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 ประเทศไทย 
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เมืองหลวง: กรุงเทพมหานคร 

จํานวนประชากร: 68,977,400 

GDP ต่อคน (PPP): $17,900 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (สูง): สูง (0.765) 

ระดับเสรีภาพในโลก: เป็นเสรีบางส่วน (32/100) 

ความย่ังยืนขององค์กรภาคประชาสังคมโดยรวม: 5.0 

หลงัจากระยะเวลา 5 ปีภายใตก้ารปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประเทศไทยไดจ้ดัการเลือกตั้งข้ึนในท่ีสุดเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 

2562 หลงัถูกเล่ือนออกไปเป็นจาํนวนหกคร้ัง ก่อนถึงการเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญไดวิ้นิจฉัยให้ยบุพรรคไทยรักษาชาติ ซ่ึงเป็นพรรคท่ีมีจุดยนืตรงขา้ม

กบัรัฐบาล เน่ืองจากพรรคน้ีไดเ้สนอพระนามของพระโสทรเชษฐภคินีของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเป็นตวัแทนผูส้มคัรเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

นายกรัฐมนตรีของพรรค โดยระบุว่าเป็นการกระทาํเพ่ือธาํรงไวซ่ึ้ง “สถานะอนัเป็นกลางของสถาบนัพระมหากษตัริย”์ นอกจากน้ี สาํนกังาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไดด้าํเนินการระงบัการออกอากาศของสถานีโทรทศัน์อิสระ 

Voice TV เป็นเวลา 14 วนัเน่ืองดว้ย “เน้ือหาท่ีส่อให้เกิดความสบัสนยัว่ย”ุ หลงัจากการเลือกตั้ง พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ซ่ึงอยูฝ่่ายคา้น รวมถึงหวัหนา้

พรรค ถูกดาํเนินคดีในขอ้หาละเมิดกฎหมายเลือกตั้งและพยายามโค่นลม้สถาบนัพระมหากษตัริย ์ ในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) ซ่ึงถูกวิพากษวิ์จารณ์อยา่งหนกัเก่ียวกบัความผิดปกติของการลงคะแนนเสียงและการจดัการเลือกตั้งท่ีไม่ยติุธรรม ไดป้ระกาศวา่พรรคพลงั

ประชารัฐ (พปชร.) ไดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้งคร้ังน้ี ทั้งน้ี สมาชิกส่วนใหญ่ของพรรคน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของคสช.มาก่อน คสช.ถูกยบุตวัลงไปใน

เดือนกรกฎาคม และจากนั้น พรรคพปชร. จึงเร่ิมก่อตั้งรัฐบาลภายใตก้ารนาํของนายกรัฐมนตรีประยทุธ์ จนัทร์โอชา  

กฎหมายและนโยบายอนัลิดรอนสิทธิและเสรีภาพซ่ึงเร่ิมตน้ในยคุของคสช. ยงัคงมีผลบงัคบัใชต่้อเน่ืองภายใตรั้ฐบาลใหม่ นอกจากน้ี ในเดือน

กนัยายน 2562 รัฐบาลใหม่ท่ีมาจากการเลือกตั้งไดใ้ห้อาํนาจและหนา้ท่ีเพ่ิมเติมแก่กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) ซ่ึง

เป็นปีกดา้นการเมืองของกองทพัไทย โดยอนุญาตให้ดูแลปฏิบติัการดา้นความมัน่คงภายในประเทศในยคุหลงัคสช. อีกทั้ง กอ.รมน. ยงัสามารถควบคุม

เร่ืองสงัคมและการเมือง และมีอาํนาจในการบงัคบัใชก้ฎหมายภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยท่ีมีลาํดบัชั้นสูงกวา่กฎหมายทั้งปวง กลุ่ม

อาํนาจทางการเมืองใหม่หลายกลุ่มและการเคล่ือนไหวของเยาวชนไดถื้อกาํเนิดข้ึนเพ่ือทา้ทายรัฐบาลในปี 2562 แต่กย็งัถูกควบคุมโดยฝ่ายอนุรักษนิ์ยม 

กลุ่มต่อตา้นประชาธิปไตย สนบัสนุนรัฐบาลทหาร และกษตัริยนิ์ยม ในการพยายามรักษาไวซ่ึ้งอาํนาจ พรรคพปชร. ไดก้ล่าวหาฝ่ายคา้นวา่เผยแพร่ 

“ข่าวปลอม” เพ่ือปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ต่อตา้นทหาร 

ความขดัแยง้ทางอาวธุในพ้ืนท่ีชายแดนใตข้องประเทศไทยระหวา่งขบวนการแนวร่วมปฏิวติัแห่งชาติมลายปัูตตานี (BRN) และภาครัฐยงัคงดาํเนิน

ต่อไปอยา่งไม่หยดุหยอ่นในปี 2562 องคก์ร Human Rights Watch ไดบ้นัทึกไวว้า่มีเหตุรุนแรงท่ีเช่ือวา่กระทาํโดย BRN เป็นจาํนวนอยา่งน้อย 21 คร้ัง

ระหวา่งวนัท่ี 6 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน นอกจากน้ี วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 BRN ไดริ้เร่ิมปฏิบติัการท่ีร้ายแรงท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2544 โดยมีผูใ้ชอ้าวธุ

ปืน 20 คนเขา้โจมตีด่านตรวจรักษาความปลอดภยัในจงัหวดัยะลาและพรากชีวิตคนไป 15 ราย ทั้งน้ี ปฏิบติัการน้ีเช่ือกนัวา่เป็นการตอบโตภ้าครัฐ

หลงัจากมีชาวมลายมูุสลิมเสียชีวิตระหวา่งการควบคุมตวัโดยเจา้หน้าท่ีและยงัไม่มีเจา้หนา้ท่ีรัฐคนใดรับผิดชอบกบัเหตุการณ์คร้ังนั้น หน่วยงานความ

มัน่คงของไทยยงัคงกระทาํการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบของการสงัหารนอกระบบกฎหมาย การบงัคบัให้สูญหาย และการซอ้มทรมานบุคคลท่ี
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ตอ้งสงสัยว่าเก่ียวขอ้งกบัเหตุรุนแรง ยกตวัอยา่งเช่น ในเดือนธนัวาคม 2562 ประชาชนทัว่ไปซ่ึงเป็นพลเรือนและไม่มีอาวธุถูกยงิเสียชีวิตโดยหน่วยงาน

ความมัน่คงหน่วยหน่ึงในจงัหวดันราธิวาส อีกทั้งยงัไม่มีการนาํเจา้หนา้ท่ีซ่ึงเป็นผูก้ระทาํการละเมิดน้ีเขา้สู่กระบวนการทางกฎหมาย ส่วนกระบวนการ

พดูคุยเพ่ือสนัติภาพระหวา่งรัฐบาลและมารา ปาตานี ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนต่างๆในชายแดนใต ้ยงัไม่มีความ

คืบหนา้ท่ีมีนยัยะสาํคญั เน่ืองจากมารา ปาตานี ไดร้ะงบัการพดูคุยกบัรัฐบาลจนกวา่การเลือกตั้งจะเสร็จส้ิน 

จากขอ้มูลของธนาคารโลก การเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทยหดตวัลงอยูท่ี่อตัราร้อยละ 2.5 ในปี 2562 การชะลอตวั

ทางเศรษฐกิจน้ีเกิดจากการลดลงของความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ การลงทุนจากภาคเอกชน การส่งออก การบริโภคภายในประเทศ และรายจ่ายของภาครัฐ 

ในช่วงระหวา่งปีน้ี รัฐบาลมุ่งเนน้พฒันาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล

ตะวนัออกซ่ึงรัฐบาลตอ้งการเปล่ียนให้เป็นศูนยก์ลางของการผลิตและบริการดา้นเทคโนโลย ี อีกทั้งยงัมุ่งหน้าบงัคบัใชน้โยบายต่างๆเพ่ือสนบัสนุน 

“ไทยแลนด ์ 4.0” อนัเป็นนโยบายกลางเพ่ือการพฒันาประเทศ แม ้ EEC น่าจะสามารถมีส่วนในการขบัเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจได ้ แต่ผูค้น

จาํนวนมากเห็นวา่อีอีซีนาํไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนของชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ี เน่ืองจากไม่ไดมี้การปรึกษาหารือพวกเขาเก่ียวกบัแผนการพฒันา

และบางชุมชนตอ้งถูกขบัไล่ร้ือท่ีเพ่ือใชส้อยในโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของ EEC นอกจากน้ี การลงทะเบียนเพ่ือประกอบอาชีพสาํหรับ

แรงงานอพยพมีความยากลาํบากมากข้ึนเน่ืองจากรัฐบาลไดริ้เร่ิมระบบการลงทะเบียนทางออนไลน์เพ่ือสอดรับกบัไทยแลนด ์ 4.0 แรงงานอพยพหลาย

คนจึงไม่สามารถเขา้ถึงการลงทะเบียนไดเ้น่ืองจากไม่สามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต  

ความย ัง่ยนืขององคก์รภาคประชาสงัคมในประเทศไทยโดยรวมถือวา่ถดถอยลงเล็กนอ้ยในปี 2562 สภาพแวดลอ้มทางกฎหมายแยล่งเน่ืองจากมีการ

คุกคามจากภาครัฐต่อองคก์รต่างๆท่ีมีความคิดเห็นแยง้กบัรัฐบาล ความมัน่คงทางการเงินขององคก์รภาคประชาสงัคมลดลงเน่ืองจากองคก์รต่างๆ

รายงานว่าสามารถเขา้ถึงเงินทุนไดน้้อยลง การปฏิเสธให้เงินทุนบ่อนเซาะให้สมรรถนะขององคก์รภาคประชาสงัคมอ่อนแอลง เพราะเป็นเหตุให้

องคก์รเหล่าน้ีสามารถว่าจา้งและรักษาพนกังานซ่ึงรับค่าตอบแทนไดย้ากข้ึน งานดา้นการรณรงคข์ององคก์รภาคประชาสงัคมตอ้งเผชิญอุปสรรค

เน่ืองจากรัฐบาลไม่เปิดรับการพดูคุยแลกเปล่ียน อีกทั้งนกักิจกรรมดา้นสิทธิมนุษยชนยงัตอ้งเผชิญหนา้กบัการคุกคาม ภาพลกัษณ์ของภาคประชา

สงัคมถูกทาํให้เสียช่ือเสียงโดยท่ีรัฐบาลคอยวิจารณ์ภาคประชาสงัคมและส่ือต่างๆซ่ึงนาํเสนอขอ้มูลท่ีไม่ถูกใจรัฐบาล อยา่งไรก็ตาม โครงสร้างพ้ืนฐาน

สาํหรับการสนบัสนุนภาคประชาสงัคมถือไดว้า่พฒันาข้ึนเน่ืองจากกลุ่มและเครือข่ายต่างๆในทอ้งถ่ิน รวมถึงองคก์รรากหญา้ ไดรั้บความช่วยเหลือ

จากองคก์รภาคประชาสงัคมท่ีมีขนาดใหญ่กวา่มากข้ึน การให้บริการโดยรวมยงัคงไม่เปล่ียนแปลงแมว้า่จะมีการปฏิเสธให้เงินทุนก็ตาม 

ภาคประชาสงัคมในประเทศไทยประกอบไปดว้ยทั้งองคก์รท่ีจดทะเบียนและองคก์รท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน องคก์รท่ีจดทะเบียนส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็น

มูลนิธิ นอกจากน้ียงัมีองคก์รรูปแบบอ่ืน คือ สมาคม ชมรม กิจการเพ่ือสงัคม องคก์รชุมชน และการเคล่ือนไหวในระดบัรากหญา้ ทั้งน้ี ประเทศไทยไม่

มีขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือวา่มีองคก์รภาคประชาสงัคมท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนเป็นจาํนวนโดยรวมเท่าไหร่ในปี 2562 อยา่งไรก็ตาม จากรายงานของ

กระทรวงมหาดไทยซ่ึงครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 ประเทศไทยมีมูลนิธิและสมาคมท่ีจดทะเบียนเป็นจาํนวน

รวมประมาณ 27,000 แห่ง ในปี 2562 มีมูลนิธิใหม่จดทะเบียนเป็นจาํนวน 91 แห่ง ในขณะท่ีปี 2561 มี 102 แห่ง  
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สภาพแวดล้อมทางกฎหมายในประเทศไทย: 5.6 

 

สภาพแวดลอ้มทางกฎหมายสาํหรับองคก์รภาคประชาสงัคมในประเทศไทยไดถ้ดถอย

ลงในระดบัปานกลางในปี 2562 เน่ืองจากรัฐบาลใหม่ยงัคงต่ออายขุอ้ห้ามต่างๆซ่ึงเร่ิม

ตั้งแต่ยคุรัฐบาลทหารและใชข้อ้ห้ามเหล่าน้ีในการปิดปากตวัแสดงจากภาคประชา

สงัคม  

โดยทัว่ไป องคก์รภาคประชาสงัคมในประเทศไทยมกัดาํเนินกิจการในฐานะมูลนิธิ 

มูลนิธิต่างๆจดทะเบียนข้ึนกบักระทรวงมหาดไทย โดยตอ้งทาํงานเพ่ือประโยชน์

สาธารณะ มีคนสญัชาติไทยอยูใ่นคณะกรรมการบริหารอยา่งนอ้ย 3 คน และส่งมอบ

รายงานการเดินบญัชีจากธนาคารซ่ึงมียอดเงินในบญัชีไม่ตํ่ากวา่ 2 แสนบาท (ประมาณ 

6,600 ดอลลาร์สหรัฐ) อีกทั้งยงัตอ้งไม่ละเมิดกฎหมาย ศีลธรรมอนัดี หรือความมัน่คงของชาติ องคก์รภาคประชาสังคมมกัตอ้งด้ินรนให้ผา่นขอ้บงัคบั

ขั้นตํ่าเร่ืองงบประมาณเพ่ือให้ไดจ้ดทะเบียนเป็นมูลนิธิ นอกจากน้ี องคก์รภาคประชาสงัคมหลายแห่งเลือกท่ีจะไม่จดทะเบียน โดยเฉพาะองคก์รท่ี

ทาํงานในประเทศซ่ึงมีความอ่อนไหวทางการเมือง เช่น เร่ืองการถือครองท่ีดิน สนัติภาพและความมัน่คง เป็นตน้ เน่ืองจากองคก์รท่ีจดทะเบียนสามารถ

ถูกเจา้หนา้ท่ีรัฐตรวจตราไดต้ลอดเวลา ในขณะท่ีองคก์รซ่ึงไม่จดทะเบียนอาจสามารถดาํเนินกิจการโดยถูกเพง่เล็งจากสายตารัฐบาลนอ้ยกวา่  

ในพ้ืนท่ีชายแดนใตข้องประเทศไทย เจา้หนา้ท่ียงัคงปฏิเสธการจดทะเบียนองคก์รภาคประชาสงัคมซ่ึงมีช่ือท่ีมีคาํภาษามลายวู่า “ปาตานี” โดยเป็นคาํท่ี

หมายถึงคนกลุ่มนอ้ยชาวมลายมูุสลิมซ่ึงอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีชายแดนใตข้องไทยและถูกรัฐบาลเช่ือมโยงกบักลุ่มแบ่งแยกดินแดน องคก์รภาคประชาสงัคม

ระหวา่งประเทศบางแห่งซ่ึงตั้งอยูท่ี่กรุงเทพฯ ตอ้งเผชิญความยากลาํบากในการจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารและเลขานุการ ตวัอยา่งเช่น เม่ือแอม

เนสต้ี อินเตอร์เนชัน่แนลพยายามจดทะเบียนให้นกักิจกรรมนกัศึกษาซ่ึงมีช่ือเสียงคนหน่ึงเป็นกรรมการบริหาร เจา้หนา้ท่ีซ่ึงดูแลการจดทะเบียน

ปฏิเสธวา่ไม่สามารถทาํไดเ้น่ืองจากเขา “เด็กเกินไป” แมว้า่กฎหมายไม่ไดร้ะบุอายขุ ั้นตํ่าสาํหรับกรรมการบริหารก็ตาม   

มาตรา 131 ของประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยร์ะบุว่า รัฐบาลอาจสัง่ปิดองคก์รภาคประชาสังคมไดใ้นกรณีท่ีกิจการขององคก์รนั้นผิดต่อหลกั

ศีลธรรมและเป็นอนัตรายต่อความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงของประเทศ ไม่มีขอ้มูลใดยนืยนัไดว้า่กรณีเช่นน้ีเกิดข้ึนบ่อยเพียงไหน ในปี 2562 

เจา้หนา้ท่ีกอ.รมน.ไดเ้ขา้เยีย่มโรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ โดยโรงเรียนแห่งน้ีเป็นของมูลนิธิหน่ึงในพ้ืนท่ีชายแดนใตข้องประเทศ

ไทยซ่ึงเจา้หนา้ท่ีสงสยัว่าให้การสนบัสนุนกลุ่มท่ีรัฐบาลมองวา่เป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดน หลงัจากตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานทางการเงินของ

โรงเรียนแลว้ เจา้หนา้ท่ียนืยนัว่าขอ้สงสยัดงักล่าวเป็นความจริงและสัง่ให้ปิดโรงเรียนแห่งน้ีทนัที เหตุการณ์น้ีสร้างความหวาดกลวัในหมู่ครูอาจารย ์

นกัเรียน และผูป้กครอง และยงัเป็นการทาํให้โรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีซ่ึงบริหารโดยมูลนิธิแห่งน้ีเส่ือมเสียช่ือเสียง  

ก่อนถูกยบุตวัลงในเดือนกรกฎาคม คสช.ไดย้กเลิกคาํสัง่หลายคาํสัง่และประกาศวา่จะเลิกใชม้าตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราวปี 2557 ซ่ึงให้

อาํนาจอนักวา้งขวางแก่คสช.โดยไม่ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบใดๆ อยา่งไรก็ตาม เน้ือหาสาระของคาํสั่งคสช.จาํนวนมากยงัคงสอดแทรกอยูใ่นกฎหมาย

อ่ืนๆ เพ่ือรับรองว่าจะไดบ้งัคบัใชต่้อไป นกัปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่ือมวลชน และผูชุ้มนุมตอ้งถูกคุกคาม ดาํเนินคดี และจาํคุกดว้ยพระราชบญัญติัการ

ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558, พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560, ประมวลกฎหมายอาญา (รวมถึงมาตรา 116 วา่

ดว้ยขอ้หายยุงปลุกป่ัน, มาตรา 198 วา่ดว้ยขอ้หาดูหม่ินศาล, และมาตรา 326 วา่ดว้ยขอ้หาหม่ินประมาท), และพระราชกาํหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน ยกตวัอยา่งเช่น ในเดือนกุมภาพนัธ์ นกักิจกรรมทางการเมืองสองคนไดแ้ขวนพริกแห้งกบักระเทียม0

1 ไวท่ี้ร้ัวของทาํเนียบรัฐบาล

                                                      
1 ในวฒันธรรมไทย พธีิกรรมการเผาพริกเผาเกลือใชส้าํหรับสาปแช่งคู่อริ ในขณะท่ีวฒันธรรมตะวนัตกมีความเช่ือกระเทียมท่ีนาํมาร้อยเรียงเป็นพวงมาลยัสามารถ

ใชไ้ล่แวมไพร์ได ้หลงัจากท่ีถูกจบั หน่ึงในนกักิจกรรมไดก้ล่าววา่พวงมาลยักระเทียมเหล่าน้ีไม่ไดท้าํข้ึนเพื่อสาปแช่งใคร แต่เพื่อ “ขบัไล่วิญญาณชัว่ร้ายท่ีดูดกินภาษี

ประชาชน”   
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เพ่ือตอบโตก้ารกล่าวของนายกรัฐมนตรีวา่เขาไม่จาํเป็นตอ้งลาออกจากตาํแหน่งเพ่ือเขา้ลงสมคัรรับเลือกตั้งและยงัทา้ทายประชาชนว่า “ถา้กลา้ก็ให้มา

ไล่” หลงัจากนั้นนกักิจกรรมทั้งสองรายถูกดาํเนินคดีภายใตพ้ระราชบญัญติัการชุมนุมสาธารณะ เพราะมิไดแ้จง้รัฐบาลล่วงหนา้ว่าจะมีการชุมนุม ใน

เดือนสิงหาคม ศาลสัง่ให้ปรับพวกเขาเป็นจาํนวน 2,000 บาท (ประมาณ 64 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อคน ในเดือนมีนาคม เลขาธิการประจาํพรรคอนาคตใหม่

ไดโ้พสตวี์ดีโอท่ีเขาอ่านแถลงการณ์ของพรรคเก่ียวกบัคาํสั่งยบุพรรคไทยรักษาชาติของศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงออกมาในช่วงก่อนหนา้ของเดือนเดียวกนั 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมายของคสช.จึงยืน่ฟ้องเขาในขอ้หาดูหม่ินศาลและละเมิดพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (พรบ.

คอมพิวเตอร์ฯ) โดยนาํขอ้มูลซ่ึงเป็นบ่อนทาํลายความมัน่คงของประเทศเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์อยา่งผิดกฎหมาย 

อีกทั้ง รัฐบาลไดใ้ชก้ฎหมายและนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มในทางท่ีผิดเพ่ือปิดปากและคุกคามนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน ยกตวัอยา่งเช่น ศาลอุทธรณ์

ตดัสินวา่ชาวบา้น 14 คนจากบา้นซบัหวาย ซ่ึงตั้งอยูใ่นอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติไทรทองในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย มีความผิดโทษฐาน

บุกรุกพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติและสัง่ให้พวกเขาตอ้งโทษจาํคุก จ่ายค่าปรับราคาแพง และยา้ยออกจากท่ีดินของพวกเขา 

ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงมิถุนายน นกักิจกรรมซ่ึงสนบัสนุนประชาธิปไตยถูกจู่โจมอยา่งนอ้ยสิบคร้ังดว้ยกนั ตลอดทั้งปี 2562 พรรคอนาคตใหม่และ

หวัหนา้พรรคถูกดาํเนินคดีกวา่ 25 ขอ้หา ในเดือนพฤษภาคม นกักิจกรรมต่อตา้นสถาบนัพระมหากษตัริยซ่ึ์งตอ้งโทษคดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพได้

หายตวัไปในประเทศเวียดนามหลงัจากท่ีมีรายงานว่าเขาถูกจบั นกักิจกรรมชาวไทยอยา่งน้อย 6 คนซ่ึงอาศยัอยูใ่นประเทศลาวหายตวัไปในลกัษณะ

คลา้ยกนัเม่ือเดือนธนัวาคม 2561 และยงัคงไม่พบตวัในช่วงเวลาท่ีเขียนรายงานฉบบัน้ี รัฐบาลไดต้ั้งคาํถามและขดัขวางการทาํงานขององคก์รภาค

ประชาสงัคมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซ่ึงทาํงานเก่ียวกบัประเด็นส่ิงแวดลอ้มดว้ยเงินทุนจากผูบ้ริจาคต่างชาติ โดยกล่าวอา้งว่าการ

สนบัสนุนจากต่างชาติถือเป็นภยัต่อความมัน่คงแห่งชาติของประเทศไทย ส่ือต่างๆเร่ิมหนัมาเซ็นเซอร์ตนเองมากข้ึน โดยเฉพาะหลงัจากท่ีกองทพัได้

ฟ้องหน่วยงานส่ือแห่งหน่ึงในชายแดนใตใ้นขอ้หาหม่ินประมาทตามมาตรา 326 ของประมวลกฎหมายอาญา เน่ืองจากส่ือช่องดงัก่ลาวไดร้ายงาน

ขอ้เทจ็จริงว่าทหารยงัคงดาํเนินการต่อสู้ทางอาวธุแมว้่าองคก์รภาคประชาสังคมและชาวบา้นในพ้ืนท่ีไดร้้องขอให้มีการหยดุต่อสู้ โดยรวมทั้งหมด นกั

ปกป้องสิทธิมนุษยชนเผชิญกบัการฟ้องร้องประมาณ 230 ขอ้หาในช่วงปีน้ี โดยหากเปรียบเทียบกนั ปี 2561 มีจาํนวนกวา่ 400 ขอ้หา  

บริษทัต่างๆ ก็มีความพยายามในการปิดปากนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น บริษทั ธรรมเกษตร จาํกดั ไดท้าํการดาํเนินคดี 3 คดีในเชิง

ยทุธศาสตร์เพ่ือปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ (SLAPP) ต่อบุคคลซ่ึงแชร์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการทาํงานของแรงงานอพยพหรือแสดงความ

สนบัสนุนแรงงานอพยพ 14 คน ซ่ึงไดฟ้้องร้องบริษทั ในปี 2562 ศาลไทยไดต้ดัสินให้หน่ึงในจาํเลยจาํคุกเป็นเวลา 2 ปี  

รัฐบาลไดด้าํเนินมาตรการจาํกดัพ้ืนท่ีพลเมืองในช่องทางออนไลน์ในปี 2562 องคก์รภาคประชาสงัคมมองว่าทั้งพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนพฤษภาคม และพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงประกาศลงในราชกิจจา

นุเบกษาเม่ือเดือนพฤษภาคมและจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 เป็นกฎหมายท่ีละเมิดเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในการแสดงออกและสิทธิดา้นความเป็นส่วนตวั

ของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต อนัไดมี้การรับรองไวใ้นกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ มีการวิพากษพ์ระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซ

เบอร์วา่เป็นกฎหมายท่ีให้อาํนาจโดยไม่มีการตรวจสอบแก่รัฐบาลในการติดตามขอ้มูลในโลกออนไลน์ ส่วนพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ก็ละเวน้ขอ้บงัคบัในการคุม้ครองขอ้มูลต่างๆในกรณี “การดาํเนินการของหน่วยงานรัฐท่ีมีหนา้ท่ีในการรักษาความมัน่คงของรัฐ ซ่ึงรวมถึงความมัน่คง

ทางการคลงัของรัฐ หรือ การรักษาความปลอดภยัของประชาชน” โดยท่ีมิไดก้าํหนดนิยามท่ีชดัเจนของคาํเหล่าน้ี ดงันั้น นกักิจกรรมจึงเกรงกลวัวา่

กฎหมายฉบบัน้ีจะถูกบงัคบัใชอ้ยา่งกวา้งขวางกบัผูใ้ดก็ตามท่ีรัฐมองวา่เป็น “ภยัคุกคาม” เม่ือเดือนพฤศจิกายน รัฐบาลไดเ้ปิดศูนยต่์อตา้นข่าวปลอม 

โดยท่ีหน่วยงานภาครัฐจะคดักรอง “ข่าวปลอม” (ซ่ึงกระทรวงกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมนิยามว่าเป็นขอ้มูลใดๆท่ีแพร่หลายในโลก

ออนไลน์และทาํให้ผูค้นเขา้ใจผิดหรือทาํลายช่ือเสียงของประเทศ) และอาจใชอ้าํนาจในการเซ็นเซอร์ผูแ้สดงความคิดเห็นตรงขา้มกบัรัฐและโฆษณา

ชวนเช่ือ และลิดรอนเสรีภาพทางออนไลน์ 

องคก์รภาคประชาสังคมไดรั้บอนุญาตให้รับเงินทุนจากแหล่งทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศ ทาํการรณรงคร์ะดมเงิน และแสวงหารายได ้

องคก์รภาคประชาสังคมจะตอ้งจดทะเบียนเพ่ือให้มีคุณสมบติัในการรับทุนส่วนใหญ่ มูลนิธิต่างๆอาจไดรั้บเงินบริจาคจากบริษทัโดยไม่ตอ้งหกัภาษี 

ภายใตเ้ง่ือนไขว่าจะตอ้งจดทะเบียนกบักระทรวงการคลงัและผลิตรายงานประจาํเดือน ซ่ึงนบัวา่เป็นขอ้ทา้ทายสาํหรับองคก์รส่วนใหญ่เน่ืองจากมี

ศกัยภาพจาํกดั 
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แมว้า่องคก์รภาคประชาสงัคมสามารถสมคัรเขา้รับการยกเวน้ภาษีได ้ แต่องคก์รส่วนใหญ่ไม่ทราบเร่ืองน้ีและไม่คุม้เคยกบักระบวนการสมคัร รายได้

ซ่ึงมูลนิธิและสมาคมต่างๆแสวงหามาไดจ้ะตอ้งถูกหกัภาษีในอตัราร้อยละ 1 ประมวลรัษฎากรกาํหนดไวว้่าบุคคลทัว่ไปและนิติบุคคลซ่ึงบริจาคเงิน

ให้แก่มลูนิธิและสมาคมจะไดรั้บการหกัภาษี โดยมีอตัราสูงสุดร้อยละ 10 ของรายไดส้าํหรับบุคคลทัว่ไปและร้อยละ 2 สาํหรับนิติบุคคล 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมไดรั้บการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและเร่ิมมีผลบงัคบัใชว้นัต่อมา กฎหมาย

ฉบบัน้ีอนุญาตให้มีการจดัตั้งกองทุนสาํหรับส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมและให้บุคคลทัว่ไปสามารถหกัภาษีไดจ้ากจาํนวนเงินท่ีลงทุนในกองทุน

ดงักล่าวตามท่ีประมวลรัษฏากรกาํหนด เม่ือเดือนมิถุนายน 2562 รัฐบาลไดจ้ดัตั้งสาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสงัคมซ่ึงมีหนา้ท่ีสนบัสนุนและ

ช่วยเหลือวิสาหกิจเพ่ือสงัคม รวมถึงบริหารจดัการกองทุนดงักล่าว วิสาหกิจเพ่ือสงัคมไดรั้บการยกเวน้ภาษีเตม็จาํนวนหากมีการใชก้าํไรมากกวา่ร้อย

ละ 70 สาํหรับดาํเนินกิจการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิฉะนั้น องคก์รก็จะตอ้งจ่ายภาษีเสมือนบริษทัทัว่ไป 

องคก์รภาคประชาสังคมเผชิญความยากลาํบากมากข้ึนในการเขา้ถึงความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายในปี 2562 เน่ืองจากส่วนใหญ่ขาดเงินทุนในการ

จ่ายค่าบริการทางกฎหมาย ในขณะท่ีเศรษฐกิจอนัซบเซาส่งผลให้มีทนายความจาํนวนน้อยลงเตม็ใจให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเน่ืองดว้ย 

ทนายท่ีพร้อมทาํงานกบัภาคประชาสงัคมไดม้กัยงัอายนุอ้ยและขาดประสบการณ์ 

สมรรถนะขององค์กร: 4.3 

สมรรถนะขององคก์รภาคประชาสงัคมถดถอยลงเล็กนอ้ยในช่วงปี 2562 

เน่ืองจากองคก์รภาคประชาสงัคมตอ้งเผชิญความยากลาํบากในการจา้ง

งาน การรักษาพนกังานท่ีรับค่าตอบแทน และการคน้หาอาสาสมคัร  

องคก์รในระดบัรากหญา้ส่วนใหญ่สามารถตอบรับความตอ้งการของกลุ่ม

ผูรั้บผลประโยชน์ ซ่ึงมกัเป็นชุมชนทอ้งถ่ินหรือสมาชิกกลุ่มท่ีถูกผลกัให้

เป็นชายขอบ อยา่งไรก็ตาม องคก์รภาคประชาสงัคมมีความยากลาํบากใน

การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบักลุ่มผูรั้บผลประโยชน์ เพราะถูก

รัฐบาลติดตามอยา่งเขม้งวดและสร้างภาพลกัษณ์วา่องคก์รเหล่าน้ีเป็นศตัรู

ของรัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชายแดนใต ้ ชาวบา้นมกัลงัเลท่ีจะให้ทาํงาน

ร่วมกบัองคก์รภาคประชาสงัคมเน่ืองจากพวกเขามกัตั้งสมมติฐานไวก่้อน

วา่องคก์รเหล่าน้ีทาํงานต่อตา้นรัฐบาล ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีองคก์รภาค

ประชาสงัคมจะสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดข้ึนได ้ เจา้หนา้ท่ีประจาํหรืออาสาสมคัรขององคก์รภาคประชาสงัคมบางแห่งซ่ึงทาํงานดา้นสนัติภาพและ

ความมัน่คง การบงัคบัให้บุคคลสูญหาย การซอ้มทรมาน จาํตอ้งเผชิญกบัภยัคุกคามจากภาครัฐ ซ่ึงรวมไปถึงการเฝ้าตามและตั้งคาํถาม เพ่ือทาํให้

ขดัขวางองคก์รและนกักิจกรรมเหล่าน้ีในการทาํงานประเด็นดงักล่าว 

องคก์รภาคประชาสังคมส่วนใหญ่มีภารกิจท่ีชดัเจน แต่มีเพียงไม่ก่ีแห่งท่ีมีศกัยภาพพอในการพฒันาและดาํเนินแผนงานเชิงยทุธศาสตร์ ในปี 2562 

องคก์รภาคประชาสังคมจาํนวนมากซ่ึงดาํเนินกิจการมาเป็นหลายทศวรรษจาํตอ้งปิดตวัลงดว้ยเหตุว่าขาดทรัพยากรทางการเงินและบุคลากร ทั้งน้ี 

องคก์รเหล่าน้ีขอให้รายงานไม่เปิดเผยช่ือ การปรับเปล่ียนเป้าหมายหลกัของผูใ้ห้ทุนทาํให้องคก์รภาคประชาสงัคมอ่ืนๆ จาํตอ้งเปล่ียนจุดโฟกสัเพ่ือให้

สามารถขอทุนไดส้าํเร็จ โดยท่ีบางคร้ังอาจนาํไปสู่การทาํงานท่ีไม่สมํ่าเสมอหรือไร้ประสิทธิภาพ และความลม้เหลวในการปฏิบติัตามภารกิจหลกัให้

ลุล่วง 

องคก์รภาคประชาสังคมระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งองคก์รชุมชนและขบวนการเคล่ือนไหวระดบัรากหญา้ มกัขาด

โครงสร้างการจดัการภายในองคก์ร รวมถึงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการบญัชี ในขณะเดียวกนั องคก์รท่ีมีขนาดใหญ่กวา่มกัมีการติดตั้งระบบ

เหล่าน้ี รวมถึงมีนโยบายและวิธีการดาํเนินงานเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ยกตวัอยา่งเช่น องคก์รเหล่าน้ีมกัมีสญัญาว่าจา้งสาํหรับพนกังานประจาํ
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และมีนโยบายภายในและหลกัดา้นความประพฤติให้พนกังานปฏฺบติัตาม องคก์รท่ีจดทะเบียนจะตอ้งมีกรรมการบริหารอยา่งน้อย 3 คนท่ีมีสญัชาติ

ไทย ซ่ึงจะตอ้งไม่ใช่เจา้หนา้ท่ีประจาํ กรรมการบริหารจะไม่มีส่วนยุง่เก่ียวกบังานในระดบัปฏิบติัการของแต่ละวนั แต่จะมีส่วนร่วมและให้คาํปรึกษา

เม่ือองคก์รจาํเป็นตอ้งตดัสินใจในประเด็นสาํคญั 

องคก์รภาคประชาสังคมเผชิญความยากลาํบากในการรักษาพนกังานเอาไวใ้นองคก์รในปี 2562 เน่ืองจากมีทรัพยากรทางการเงินจาํกดั ยกตวัอยา่งเช่น 

บุคลากรท่ีทาํงานในมูลนิธิแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกของประเทศไทยมีจาํนวนลดลงจากท่ีเคยมี 20 คนในปี 2561 เหลือเพียง 5 คนในปี 2562 องคก์ร

ภาคประชาสงัคมยงัเผชิญความยากลาํบากยิง่กวา่ในการดึงดูดคนรุ่นใหม่เขา้ทาํงาน เน่ืองจากมีความคาดหวงัเร่ืองค่าตอบแทนท่ีสูงเกินกวา่องคก์ร

เหล่าน้ีจะสามารถจ่ายได ้ แมก้ระทัง่องคก์รภาคประชาสงัคมระดบันานาชาติก็ตอ้งพบกบัปัญหาในลกัษณะเดียวกนัเพราะแมว้า่ค่าตอบแทนท่ีให้จะถือ

วา่ค่อนขา้งสูง แต่ก็ยงัเป็นอตัราท่ีกาํหนดจากมาตรฐานในทอ้งถ่ิน ไม่ใช่อตัราท่ีวดัจากระดบันานาชาติ นอกจากน้ี องคก์รภาคประชาสังคมในระดบั

นานาชาติยงัเจอความยากลาํบากในการวา่จา้งตาํแหน่ง เช่น ผูจ้ดัการดา้นการรณรงค ์ เน่ืองดว้ยจาํนวนคดีหม่ินประมาทและการฟ้องเพ่ือกลัน่แกลง้ปิด

ปากท่ีสูงข้ึน ซ่ึงทาํให้ผูส้มคัรงานชาวไทยลงัเลท่ีจะสมคัรตาํแหน่งดงักล่าว เจา้หนา้ท่ีองคก์รภาคประชาสงัคมจาํนวนมากตอ้งเผชิญกบัภาวะ “หมดไฟ” 

(burn-out) เพราะงานท่ีหนกัหน่วง โดยเฉพาะในองคก์รขนาดเล็กซ่ึงมีพนกังานเพียงไม่ก่ีคนในการทาํงานจาํนวนมาก 

องคก์รต่างๆทัว่ประเทศเฟ้นหาอาสาสมคัรดว้ยความยากลาํบากในปี 2562 หากองคก์รไม่ไดท้าํงานเก่ียวกบัประเด็นท่ีส่งผลต่อเหล่าอาสาสมคัร

โดยตรง ในพ้ืนท่ีชายแดนใต ้อาสาสมคัรส่วนใหญ่มกัเป็นคนมีอาย ุเน่ืองจากคนอายนุ้อยมกัยุง่กบัการทาํงานหรือการเรียน มีหลกัฐานจากการเล่าต่อกนั

ท่ีบ่งช้ีวา่ อาสาสมคัรลาออกจากงานเป็นจาํนวนมากข้ึนในปี 2562 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นๆมา เพราะส่วนใหญ่พวกเขาตอ้งทาํงานประจาํหลายชัว่โมงต่อ

สปัดาห์เพ่ือหาเล้ียงปากทอ้ง 

การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัขององคก์รภาคประชาสงัคมไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปในปี 2562 องคก์รภาคประชาสงัคมส่วนใหญ่สามารถเขา้ถึงและใชง้าน

อินเทอร์เน็ตในการทาํงานได ้องคก์รในระดบัรากหญา้และองคก์รชุมชนใชส้มาร์ทโฟนในการส่ือสารผ่านแอปพลิเคชัน่ เช่น Messenger และ Line เป็น

ตน้ องคก์รท่ีมีขนาดใหญ่และมีเงินทนุมากกวา่มกัมีสาํนกังานและคอมพิวเตอร์ และระบบดิจิทลัสาํหรับการบริหารจดัการภายใน รวมถึงระบบ

ทรัพยากรบุคคลและการบญัชี 

ความม่ันคงด้านการเงิน: 5.3 
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ในปี 2562 ความมัน่คงดา้นการเงินขององคก์รภาคประชาสงัคมถดถอยลงเล็กนอ้ยเน่ืองจากองคก์รภาคประชาสงัคมไดร้ายงานวา่สามารถเขา้ถึงแหล่ง

ทุนไดน้อ้ยลง เช่นเดียวกบัปีก่อนๆ องคก์รท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนจาํนวนมากยงัไม่สามารถเขา้ถึงเงินทุนไดเ้น่ืองจากการจดทะเบียนเป็นเง่ือนไขบงัคบัใน

การให้ทุน   

ผูใ้ห้ทุนต่างชาติหลายรายให้การสนบัสนุนองคก์รภาคประชาสังคมไทย เช่น องคก์ารเพ่ือการพฒันาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ได้

สนบัสนุนประเด็นต่างๆ อยา่งเร่ืองการต่อตา้นการคา้มนุษยแ์ละการบรรเทาความขดัแยง้ ในปี 2562 สถานเอกอคัรราชทูตแคนาดาให้การสนบัสนุน

องคก์รภาคประชาสังคม 10 องคก์รทัว่ประเทศไทยภายใตก้องทุนแคนาดาสาํหรับโครงการริเร่ิมทอ้งถ่ิน (Canada Fund for Local Initiatives) มี

โครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนซ่ึงทาํงานดา้นการรับมือกบัปัญหานํ้ าท่วมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การพฒันาสิทธิของแรงงานอพยพท่ีอาศยัอยู่

บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ และเพ่ิมบทบาท และการมีส่วนร่วมของผูห้ญิงดา้นสนัติภาพและความมัน่คงในพ้ืนท่ีชายแดนใต ้ นอกจากน้ี สหภาพ

ยโุรปไดใ้ห้ทุนแก่องคก์รภาคประชาสงัคมเช่นเดียวกนั โครงการให้ทุนสนบัสนุนความมัน่คงของมนุษยใ์นระดบัรากหญา้ของรัฐบาลญ่ีปุ่ น (Japan 

Grant Assistance for Grassroots Human Security Project) ไดล้ดระดบัการสนบัสนุนแก่ประเทศไทยไปอยา่งมีนยัสาํคญั โดยท่ีทุนจากโครงการน้ีส่วน

หน่ึงมอบให้แก่องคก์รภาคประชาสงัคม จากท่ีเคยไดรั้บ 19.4 ลา้นบาท (ประมาณ 625,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2561 ลดลงเหลือ 5.6 ลา้นบาท 

(ประมาณ 180,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2562  

ผูใ้ห้ทุน ไม่วา่จากต่างประเทศหรือภายในประเทศ มกัมอบทุนให้งานดา้นธุรการขององคก์รภาคประชาสงัคมอยา่งจาํกดั โดยเฉพาะในส่วนของเงิน

ค่าตอบแทนพนกังาน เงินทุนซ่ึงมีอยูอ่ยา่งจาํกดักระตุน้ให้เกิดการแข่งขนัมากข้ึนในหมู่องคก์รภาคประชาสงัคมเพ่ือให้ไดรั้บทุนท่ีมีอยู ่ โดยขบวนการ

เคล่ือนไหวในระดบัรากหญา้และองคก์รชุมชนต่างๆมกัเสียเปรียบ อีกทั้ง ในปี 2562 ผูใ้ห้ทุนไดเ้ปิดให้องคก์รต่างๆยืน่ขอ้เสนอโครงเพ่ือสมคัรเขา้รับ

เงินทุนกอ้นใหญ่ โดยมีเง่ือนไขบงัคบัท่ีเขม้งวดซ่ึงองคก์รภาคประชาสังคมท่ีมีขนาดเล็กและอยูใ่นระดบัรากหญา้ไม่สามารถทาํตามได ้ ยกตวัอยา่งเช่น 

กลุ่มผูห้ญิงชนพ้ืนเมืองและองคก์รภาคประชาสงัคมในพ้ืนท่ีชนบทเผชิญความทา้ทายเป็นอยา่งยิ่งในการแข่งขนักบัองคก์รภาคประชาสังคมท่ีมี

ศกัยภาพสูงกวา่ในดา้นการเขียนขอ้เสนอโครงการและการจดัทาํรายงานทางการเงิน  

ปรากฏขอ้มูลไม่มากนกัเก่ียวกบัการใหทุ้นสนบัสนุนองคก์รภาคประชาสังคมของรัฐบาล แมว้า่จะพบตวัอยา่งในลกัษณะน้ีบางกรณีในปี 2562 เช่น 

กระทรวงวฒันธรรมไดใ้ห้การสนบัสนุนทางการเงินแก่กลุ่มวงดุริยางคเ์ยาวชนไทยในพระอุปถมัภเ์พ่ือเดินทางไปประเทศสเปนและนาํเสนอและ

แสดงดนตรีและวฒันธรรมไทย และกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ ซ่ึงสงักดัอยูภ่ายใตก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.) ได้

มอบเงินจาํนวน 17 ลา้นบาท (ประมาณ 546,000 ดอลลาร์สหรัฐ) แก่วดัต่างๆเพ่ือสนบัสนุนโครงการพระธรรมจาริก อนัเป็นโครงการดา้นศาสนาท่ีมี

เป้าหมายในการเผยแพร่ศาสนาพทุธในกลุ่มชนพ้ืนเมืองท่ีอาศยัอยูบ่นท่ีสูง อยา่งไรก็ตาม การให้ทุนจากรัฐบาลมกับงัคบัเง่ือนไขท่ีเขม้งวดและบางคร้ัง

ไม่เป็นท่ียอมรับได ้ เช่น องคก์รภาคประชาสงัคมแห่งหน่ึงในภาคเหนือของประเทศไทยซ่ึงทาํงานดา้นการพฒันาสิทธิของแรงงานอพยพ ไดป้ฏิเสธ

การรับทุนจากสาํนกังานประกนัสงัคม (สปส.) สาํหรับการจดังานประชุมเชิงปฏิบติัการสาํหรับแรงงานอพยพ เพราะมีเง่ือนไขว่าวิทยากรจะตอ้งมาจาก

สปส.และแรงงานอพยพท่ีมาเขา้ร่วมงานไม่สามารถรับเงินค่าเดินทางและค่าอาหารระหว่างการร่วมงานได ้ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดใ้ห้เงินทุนจาํนวน 120,000 บาท (ประมาณ 3,800 ดอลลาร์สหรัฐ) สาํหรับการพฒันา

กลุ่มชุมชนทางสงัคมต่างๆ อยา่งไรก็ตาม หากตอ้งการรับเงินทุน ชุมชนจาํเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูใ้หญ่บา้นก่อน ดงันั้นจึงหมายความวา่ไม่ใช่

ทุกกลุ่มจะสามารถรับทุนน้ีได ้เช่น กลุ่มในระดบัยอ่ยกวา่หมู่บา้น เป็นตน้ 

ความสามารถขององคก์รภาคประชาสงัคมในการระดมเงินทุนจากชุมชนทอ้งถ่ินย ํา่แยล่งในปี 2562 เพราะสภาวะเศรษฐกิจท่ีย ํา่แยล่ง ซ่ึงส่งผลให้ผูค้น

ไม่สามารถสนบัสนุนองคก์รภาคประชาสงัคมได ้ องคก์รภาคประชาสังคมจาํนวนมากในชายแดนใตข้องไทยตอ้งพ่ึงพาการบริจาคส่ิงของต่างๆ เช่น 

อุปกรณ์ในสาํนกังาน เป็นตน้ องคก์รภาคประชาสงัคมบางแห่ง ดงัเช่น องคก์รท่ีทาํงานเพ่ือกลุ่มชนพ้ืนเมือง หารายไดจ้ากการขายเส้ือผา้และส่ิงทอทาํ

มือ อยา่งไรก็ตาม องคก์รภาคประชาสังคมมกัขาดทกัษะในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสาํเร็จ 

ในปี 2562 บริษทัต่างๆยงัคงดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) อยา่งไรก็ตาม ความพยายามน้ีมกัขบัเคล่ือนจากความตอ้งการของบริษทัในการสร้าง

ช่ือเสียงมากกวา่ท่ีจะเป็นการร่วมงานกบัองคก์รภาคประชาสังคมเพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลงในสงัคมท่ีมีความหมาย รางวลัมากมายสนบัสนุนการ

พฒันาโครงการ CSR ยกตวัอยา่งเช่น หอการคา้อเมริกนัในประเทศไทย (AMCHAM) ให้รางวลั “บริษทัท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคมดีเด่น” ในทุกๆปี 
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แมว้า่เกณฑป์ระเมินสาํหรับรางวลัน้ีประการหน่ึงคือ การมีความร่วมมือท่ีเขม้แขง็กบัองคก์รไทย แต่ผูช้นะรางวลัในปี 2562 ไดรั้บเลือกเพราะเป็น

บริษทัท่ีนาํเอาความรู้ แนวปฏิบติัท่ีดี และความเช่ียวชาญจากสหรัฐอเมริกาเขา้มาสู่ประเทศไทย ในขณะเดียวกนัก็ยงัตอ้งสนบัสนุนเป้าหมายของ

รัฐบาล 

องคก์รภาคประชาสังคมส่วนใหญ่ไม่มีระบบการจดัการทางการเงิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ขบวนการเคล่ือนไหวในระดบัรากหญา้และองคก์รชุมชนมกั

ไม่มีนโยบายดา้นการจดัซ้ือและระบบการบญัชี 

 

งานด้านการรณรงค์: 5.2 

ความสามารถขององคก์รภาคประชาสงัคมในการทาํงานดา้นการรณรงค์

อยา่งมีประสิทธิภาพถดถอยลงในปี 2562 ดว้ยเหตุวา่รัฐบาลมกัดาํเนิน

กิจการอยา่งไม่โปร่งใสและไม่เปิดรับการพดูคุยแลกเปล่ียนกบัองคก์รภาค

ประชาสงัคม คสช. ไดอ้อกกฎหมาย 220 ฉบบัในปี 2562 ก่อนท่ีจะถูก

ยบุตวัลงในเดือนกรกฎาคม โดย 160 ฉบบัผา่นในเดือนพฤษภาคมและ

มิถุนายนเท่านั้น แทบไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และใน

กรณีท่ีมีการปรึกษาหารือ ความคิดเห็นจากองคก์รภาคประชาสงัคมแทบ

ไม่ไดป้รากฏอยูใ่นกฎหมายหรือนโยบายในท่ีสุด ยกตวัอยา่งเช่น เครือข่าย

ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย (เครือข่ายฯ) ไดร่้วมกบัมูลนิธิ

มานุษยะในการยืน่ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัร่างสุดทา้ยของแผนปฏิบติัการ

ระดบัชาติวา่ดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น

ของสาธารณะในเดือนกุมภาพนัธ์และมีนาคม 2562 จากนั้นเครือข่ายฯและ

มูลนิธิมานุษยะไดย้ืน่ขอ้คิดเห็นอีกคร้ังและจดังานแถลงข่าวเก่ียวกบัประเด็นน้ีในเดือนมิถุนายน แมจ้ะมีความพยายามเช่นน้ี แต่แผนปฏิบติัการ

ระดบัชาติฯท่ีไดเ้ปิดตวัออกมาทา้ยท่ีสุดในเดือนธนัวาคม 2562 ก็มิไดมี้การสะทอ้นขอ้แนะนาํใดๆท่ีไดย้ืน่เขา้ไป เช่นเดียวกนั เม่ือสมาชิกขบวนการ

เคล่ือนไหวระดบัรากหญา้ รวมถึง ขบวนการประชาชนเพ่ือสงัคมท่ีเป็นธรรม (P-Move) และสมชัชาคนจน ไดเ้ดินทางมากรุงเทพฯเพ่ือให้ความคิดเห็น

เก่ียวกบัร่างกฎหมายและร้องขอค่าชดเชยจากการยดึครองท่ีดินท่ีถูกนาํไปใชส้าํหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน พวกเขาถูกผลกัไสไล่ส่งโดย

ไม่ไดมี้โอกาสพบสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือเจา้หน้าท่ีรัฐระดบัสูง มีเพียงแต่เจา้หนา้ท่ีรัฐระดบัล่างเท่านั้น 

หลงัจากการจดัตั้งรัฐบาลใหม่ องคก์รภาคประชาสงัคมสามารถส่ือสารกบัรัฐบาลไดอ้ยา่งกวา้งขวางข้ึนในระดบัหน่ึง องคก์รภาคประชาสังคมสามารถ

ร่วมงานกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจากพรรคฝ่ายคา้นไดเ้ป็นพิเศษ โดยเฉพาะสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ซ่ึงเดินทางไปทัว่ประเทศและรับฟังขอ้กงัวล

ในแต่ละพ้ืนท่ี ยกตวัอยา่งเช่น คร้ันผูอ้าศยัอยูใ่นหมู่บา้นบ่อแกว้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัการขบัไล่ออกจากท่ีดินของ

พวกเขา พวกเขาไดย้ืน่หนงัสือถึงพรรคฝ่ายคา้นทั้ง 7 พรรคและส่งจดหมายถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือขอให้ยกเลิกคาํสัง่ขบั

ไล่ออกจากท่ีดิน ตวัแทนจากพรรคอนาคตใหม่ไดต้กลงช่วยเสนอให้มีการเล่ือนบงัคบัใชค้าํสัง่ขบัไล่ดงักล่าวและพยายามหาทางแกไ้ขปัญหาน้ี มูลนิธิ

มานุษยะไดท้าํงานร่วมกบัสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ในการแกไ้ขพระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ท่ีเพ่ิงมีผลบงัคบัใช้

และถูกองคก์รภาคประชาสงัคมจาํนวนมากมองว่าเป็นภยัคุกคามต่อสิทธิมนุษยชน จวบจนถึงส้ินปี 2562 ยงัไม่มีความคืบหนา้ท่ีชดัเจนใดๆจากความ

พยายามคร้ังนั้น 

รัฐบาลพยายามอยา่งหนกัหน่วงในการกีดกนังานดา้นการรณรงคจ์ากองคก์รภาคประชาสงัคมในประเด็นท่ีมีความอ่อนไหวทางการเมือง นกัปกป้อง

สิทธิมนุษยชน ส่ือมวลชน และนกักิจกรรมจาํนวนมากท่ีมีส่วนในกิจกรรมเช่นน้ีถูกจบักุมหรือคุกคามตลอดทั้งปีน้ี ไม่วา่จะเป็นในชายแดนใตข้อง
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ประเทศไทย ซ่ึงนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีออกมาพดูเร่ืองปัญหาผูล้ี้ภยัยงัคงถูกข่มขูแ่ละใส่ร้ายผา่นโซเชียลมีเดีย หรือในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึง

ตาํรวจติดตามกิจกรรมรณรงคอ์ยา่งใกลชิ้ดและยงับงัคบัใชม้าตรการท่ีขดัต่อกฎหมาย เช่น ออกคาํสัง่ถึงผูอ้าํนวยการของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัประเภท

เส้ือผา้ท่ีผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมสามารถใส่ไดร้ะหวา่งการทาํกิจกรรม เป็นตน้ 

ในระดบัทอ้งถ่ิน รัฐบาลและภาคธุรกิจมกัไม่เตม็ใจฟังเสียงขององคก์รภาคประชาสงัคมระหวา่งการวางแผนเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจและความ

มัน่คงแห่งชาติ ยกตวัอยา่งเช่น ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการประกาศให้อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 

แต่อยา่งใด ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) ไดจ้ดัประชุมเพ่ือแจง้ให้ผูอ้ยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีทราบเก่ียวกบัเร่ือง SEZ เพียงเฉพาะช่วง

หลงัจากท่ีมีการประกาศก่อตั้งเขตข้ึนมาแลว้ เช่นเดียวกนั ในภาคตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริษทัเหมืองและโรงงานออ้ย

ละเมิดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของชุมชนและไม่ไดรั้บความยนิยอมจากชุมชนก่อนดาํเนินแผนงานทางธุรกิจ ผูห้ญิงชนพ้ืนเมืองไม่สามารถเขา้ร่วมการ

ชุมนุมประทว้งต่อตา้นรัฐบาลไดเ้น่ืองดว้ยผูใ้หญ่บา้นประกาศ “คาํสั่งจากทางอาํเภอ” ซ่ึงห้ามไม่ให้พวกเธอเขา้ร่วมการชุมนุมนอกหมู่บา้น ผูห้ญิงบาง

คนถูกติดตามและเร่ิมลงัเลท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆมากข้ึน เน่ืองจากกงัวลเร่ืองความปลอดภยัของตน 

องคก์รภาคประชาสังคมใชโ้ซเชียลมีเดียในแคมเปญรณรงคต่์างๆ แต่ประสิทธิภาพของงานเหล่าน้ียงัคงถูกบัน่ทอนโดยรัฐบาลท่ีเฝ้าติดตามโซเชียล

มีเดียและกฎหมายอยา่งพรบ.คอมพิวเตอร์ฯ ซ่ึงให้อาํนาจกบัรัฐบาลในการกาํหนดวา่ขอ้มูลแง่ลบหรือขอ้มูลเชิงวิพากษใ์ดๆถือเป็น “ขอ้มูลเทจ็” 

ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม กานต ์ พงษป์ระภาพนัธ์ นกักิจกรรมสนบัสนุนประชาธิปไตย ถูกจบักุมโดยกองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํ

ความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(บก.ปอท.) ดว้ยขอ้หาละเมิดมาตรา 14 ของพรบ.คอมพิวเตอร์ฯ หลงัจากเขาโพสตข์อ้ความในเฟสบุค๊ซ่ึง

อา้งอิงถึงประวติัศาสตร์การล่มสลายลงของสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นยโุรป ซ่ึงถูกตีความวา่เป็นภยัคุกคามต่อสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ทย ภาคธุรกิจ

ก็ติดตามโซเชียลมีเดียและฟ้องคดีความต่อผูท่ี้ “ทาํลายช่ือเสียง” ธุรกิจของพวกเขาเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น ในวนัท่ี 6 ธนัวาคม บริษทั ธรรมเกษตร จาํกดั

ไดด้าํเนินคดีกบัพทุธณี กางกั้น เจา้หนา้ท่ีองคก์ร Fortify Rights เพราะโพสตใ์นโซเชียลมีเดียของเธอซ่ึงแสดงความสนบัสนุนนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน

ท่ีตอ้งเผชิญคดีความคลา้ยๆกนัจากธรรมเกษตร เธออาจตอ้งโทษถึงจาํคุก 2 ปีและ/หรือถูกปรับเป็นจาํนวนเงิน 2.8 ลา้นบาท (93,300 ดอลลาร์สหรัฐ) 

นกักิจกรรมและนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนจาํนวนมากเลือกท่ีจะปิดปากตวัเองโดยงดเวน้การแสดงออกในโซเชียลมีเดีย เน่ืองจากพวกเขาหวาดกลวัวา่

จะถูกดาํเนินคดี 

ในภาพรวม องคก์รภาคประชาสงัคมไม่ไดท้าํการล็อบบ้ีเพ่ือผลกัดนัการปฏิรูปกฎหมายเก่ียวกบัภาคประชาสงัคมฉบบัใดเป็นพิเศษ ในสภาพแวดลอ้ม

ปัจจุบนั องคก์รภาคประชาสงัคมเกรงกลวัวา่ความพยายามในลกัษณะดงักล่าวจะทาํให้สถานการณ์ยากลาํบากยิง่กว่าเดิม  

การให้บริการ: 4.5 

ความสามารถขององคก์รภาคประชาสงัคมในการให้บริการถือวา่อยูใ่น

ระดบัคงท่ีในปี 2562 ภาคประชาสงัคมในประเทศไทยให้บริการ

หลากหลายประเภท ไม่วา่จะเป็นการบรรเทาเหตุฉุกเฉินและการเพ่ิมพลงั

ใหชุ้มชนไปจนถึงการคุม้ครองเหยือ่ของความรุนแรงภายในครอบครัว การ

ให้ส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นสุขภาพแก่ผูค้า้บริการทางเพศ และการให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย แต่ละองคก์รซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัก็จะ

ไดรั้บโอกาสท่ีแตกต่างกนั ในแง่ของความสามารถในการให้บริการในปี 

2562 โดยข้ึนอยูก่บัปัจจยั เช่น การเขา้ถึงเงินทุน ประเด็นท่ีเนน้ในการ

ทาํงาน และการสนบัสนุนจากตวัแสดงอ่ืนๆ รวมถึงองคก์รภาคประชา

สงัคมอ่ืนๆและรัฐบาล เป็นตน้ เช่น องคก์รภาคประชาสังคมท่ีทาํงานให้

ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายตอ้งเจอความยากลาํบากเพราะทนายนอ้ยคนจะสะดวกให้ความช่วยเหลือชุมชนและองคก์รภาคประชาสงัคม อีกทั้ง ผูค้น
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ยงัไดสู้ญเสียความเช่ือมัน่ในกระบวนการยติุธรรมมากข้ึนเร่ือยๆ ในขณะเดียวกนั องคก์รท่ีทาํงานเก่ียวกบัปัญหาท่ีดิน ชนพ้ืนเมือง และแรงงานอพยพ 

สามารถรักษาและแมก้ระทัง่เพ่ิมการให้บริการได ้ เช่น กลุ่มชนพ้ืนเมืองสามารถพฒันาการให้บริการไดด้ว้ยวิธีการขยายเครือข่าย จดัการอบรม และ

ดาํเนินโครงการเพ่ือพฒันาสิทธิสตรี เป็นตน้  

บริการขององคก์รภาคประชาสงัคมมกัเป็นการขานรับความตอ้งการและเป้าหมายของชุมชนต่างๆ องคก์รภาคประชาสงัคมมีเป้าหมายในการยกระดบั

สิทธิและสวสัดิการของกลุ่มผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ขององคก์ร ซ่ึงหมายรวมถึงกลุ่มชนพ้ืนเมือง, ชาวไร่, ชาวนา, แรงงานอพยพ,  กลุ่มประชากรเล

สเบ้ียน เกย ์ไบเซ็กชวล คนขา้มเพศ และคนเพศกาํกวม (LGBTI). ผูค้า้บริการทางเพศ, ผูใ้ชชี้วิตอยูร่่วมกบั HIV/AIDS, ผูมี้ความพิการ, เด็ก, และผูสู้งอาย ุ

อีกทั้ง องคก์รภาคประชาสงัคมยงัทาํงานร่วมกบัชุมชนเพ่ือแกไ้ขผลกระทบในแง่ลบของโครงการพฒันา ปัญหาการถือครองสิทธิในท่ีดิน และการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ  

เน่ืองดว้ยกฎหมายอนัไม่เป็นธรรมและมีขอ้จาํกดั นกัปกป้องสิทธิมนุษยชน นกักิจกรรม ส่ือมวลชน และประชาชนทัว่ไปจาํนวนมากมายตอ้งถูก

ฟ้องร้องดาํเนินคดีในปี 2562 จึงทาํให้มีความตอ้งการความช่วยเหลือทางกฎหมายมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม องคก์รภาคประชาสงัคมจาํนวนมากไม่มีความ

เช่ียวชาญท่ีจาํเป็นสาํหรับตอบรับความตอ้งการน้ีหรือทรัพยากรดา้นการเงินท่ีเพียงพอสาํหรับการให้บริการเหล่าน้ีแก่กลุ่มผูรั้บผลประโยชน ์ ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ชาวบา้นท่ีตอ้งถูกขบัไล่ของจากท่ีดินของพวกเขา ตอ้งประสบกบัปัญหาการขาดแคลนความช่วยเหลือดา้นกฎหมาย

เพราะทนายความไม่เตม็ใจหรือไม่สามารถให้บริการไดโ้ดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเน่ืองจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีกาํลงัถดถอยลงทัว่ประเทศ ดงัจะเห็น

ไดว้า่มีทนายเพียงหน่ึงคนซ่ึงตอ้งรับผิดชอบคดีความของชาวบา้นจากหมู่บา้นซบัหวาย 14 คน  

องคก์รบางแห่งตอ้งเลิกให้บริการหรือจาํตอ้งปิดตวัลงในปี 2562 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย องคก์รแห่งหน่ึงซ่ึงให้ความช่วยเหลือชุมชน

ดา้นปัญหาสิทธิท่ีดินตอ้งระงบัการดาํเนินกิจการดว้ยเหตุว่ามีหวัหนา้ชุมชนถูกจาํคุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม มูลนิธิศูนย์

ทนายความมุสลิมในอาํเภอจะนะตอ้งปิดตวัลงอยา่งส้ินเชิงเน่ืองจากไม่มีเงินทุน โดยถือเป็นการสูญเสียของชุมชนเพราะเป็นองคก์รหลกัในการให้

ความช่วยเหลือเหยือ่การละเมิดสิทธิมนุษยชน เงินทุนจากรัฐบาลท่ีลดลงก็ส่งผลให้การเขา้ถึงบริการท่ีจาํเป็นต่างๆของผูรั้บผลประโยชน์ตอ้งพลอยถูก

จาํกดัมากข้ึนดว้ยเช่นกนั ในปี 2562 สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติใหเ้งินทุนสาํหรับการตรวจโรคเอชไอวีในพ้ืนท่ี 12 จงัหวดัเท่านั้น ในขณะ

ท่ีเคยให้ 35 จงัหวดัในปี 2561 ดว้ยเหตุน้ี คนจาํนวนมากในพ้ืนท่ีชนบทซ่ึงตอ้งการรับบริการจึงไม่สามารถเขา้ถึงการตรวจไดห้รือจาํเป็นตอ้งเดิน

ทางไกลมาเพ่ือรับบริการดงักล่าว นอกจากน้ี เน่ืองจากองคก์รภาคประชาสังคมไดรั้บอุปกรณ์ตรวจโรคมาจากหน่วยงานรัฐอีกที จึงมีความสามารถใน

การให้บริการตรวจอยา่งจาํกดั ดว้ยเหตุท่ีวา่ประเทศไทยยงัมีการตีตราโรคเอชไอวีอยู ่ คนจาํนวนมากจึงรู้สึกสบายใจท่ีจะเขา้ตรวจโรคกบัองคก์รภาค

ประชาสงัคมมากกวา่ท่ีโรงพยาบาล ในปี 2562 การเขา้ถึงยาและบริการสาํหรับการทาํแทง้อยา่งปลอดภยัลดนอ้ยลง ผูค้นไม่สามารถหายาไดโ้ดยทัว่ไป

และโรงพยาบาลหลายแห่งบงัคบัวา่ตอ้งมีคาํยนิยอมจากผูป้กครองก่อนทาํแทง้ตามกฎหมาย โดยขอ้บงัคบัลกัษณะน้ีถือวา่ขดัต่อกฎหมาย 

องคก์รภาคประชาสังคมมกัให้บริการโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นการทาํงานเพ่ือชุมชนทอ้งถ่ินและกลุ่มท่ีผลกัให้อยูช่ายขอบซ่ึงมกัมี

รายไดต้ ํ่า แมรั้ฐบาลจะสนบัสนุนให้มีการก่อตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสงัคม พ.ศ. 2562 แต่กแ็ทบ

ไม่ปรากฏองคก์รภาคประชาสงัคมใดท่ีสามารถประสบความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ 

รัฐบาลยอมรับถึงคุณูปการต่างๆขององคก์รภาคประชาสงัคม ไม่ว่าจะเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 

หรือแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ก็ลว้นแต่กล่าวถึงความสาํคญัของการร่วมมือกบัองคก์รภาคประชาสงัคมในการต่อยอดดา้นการ

พฒันาและความมัน่คงของประเทศ อยา่งไรก็ดี ในทางปฏิบติั การร่วมมือยงัคงถูกจาํกดักรอบเน่ืองจากทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมาย วิธีการคิด และ

ยทุธศาสตร์ในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั  
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โครงสร้างพ้ืนฐานรายภาคส่วน: 4.7 

โครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงเก้ือหนุนภาคประชาสงัคมพฒันาข้ึนเล็กนอ้ยในปี 

2562  เพราะมีการสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพและการอบรมมากข้ึนและ

เครือข่ายองคก์รภาคประชาสังคมไดด้าํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประเทศไทยมีศูนยท์รัพยากรสาํหรับองคก์รภาคประชาสงัคมและองคก์ร

ตวักลางท่ีทาํหนา้ท่ีเสริมหนุนพลงั เช่น องคก์ร NEEDeed และสถาบนั

พฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ซ่ึงเป็นองคก์รมหาชนอิสระภายใต้

กระทรวงพม.ท่ีให้ช่วยเหลือและจดัอบรมดา้นเทคนิคให้องคก์รภาค

ประชาสงัคม อยา่งไรก็ตาม องคก์รภาคประชาสังคมจาํนวนมาก 

โดยเฉพาะองคก์รท่ีตั้งอยูน่อกเขตเมือง ไม่ทราบถึงบริการเหล่าน้ีและ

ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนท่ีตอ้งการ พวกเขาไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร

ท่ีใหญ่กวา่แทน โดยองคก์รเหล่าน้ีไม่ไดเ้รียกตนเองวา่เป็นศูนยท์รัพยากร

หรือองคก์รตวักลางท่ีทาํหนา้ท่ีเสริมหนุนพลงั เช่น มูลนิธิมานุษยะ ซ่ึงไดใ้ห้การอบรม จดักิจกรรมพฒันาศกัยภาพ และมอบทุนยอ่ยๆแก่องคก์รภาค

ประชาสงัคมและองคก์รในระดบัทอ้งถ่ินต่างๆ  

การให้ทุนยอ่ยทางออ้มเป็นช่องทาสาํหรับรับเงินทุนท่ีมีขอ้จาํกดัแต่ก็เป็นส่วนสาํคญัสาํหรับองคก์รภาคประชาสังคมทอ้งถ่ินและขบวนการเคล่ือนไหว

ระดบัรากหญา้ ยกตวัอยา่งเช่น ในปี 2562 มูลนิธิมานุษยะไดม้อบทุนยอ่ยๆ จากเงินทุนของกองทุนนกัปกป้องส่ิงแวดลอ้ม, องคก์รอินเทอร์นิวส์ 

(Internews), และสถานเอกอคัรราชทูตแคนาดา ให้แก่อยา่งน้อย 10 กลุ่ม ซ่ึงรวมถึงกลุ่มนกัปกป้องส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีชายแดนใตแ้ละกลุ่มเครือข่าย

สตรีชนเผา่แห่งประเทศไทยดว้ย 

องคก์รภาคประชาสังคมร่วมมือกนัอยา่งมีประสิทธิภาพในปี 2562 ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เครือข่ายสตรีชนเผา่แห่งประเทศไทยไดก่้อตั้งกลุ่มข้ึน

เพ่ิมเติมสองกลุ่มและช่วยอบรมเก่ียวกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDGs) และอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

(CEDAW) ส่วนในพ้ืนท่ีชายแดนใตข้องประเทศไทย มีเครือข่ายเยาวชนลุ่มนํ้าสายบุรีซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี 2562 เครือข่ายน้ีไดร่้วมกบัคณะทาํงานเพ่ือ

ติดตามกลไกระหวา่งประเทศ (Working Group for Monitoring on International Mechanisms) จดัทาํงานวิจยัชุมชนเก่ียวกบัการกดัเซาะลุ่มนํ้าสายบุรีท่ี

เกิดจากการดูดทรายและไดผ้ลิตรายงานซ่ึงสามารถนาํไปใชท้าํงานรณรงคต่์อไดใ้นอนาคตเพ่ือหยดุการดูดทรายซ่ึงมีความอนัตรายในพ้ืนท่ีน้ี 

องคก์รภาคประชาสังคมสามารถเขา้ถึงการอบรมซ่ึงจดัโดยองคก์รภาคประสงัคมอ่ืนๆ ทนายความ และนกัวิชาการทอ้งถ่ินได ้ในปี 2562 มูลนิธิมานุษ

ยะไดจ้ดัอบรมเก่ียวกบัทกัษะความเขา้ใจดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัและความปลอดภยัทางดิจิทลัให้กบัตวัแทนองคก์รภาคประชาสงัคม องคก์รชุมชน และ

ขบวนการเคล่ือนไหวระดบัรากหญา้กวา่ 30 คน ส่วนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย นกัวิชาการและทนายความไดจ้ดังานอบรมเก่ียวกบันโยบาย

เร่ืองท่ีดินให้แก่องคก์รภาคประชาสงัคมท่ีทาํงานดา้นสิทธิท่ีดิน และในภาคเหนือของประเทศไทย มูลนิธิเพ่ือการประสานความร่วมมือของชนเผา่

พ้ืนเมืองเอเชีย (AIPP) ไดอ้บรมเครือข่ายสตรีชนเผา่แห่งประเทศไทยเร่ือง SDGs อยา่งไรก็ตาม ไม่ใช่งานทุกประเภทขององคก์รภาคประชาสงัคมท่ีมี

การอบรมรองรับเสมอไป 

องคก์รภาคประชาสังคมเผชิญความลาํบากในการพฒันาความร่วมมือกบัรัฐบาล ยกตวัอยา่งเช่น องคก์รในภาคเหนือของประเทศไทยท่ีทาํงานกบั

แรงงานอพยพ ไดพ้ยายามทาํงานร่วมกบัตาํรวจในทอ้งท่ีเพ่ือใหมี้บริการล่ามสาํหรับแรงงานอพยพ ณ สถานท่ีตาํรวจ แมต้าํรวจไดต้กลงตามขอ้เสนอ 

แต่ปฏิเสธท่ีจะจ่ายค่าบริการล่าม จึงทาํให้โครงการน้ีจาํเป็นตอ้งถูกระงบัไป องคก์รภาคประชาสังคมแทบไม่ไดริ้เร่ิมความร่วมมือใดๆกบัภาคธุรกิจ

เน่ืองดว้ยมุมมองท่ีขดัแยง้กนั องคก์รภาคประชาสงัคมมองการรับเงินทุนจากบริษทัวา่เป็นส่ิงน่าเคลือบแคลงใจ เพราะธุรกิจต่างๆมองตนเองวา่เป็นผู ้

อาํนวยความสะดวกและผูต้ดัสินใจเก่ียวกบัโครงการท่ีให้ทุน ในขณะท่ีองคก์รภาคประชาสงัคมมองว่าองคก์รธุรกิจไม่ควรเขา้มาแทรกแซงการดาํเนิน

โครงการ  
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ภาพลักษณ์สาธารณะ: 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพลกัษณ์สาธารณะขององคก์รภาคประชาสงัคมย ํา่แยล่งในปี 2562 เน่ืองจากมีการนาํเสนอจากส่ือนอ้ยลง ประชาชนทัว่ไปยงัคงเคลือบแคลงใจ

เก่ียวกบัองคก์รภาคประชาสงัคม และรัฐบาลยงัคงคอยทาํลายช่ือเสียงองคก์รภาคประชาสงัคมท่ีมีแนวคิดเชิงวิพากษแ์ละเห็นต่างจากรัฐ 

ในปี 2562 ส่ือต่างๆเซ็นเซอร์ตวัเองมากข้ึนและลงัเลท่ีจะนาํเสนอเก่ียวกบังานขององคก์รภาคประชาสงัคม ส่ือระดบัชาติแสดงออกว่าไม่สนใจเก่ียวกบั

งานขององคก์รภาคประชาสงัคม ยกตวัอยา่งเช่น ส่ือกระจายภาพและเสียงไม่ไดน้าํเสนอว่ามีสมาชิกสมชัชาคนจนหลายร้อยคนปักหลกัอยูบ่ริเวณใกล้

ทาํเนียบรัฐบาลในกรุงเทพฯเป็นเวลา 19 วนัในช่วงเดือนตุลาคมเพ่ือเรียกร้องค่าชดเชยสาํหรับการขบัไล่พวกเขาออกจากท่ีอยูอ่าศยัและสาํหรับท่ีดินซ่ึง

พวกเขาสูญเสียไป หน่ึงกรณียกเวน้ท่ีตอ้งบนัทึกไวคื้อว่า เร่ืองราวการเรียกร้องความเท่าเทียมในการสมรสโดยนกักิจกรรม LGBTI ไดรั้บการหยบิ

ยกข้ึนมานาํเสนอในวงกวา้ง  

มุมมองของสาธารณะเก่ียวกบัองคก์รภาคประชาสงัคมโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัภูมิภาคและประเด็นงานท่ีขบัเคล่ือน ในพ้ืนท่ีชายแดนใต ้ งานของ

องคก์รภาคประชาสังคมมกัไม่เป็นท่ีเขา้ใจและคนจาํนวนมากเกรงกลวัท่ีจะให้ความร่วมมือกบัองคก์รภาคประชาสังคมเพราะมีสมมติฐานวา่องคก์ร

เหล่าน้ีทาํงานต่อตา้นรัฐบาล ยกตวัอยา่งเช่น ในขณะท่ีเครือข่ายเยาวชนลุ่มนํ้าสายบุรีดาํเนินการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากการดูดทรายจากลุ่มนํ้า

สายบุรี ชาวบา้นในพ้ืนท่ีมีความลงัเลในการให้ขอ้มูลท่ีเครือข่ายขอ ในภาคเหนือและภาคใตข้องประเทศไทย ชนพ้ืนเมืองลงัเลท่ีจะร่วมงานกบัองคก์ร

พฒันาเอกชน (เอน็จีโอ) เพราะคาํวา่ “เอน็จีโอ” มีนยัยะในแง่ลบซ่ึงส่ือถึง “อนัตราย” และ “การถูกเฝ้าติดตาม” ทั้งน้ี องคก์รภาคประชาสงัคมบางองคก์ร

เลือกใชค้าํวา่ “ตวัแทนชาวบา้น” แทน ซ่ึงทาํให้สามารถสร้างความเช่ือใจสาํหรับชุมชนไดม้ากกวา่ ในปี 2562 ผูส้นบัสนุนกองทพัและสถาบนั

พระมหากษตัริยใ์ชค้าํวา่ “ชงัชาติ” มากข้ึนเพ่ือเรียกกลุ่มคนท่ีพวกเขาคิดวา่เป็นภยัต่อความมัน่คงแห่งชาติหรือมีการกระทาํและมุมมองขดัแยง้กบั

รัฐบาลและสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ซ่ึงหมายรวมไปถึงองคก์รภาคประชาสังคม นกัปกป้องสิทธิมนุษยชน และนกักิจกรรมทางการเมือง ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มุมมองสาธารณะต่อองคก์รภาคประชาสงัคมถือวา่พฒันาข้ึนหลงัจากชาวบา้น 11 คนจากหมู่บา้นซบัหวายซ่ึง

ทาํงานดา้นสิทธิท่ีดินถูกตดัสินจาํคุก ส่งผลให้ประชาชนหนัมาตั้งคาํถามต่อเจตนาของรัฐบาล 

โดยทัว่ไป รัฐบาลยงัคงมองว่าองคก์รภาคประชาสงัคมหลายองคก์รเป็นอุปสรรคและศตัรูของรัฐ ภาคธุรกิจและรัฐบาลมองวา่องคก์รภาคประชาสงัคม

และนกัปกป้องสิทธิมนุษยชนวา่เป็นอุปสรรค โดยเฉพาะกลุ่มท่ีรณรงคต่์อตา้นกิจกรรมทางธุรกิจและโครงการพฒันาท่ีรัฐบาลสนบัสนุน หรือเนน้

นาํเสนอเร่ืองการปฏิบติัต่อแรงงานของธุรกิจต่างๆ ดว้ยเหตุน้ี พวกเขาจึงตั้งใจขดัขวางการทาํงานขององคก์รภาคประชาสงัคมและนกักิจกรรม โดยใช้

วิธีฟ้องร้องดาํเนินคดีต่อพวกเขา 



 

ดชันีความย ัง่ยนืขององคก์รภาคประชาสงัคมในประเทศไทยประจาํปี 2562      13 

 

ดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เป็นมิตร องคก์รภาคประชาสงัคมและนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกลุ่มท่ีทาํงานเก่ียวกบัประเด็นซ่ึงมีความอ่อนไหว

ทางการเมือง มกัเซ็นเซอร์ตนเองและไม่เผยแพร่เก่ียวกบังานท่ีทาํ เพราะจะสามารถเพ่ิมความเส่ียงในการถูกรัฐบาลเฝ้าติดตามและควบคุมได ้ องคก์ร

ภาคประชาสงัคมปฏิบติัตามแนวทางความประพฤติตนหรือหลกัการเชิงคุณค่าหลกัภายในองคก์รซ่ึงร่างข้ึนมาตอนก่อตั้งแต่ละองคก์ร องคก์รภาค

ประชาสงัคมโดยทัว่ไปไม่ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีเพราะขาดทรัพยากรและเจา้หนา้ท่ีในการทาํงาน 

 

ข้อสงวนสิทธิ: ความคดิเห็นต่างๆซ่ึงแสดงออก ณ ที่นีถื้อเป็นของคณะผู้จัดทํารายงานและนักวจิัยประจําโครงการรายอ่ืนๆเท่านั้น โดยที่มิได้สะท้อนถึง

มุมมองอย่างเป็นทางการของ USAID หรือ FHI 360. 
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