญาต

ต่ออายุประทานบัตรท�าเหมืองแต่ยังไม่ได้รับอนุญาต จึงน�าเหตุจากการท�าหนังสือร้องเรียน 

ของชาวบ้านมาฟ้องเรยีกค่าเสยีหายฐานหมิน่ประมาท ท�าให้บรษิทัเสือ่มเสยีชือ่เสยี และอ้างว่า 

การร้องเรยีนนัน้เป็นเหตใุห้บรษัิทไม่ได้รบัการต่อใบอนุญาตในการประกอบกิจการ โดยฟ้องชาวบ้าน 

จ�านวน ๙ คน เป็นเงนิ ๖๐ ล้านบาท อย่างไรกด็ ีชาวบ้านได้ฟ้องแย้งไปในคดแีละภายหลังบรษิทัได้ 
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คดีดังกล่าวจึงนับเป็นอีกความก้าวหน้าท่ีน่ายินดีในค�าพิพากษา 

ของศาลทีม่องเหน็ถงึความเสยีหายทีเ่กิดขึน้จากการทีก่ลุม่นกัปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนถูกฟ้องกลั่นแกล้ง

 อย่างไรกต็าม ยงัมอีกีหลายกรณทีีน่กัปกป้องสทิธิมนษุยชน 

ถูกฟ้องกลั่นแกล้งจากการเรียกร้องความเป็นธรรมในกิจการ/

โครงการพัฒนาของรัฐหรือเอกชนท่ีได้รับสัมปทานจากรัฐ และ

ไม่ได้รับการเยียวยาเช่นสองคดีตัวอย่างข้างต้น โดย ส. รัตนมณี 

ระบุว ่า การฟ้องกลับเพื่อที่จะเรียกค่าเสียหายจากการถูก 

แกล้งฟ้อง ไม่ใช่เรื่องง่ายส�าหรับชาวบ้านทั่วไป ที่ขาดทุนทรัพย์  

ต้องท�ามาหากนิ และขาดคนให้ค�าปรกึษา เนือ่งจากการฟ้องร้องคดี 

ในศาลต้องใช้ต้นทุนและเวลามาก การฟ้องกลับจากการถูกฟ้อง

กลั่นแกล้ง แม้จะท�าให้ผู้กลั่นแกล้งได้รับบทเรียน แต่ก็เป็นเพียง 

การแก้ปัญหารายกรณี และไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาการฟ้อง 

กลั่นแกล้งที่ยั่งยืนถาวร…

กฎหมายกับการป้องกันมิให้แกล้งฟ้อง
 การฟ้องกลั่นแกล้งโดยอาศัยกระบวนการยุติธรรมเป็น

เครื่องมือ เป็นหนึ่งในประเด็นส�าคัญที่ภาคประชาสังคมในเวลานี้

ให้ความสนใจและมุ่งให้เกิดการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเชิงโครงสร้าง 

คอื การแก้ไขกฎหมาย ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะและมาตรการ

ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาต ิ(กสม.) ที ่สม ๐๐๐๙/๑๐๘ ลงวนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ที่ระบุถึงการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนข้อหนึ่งว่า 

“คณะรัฐมนตรีร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ด้านกระบวนการยุติธรรม และรัฐสภา ควรด�าเนินเพื่อให้มี 

กฎหมายท่ีมีเนื้อหาในการป้องกันและปัญหาการฟ้องคดี 

โดยไม่สุจริต หรือเพื่อกลั่นแกล้ง เพื่อป้องกันการด�าเนินคด ี

เชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ 

ของประชาชน (Anti – SLAPPs Law)”

ส�าหรับแนวทางการป้องกันการฟ้องกลั่นแกล้งในคดี

อาญาท่ีผ่านมา มีข้อเสนอจากส�านักงานศาลยุติธรรมให้เเก้ไข

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อป้องกันการใช้สิทธิ

ฟ้องคดีอาญาโดยมีเจตนาไม่สุจริต โดยก�าหนดวิธีการป้องกัน 

การแกล้งฟ้องคดอีาญาไว้ในมาตรา ๑๖๑/๑ ซึง่บัญญติัว่า "ในกรณ ี

ท่ีราษฎรเป็นโจทก์ ก่อนนัดไต่ส่วนมูลฟ้อง หากความปรากฎต่อ

ศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ศาลเรียกมาว่า โจทก์ใช้สิทธิฟ้อง

คดีโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้งหรือ

เอาเปรียบจ�าเลยหรือโดยมุ่งหวังผลอย่างอื่นยิ่งกว่าผลประโยชน์

ท่ีพึ่งได้โดยชอบ ศาลจะมีค�าสั่งไม่ประทับฟ้องนั้นก็ได้ และห้าม

โจทก์ยื่นฟ้องคดีนั้นอีก" 

ขณะท่ีรองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท  

รองคณบดีฝ ่ายวิจัยและบริการสังคม คณะนิติศาสตร ์ 

ถอนฟ้อง ชาวบ้านจึงฟ้องกลับ โดยระบุว่าการฟ้องของบริษัท

เป็นการใช้สิทธโิดยไม่สจุรติ เนือ่งจากบรษิทัรูอ้ยูแ่ล้วว่าข้อเทจ็จรงิ

ที่เกิดขึ้นในหนังสือร้องเรียนเป็นเรื่องจริง ชาวบ้านไม่ได้มีเจตนา

ที่จะท�าให้บริษัทเกิดความเสียหาย แต่เป็นการร้องเรียนเพื่อให้

เกิดการแก้ไขปัญหา กระทั่งปี ๒๕๕๗ ศาลฎีกามีค�าพิพากษาให้

บริษัทชดเชยค่าเสียหายให้แก่ชาวบ้าน โดยรวมถึงค่าเสียหาย

ทางจิตใจจากการอยู่อย่างไม่สงบเพราะความหวาดระแวงอันเกิด

จากสิ่งของตกหล่นเข้าไปในบ้าน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง ด้วย 

 อีกตัวอย่างหนึ่งของการฟ้องกลั่นแกล้ง คือ คดีเหมือง 

ทองค�าวังสะพุง คดีนี้เกิดจากการที่ชาวบ้าน “กลุ ่มฅนรักษ ์

บ้านเกิด” ในหมู่บ้านรอบพื้นที่การท�ากิจการเหมืองแร่ทองค�า

ได้รับผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดย

ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการฟื้นฟูแก้ไข จึงได้ร่วมกันจัดท�า

ป้ายและซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านที่มีข้อความเช่นว่า “หมู่บ้านนี้

ไม่เอาเหมือง” “ปิดเหมืองฟื้นฟู” เพื่อเรียกร้องและแสดงออก

ว่าต้องการให้มีการฟื ้นฟูเยียวยาชาวบ้านผู ้ได้รับผลกระทบ 

จากการท�าเหมืองทองค�า เมื่อปี ๒๕๕๘ บริษัทผู้ประกอบกิจการ

จึงฟ้องเรียกค่าเสียหายจากชาวบ้าน ๖ คน เป็นจ�านวนเงิน  

๕๐ ล้านบาท โดยระบุว่าการติดป้ายดังกล่าวท�าให้บริษัทซ่ึงเป็น

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้รับความเสียหาย กระทบต่อความ 

น่าเชื่อถือ ซ่ึงภายหลังศาลมีค�าพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่า 

การกระท�าของชาวบ้านเป็นการใช้สิทธิในการเรียกร้องและแสดง

ความเห็นโดยสุจริต ไม่ได้มุ่งหมายให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท 

ชาวบ้านจึงตัดสินใจฟ้องเรียกค่าเสียหายกลับจากการที่บริษัท 

มาแกล้งฟ้อง โดยศาลจังหวัดเลยมีค�าพิพากษาในคดีที่ชาวบ้าน 

ฟ้องกลับ (คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๐๕/๒๕๖๑) เม่ือวันที่ ๒๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ ว่า 

“แม้การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเป็นสิทธิที่กฎหมาย 

ให้อ�านาจไว้ก็ตาม แต่หากเป็นการใช้สิทธิทางศาลท่ีมีความ

มุ่งหมายหรือเจตนาให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย โดยอาศัย 

ศาลเป็นเครื่องมือก�าบังแกล้งกล่าวหาบุคคลอื่นอันเป็นการใช้

สิทธิโดยไม่สุจริตแล้ว ย่อมเป็นการกระท�าละเมิดได้…”

โดยศาลระบุว่า การใช้สิทธิของบริษัทฟ้องร้องเรียก 

ค่าเสยีหายจากชาวบ้านท้ัง ๖ คน เป็นการใช้สทิธโิดยไม่สจุริต เป็นการ 

ใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น อันเป็นการ

กระท�าละเมดิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๔๑ 

ประกอบมาตรา ๒๔๐ ศาลจึงมีค�าสั่งให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหาย 

ต่อช่ือเสยีงและค่าเสยีหายจากการเสียสขุภาพจิต รวมท้ังค่าเสยีหาย

จากการต้องเข้าต่อสูค้ดี เช่น ค่าขาดรายได้จากการท�างาน ค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปศาล เป็นจ�านวนเงินคนละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท  
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แสดงความคิดเห็นต่อมาตรการ

คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในเวทีการประกาศเกียรติยศ  

“ผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจ�าปี ๒๕๖๒ จัดโดย 

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่า ในคดีอาญา

ที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกแกล้งฟ้องฐานหมิ่นประมาท ยังมี

ทางออกของกฎหมายที่จะช่วยเหลือได้ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา ๓๒๙ (๓) ซึ่งให้หลักว่า ผู้ใดแสดงความคิดเห็น

หรือข้อความใดโดยสุจริต ติชมด้วยความเป็นธรรม อันเป็นวิสัย

ของประชาชนย่อมกระท�า หากเพ่ือประโยชน์สาธารณะให้ถือว่า

ไม่ความผิดฐานหมิ่นประมาท  

นอกจากนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้มี

การบังคับใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

๑๖๕/๒ ทีแ่ก้ไขใหม่ โดยมหีลกัส�าคัญทีเ่ปลีย่นไปคือ จากเดมิในชัน้ 

ไต่สวนมูลฟ้อง ศาลจะฟังพยานหลักฐานจากฝ่ายโจทก์ฝ่ายเดียว  

โดยจ�าเลยไม่สามารถแถลงข้อเท็จจริงและน�าพยานหลักฐาน 

ขึ้นต่อสู้ได้ ซึ่งเมื่อศาลประทับรับฟ้อง และมีการออกหมายจับ 

จ�าเลยจะต้องรอประกันตัวในภายหลัง แต่กฎหมายใหม่แก้ไข

มาตราดังกล่าวให้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องโจทก์และจ�าเลยสามารถ

แถลงข้อเทจ็จริงและยืน่พยานหลกัฐานได้เช่นเดยีวกนั ตามมาตรา

นี ้หากเป็นกรณทีีนั่กปกป้องสทิธิมนษุยชนทีถ่กูฟ้องร้องเป็นจ�าเลย

ฐานหม่ินประมาท ก็สามารถต่อสู้ได้ต้ังแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องว่า 

ความเห็นหรือข้อมูลที่ได้แสดงต่อสาธารณะเป็นไปโดยสุจริต 

เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตามหลกัประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

๓๒๙ (๓) และขอให้ศาลยกฟ้องได้  ซึ่งจะเป็นทางออกหนึ่งในการ

คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนตามกลไกของกฎหมาย  

อย่างไรก็ดี ส.รัตนมณี มองว่า ข้อเสนอแนะและการ

แก้ไขกฎหมายอาญาที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการระงับยับยั้งการ

ฟ้องกลั่นแกล้งเมื่อถึงช้ันศาลเท่าน้ัน แต่ในกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็น

เอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ได้เข้าการแจ้งความต่อต�ารวจให้ด�าเนิน

คดีแก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งต�ารวจจะส่งส�านวนให้อัยการ

พิจารณาส่ังฟ้องต่อศาลต่อไปนั้น กฎหมายยังไม่อาจระงับยับยั้ง

กระบวนการฟ้องกลั่นแกล้งต้ังแต่ช้ันต้นนี้ได้ ท�าให้ชาวบ้านที่ 

ถูกฟ้องกลั่นแกล้งในหลายกรณีต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลา

ในการท�ามาหากินเพื่อเดินทางไปรายงานตัวต่ออัยการบ่อยครั้ง

จนกว่าอัยการจะส่ังฟ้องต่อศาล ซึ่งใช้เวลานานหลายเดือนหรือ

บางกรณีนานหลายปี ท้ังหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน

ชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ถูกฟ้องกลั่นแกล้งทั้งสิ้น ดังนั้น นอกจาก

การแก้ไขกฎหมายบางมาตราแล้วจงึควรออกกฎหมายเพือ่ป้องกนั

การฟ้องกลั่นแกล้ง หรือ Anti – SLAPP Law เป็นการเฉพาะ 

เพือ่ป้องกนัไม่ให้ผูม้เีจตนาไม่สจุรติใช้กระบวนการศาลเป็นเครือ่งมอื 

กลั่นแกล้งประชาชน โดยควรจะต้องคุ ้มครองและป้องกัน 

การฟ้องกลัน่แกล้งทัง้ในทางแพ่งและอาญา ตัง้แต่ชัน้อยัการไปจนถงึ 

ช้ันศาล และครอบคลมุหลายรปูแบบวธิกีารของการแกล้งฟ้อง เช่น 

การแกล้งฟ้องฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ 

ซ่ึงท่ีผ่านมาในคดีของชาวบ้านเหมืองทองค�าวังสะพุง จังหวัดเลย 

เคยถูกแกล้งฟ้องไกลถึงศาลจังหวัดภูเก็ต และศาลจังหวัดแม่สอด 

โดยโจทก์อ้างว่าเห็นข้อความ ณ จังหวัดดังกล่าวท่ีตนไปยื่นฟ้อง 

ท�าให้ชาวบ้านต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินไปต่อสู้คดี

จ�านวนมาก 

ความไม่เป็นธรรมทางสังคมหลายกรณียุติและแก้ไข

ได้จากความกล้าหาญในการลุกขึ้นมาเรียกร้อง และตรวจสอบ

กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสาธารณะของบรรดานักปกป้อง

สทิธมินษุยชน ซึง่อาจเป็นเพยีงชาวบ้านธรรมดา นกัสือ่สารมวลชน 

ไปจนถึงนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ การใช้กฎหมายเพื่อกลั่นแกล้ง 

สกัดกั้น หรือท�าลายบุคคลเหล่านั้นที่ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและ

ประโยชน์สาธารณะของประชาชน จึงเป็นการกระท�าที่ไม่ควร

ให้เกิดขึ้นในสังคมที่ต้องการความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 

มีเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

*หมายเหต ุ– บทความนีเ้ป็นผลงานสืบเนือ่งจากโครงการสมัมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ส�าหรับส่ือมวลชน” ร่วมจัดโดย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ 
ประจ�าประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา  
มูลนิธิพัฒนาส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชัน่แนล ประเทศไทย   และ ส�านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑ เขียนโดย นางสาววสี ภูเต็มเกียรติ  
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ
เอกสารอ้างอิง
- ข้อเสนอแนะและมาตรการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีการคุ้มครอง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่ สม ๐๐๐๙/๑๐๘ ลงวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑

- ค�าพิพากษาศาลจังหวัดเลย คดีหมายเลขด�าที่ ๖๐๓/๒๕๕๙ 
คดีเหมืองทองค�าจังหวัดเลย 

- ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๖๘/๒๕๕๗ คดีเหมืองหินเขา
คูหา  จังหวัดสงขลา 

- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ประมวลกฎหมายอาญา
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นิภาวรรณ แก้วแสนทิพย์
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ
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 ป ัจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกก�าลังเผชิญกับภัย 
ความขัดแย้ง การสู้รบ การเมือง ความรุนแรง ความหิวโหย
หรือความยากจน ท�าให้เกิดปรากฏการณ์การหลั่งไหลของ
ผู ้คนจ�านวนมากท่ีอพยพลี้ภัยเพื่อแสวงหาชีวิตท่ีดีกว่า 
ในประเทศอื่น ซ่ึงแต่ละประเทศก็มีมาตรการในการจัดการกับ
กลุ่มคนเหล่าน้ีแตกต่างกันไปตามกฎหมายของประเทศตน 
แต่หากพูดถึงสิทธิมนุษยชนท่ัวไปน้ัน ปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สทิธิมนุษยชน ข้อ ๑๔ ระบุว่าทุกคนมีสทิธิท่ีจะแสวงหาและอาศยั
ในประเทศอื่นเพื่อลี้ภัยจากการไล่ล่าหรือท�าร้าย

	 ผู้ลีภั้ยคอืใคร	?	และได้รบัการคุม้ครองอย่างไรบ้าง?
 ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาต ิ(United 
Nations High Commissioner for Refugee : UNHCR) ระบุว่า 
“ผูล้ีภั้ย” หมายถงึ บคุคลทีจ่�าเป็นต้องทิง้ประเทศบ้านเกดิของตนเอง 
เนื่องจากความหวาดกลัวการถูกประหัตประหาร หรือได้รับการ
คกุคามต่อชีวิต “อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผูล้ีภ้ยั” ปี ค.ศ. ๑๙๕๑  
ให้ค�านยิาม และความหมายของสถานภาพผูล้ีภ้ยัว่า “ผูล้ีภ้ยั” หมายถึง 
บุคคลที่จ�าเป็นต้องทิ้งประเทศบ้านเกิดของตนเอง เนื่องจาก
ความหวาดกลัวการถูกประหัตประหารหรือได้รับการคุกคาม 
ต่อชีวติเนือ่งจากสาเหตุข้อหน่ึงข้อใด เช่น เชือ้ชาติ ศาสนา สญัชาติ  
สมาชิกภาพในกลุ ่มทางสังคม สมาชิกภาพในกลุ ่มความคิด 
ทางการเมือง และในมาตรา ๓๓ ของอนุสัญญาดังกล่าวก�าหนด 
ห้ามมิให้รฐัภาคขีบัไล่หรือส่งกลบั (ผลกัดัน) ผูล้ีภ้ยัให้กลบัสู่อนัตราย
ทีอ่าจเกดิขึน้ในดนิแดนของตน
 ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง กลุ่มคนเหล่านี้จ�าเป็นต้องได้รับ
การคุ้มครอง เนือ่งจากเป็นกลุม่เสีย่งทีต้่องเผชญิกับอนัตรายถึงชีวติ 
การซ้อมทรมาน การอุม้หาย การขดูรดีแรงงาน ความอดอยากหรือ
การเผชิญอันตรายระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือ 
ทางน�้า และการถูกแสวงหาผลประโยชน์จากขบวนการค้ามนุษย์
หรือขบวนการค้ายาเสพติด อนัเนือ่งมาจากการถกูหลอกลวงหรอื
ความยนิยอมเพราะความหวาดกลวัทีจ่ะถกูท�าร้ายหรอืท�าให้เสยีชีวติ 
หากยงัอาศยัอยูใ่นประเทศของตน 

 ประเทศไทยกบัประเดน็ผู้ลีภั้ย
 แม้ประเทศไทยยงัไม่ได้เป็นภาคอีนุสญัญาว่าด้วยผูล้ีภ้ยัของ
สหประชาชาต ิ ปี ค.ศ. ๑๙๕๑ และไม่มกีฎหมายรบัรองสถานภาพ
ของผูอ้พยพ ท�าให้ผูล้ีภ้ยัต้องกลายเป็นคนหลบหนเีข้าเมอืงอย่างผิด
กฎหมาย โดยในหลายกรณรีฐับาลได้ให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม
เบ้ืองต้น เช่น การจัดหาน�้าและอาหารก่อนที่จะมีการผลักดัน 
ออกนอกประเทศเนือ่งด้วยข้อจ�ากดัด้านความมัน่คง แต่รฐับาลก็ได้
ประสานงานร่วมกับ UNHCR ในการเข้ามาด�าเนินการช่วยเหลือ 
ผู้ลี้ภัยท่ีพักพิงช่ัวคราวอยู่ในประเทศไทยก่อนส่งต่อไปยังประเทศ 
ท่ีสาม รวมท้ังมกีารผ่อนปรนให้ผูห้นภียัการสูร้บจากประเทศเมยีนมา
อาศยัอยูใ่นประเทศไทย ในพ้ืนท่ีพกัพิงช่ัวคราว ๙ แห่ง ใน ๔ จงัหวัด
ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุร ีและราชบุร ีโดยข้อมูลในเดอืน
มถินุายน ๒๕๖๒ ของ UNHCR ระบวุ่ามผีูอ้าศยัในศนูย์พกัพิง จ�านวน 
๙๕,๖๘๑ คน ซ่ึงเป็นชนกลุม่น้อย ชาวกะเหรีย่ง และกะเหรีย่งแดง
จากประเทศเมียนมา 
 ทั้งนี้จากรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ-
มนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาติ (กสม.) ระบวุ่า จากสถานการณ์ทางการเมอืง 
ในประเทศเมยีนมาทีม่พีฒันาการดขีึน้ ท�าให้สามารถส่งผูห้นภัียที่
สมคัรใจกลบัประเทศเมยีนมาได้คร้ังแรกเมือ่เดอืนตลุาคม ๒๕๕๙ และ 
ครัง้ทีส่องเมือ่เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมทัง้ได้มข้ีอเสนอแนะให้
รฐับาลไทยร่วมมอืกบัรฐับาลประเทศเมยีนมา UNHCR และองค์กร
ระหว่างประเทศในการให้ข้อมลูและเตรียมความพร้อมแก่ผูห้นภียั
ทีต้่องการกลบัประเทศเมยีนมาด้วยความสมคัรใจ เพือ่ให้ได้รบัการ
ปกป้องและคุม้ครองความปลอดภยัอย่างถงึทีส่ดุ นอกจากนี ้ยงัมผีูล้ีภ้ยั/ 
ผู้แสวงหาท่ีพักพิงท่ีอาศัยในเขตเมืองอีกจ�านวนหนึ่งที่ได้รับรอง
สถานะผูล้ีภ้ยัจาก UNHCR หรอือยูร่ะหว่างการขอสถานะ ซึง่ปัจจบุนั
รฐับาลไทยได้มคีวามพยายามหามาตรการช่วยเหลอื โดยล่าสดุมมีติ
คณะรฐัมนตรีเมือ่วนัท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ให้มกีลไกคดักรองผู้ล้ีภยั 
และหามาตรการในการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองตามหลกัการสทิธมินุษยชน
 แม้แต่ละประเทศจะมกีฎหมายหรอืแนวทางในการด�าเนนิ
การต่อผูล้ีภ้ยัท่ีแตกต่างกนั แต่สิง่หน่ึงท่ีควรตระหนกัร่วมกนัคอืการ
ให้ความส�าคญักับ “ความเป็นมนษุย์” ท่ีต่างมสีทิธข้ัินพืน้ฐานอนัควร
ได้รบัการคุม้ครองชวีติให้อยูร่อดปลอดภยัภายใต้หลกัสทิธิมนษุยชน 

อ้างองิ
- รายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑, คณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาต,ิ ๒๕๖๒.
- ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาต,ิ ๒๕๕๙. สืบค้นจาก www.unhcr.or.th 
- อนสุญัญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลีภ้ยั ปี ค.ศ. ๑๙๕๑
- การละเมดิสทิธมินษุยชนชาวโรฮงิญาสูปั่ญหาการโยกย้ายถิน่ฐานแบบไม่ปกตข้ิามชาต,ิ ส�านกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร.

   “ผู้ลี้ภัย” ผู้หลบหนีภยันตราย
																	ท่ีต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิต



7ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 วันที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวสั ตงิสมติร ประธานกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาต ินางประกายรตัน์ ต้นธีรวงศ์ นางเตอืนใจ ดีเทศน์  
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการ 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ินายบญุเกือ้ สมนกึ นางสาวรตญา  
กอบศิริกาญจน์ และนางสาวอัจฉรา ฉายากุล รองเลขาธิการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เพือ่ร่วมกนัแสดงความจงรกัภกัด ี และน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ 
ให้เจ้าหน้าทีท่กุคนมจีติส�านกึ ทศันคต ิและอทุศิกายใจในการปฏบิตัริาชการ 
เพือ่ประโยชน์สขุของประเทศชาตแิละประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์ 
ชัน้ ๖ ส�านกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ

 วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ จัดงานครบรอบวันสถาปนาองค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ซ่ึงตรงกับวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ของทุกปีและในปีน้ีเป็นวันครบรอบปีที่ ๑๘  
โดยในช่วงเช้า นายวัส ตงิสมติร ประธานกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ินางฉัตรสดุา  
จันทร์ดียิ่ง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู ้บริหารและและเจ้าหน้าที่ส�านักงานฯ  
ร ่วมสักการะศาลพระพรหม จากน้ันให้การต้อนรับและถ่ายภาพที่ระลึกกับ 
แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณ
ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๖ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 วนัที ่ ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ นายวสั ตงิสมติร ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางประกายรัตน์  
ต้นธีรวงศ์ นางอังคณา นีละไพจิตร และนางเตือนใจ ดีเทศน์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและและ
เจ้าหน้าที่ส�านักงานฯ ประชุมหารือร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร. อมรา 
พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission 
on Human Rights - AICHR) นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทย 
ด้านสิทธิเด็ก และ ดร. รัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี  
ในคณะกรรมาธกิารอาเซยีนว่าด้วยการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธสิตรี 
และสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and  
Protection of the Rights of Women and Children - ACWC)  
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน 
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกนัในระดบัอาเซยีน ณ ส�านกังาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กสม. จัดพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณเพื่อเป็นข้ำรำชกำรที่ดี  
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

ส�ำนกังำน กสม. จดัสัมมนำวชิำกำรสถำนกำรณ์สทิธมินุษยชนประเด็นโครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจ ภำคตะวนัออก

กสม. จัดงำนครบรอบวันสถำปนำองค์กรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ปีที่ ๑๘

กสม. หำรือควำมร่วมมือกับผู้แทนไทยใน AICHR และ 
ACWC เรื่องสิทธิมนุษยชนในภูมิภำค 

 วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ เป็นประธานการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 
ภาคตะวันออก : โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC)” ร่วมจัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
สทิธใินการพัฒนาและการมส่ีวนร่วมของประชาชน รวมถึงแลกเปลีย่นและให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรม
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ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ช้ัน ๖-๗ เลขท่ี ๑๒๐ หมู่ท่ี ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย   ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
หากต้องการข้อมูล ข้อแนะน�าและบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี! ติดต่อ : 

ส�านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๒, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๒๐    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๕ 

รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

ขอความกรุณาตอบแบบประเมินออนไลน์

อ่านมุมมองสิทธิ์ฉบับออนไลน์

ช�าระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ  
ใบอนุญาตเลขที่ ๙/๒๕๕๒ 

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

 ทัง้นี ้ ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมาสทิธขิองผูห้ญงิในซาอดุอีาระเบีย 
มพัีฒนาการท่ีดีข้ึนจากการเรียกร้องสิทธขิองภาคประชาสงัคม 
ในวงกว้าง เช่น ปลายปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผู ้หญิงซาอุฯ  
ได้รับการอนุญาตให้ขับรถได้เช่นเดียวกับผู้ชาย ซึ่งการลด 
ความเคร่งครัดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการเดินทางออกนอก 
ประเทศของผู้หญิงคร้ังนี้จึงถือเป็นพัฒนาการที่ดีในการสร้าง
ความเท่าเทียมระหว่างเพศต่อไป 

ที่มา : the momentum, the guardian.

ภาพ AFP
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ซาอุดีอาระ เ บีย เตรียมแก ้กฎหมาย
ให ้ผู ้ หญิง เดินทางออกนอกประ เทศได ้
โดยไม ่ต ้อง ได ้รับความยินยอมจากผู ้ชายในครอบครัว

 กรกฎาคม ๒๕๖๒ มรีายงานว่า ประเทศซาอดุอีาระเบยี
วางแผนลดความเคร่งครัดของกฎหมายที่บังคับให้ผู ้หญิง 
ไม่สามารถออกนอกประเทศได้ หากไม่ได้รับการอนุญาต
และการคุ ้มครองจากผู ้ชายในครอบครัว โดยจะมีการแก้
กฎหมายให้ผูห้ญงิท่ีอายเุกนิ ๑๘ ปีบรบิรูณ์ สามารถเดนิทาง 
ออกนอกประเทศได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องได้รบัการอนญุาตจาก
ผู้ชายในครอบครัว จากที่ก่อนหน้านี้กฎหมายระบุว่า ผู้หญิง 
ไม่ว่าจะอายุเท่าใดและผู้ชายที่อายุต�่ากว่า ๒๑ ปี จะต้องได้รับ 
ความยนิยอมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสมาชิกในครอบครวั 
ทีเ่ป็นผูช้ายเท่านัน้ จงึจะสามารถเดนิทางออกนอกพรมแดนได้
 แนวโน้มที่ดีในการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิสตรี 
ในซาอดุอีาระเบยีนี ้ เป็นผลพวงมาจากเหตกุารณ์ทีน่างสาวราฮาฟ  
โมฮัมเหม็ด เอ็ม อัลคูนัน (Rahaf Mohammed M Alqunun) 
หญิงสาวชาวซาอุดีอาระเบีย หนีการแต่งงานและการใช้ 
ความรนุแรงในครอบครวัจากบ้านเกดิและถูกจบักมุท่ีประเทศไทย 
(ปัจจุบันราฮาฟได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในประเทศแคนาดา) และ
จุดกระแสต่อต้านเรื่องสิทธิสตรีขึ้นในซาอุดีอาระเบียและ 
สังคมโลก 


