ข้้อสรุุปเชิิงนโยบายว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน 9 | พฤษภาคม 2563

ข้้อสรุุปเชิิงนโยบายว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน 9 | พฤษภาคม 2563

นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนชุุมชนจากอิินโดนีีเซีียและไทย แลกเปลี่่�ยนกัับ Protection International ในการประชุุมเดืือนธัันวาคม 2561 ที่่�ภาคใต้้ของไทย โดยความร่่วมมืือกัับสหพัันธ์เ์ กษตรกรภาคใต้้ (สกต.) และสหพัันธ์เ์ กษตรกรจาก
อิินโดนีีเซีีย (buruh tani) หกแห่่ง

สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิและการคุ้้�มครองนัักปกป้้ อง
สิิทธิิมนุุษยชน: บทเรีียนจากอิินโดนีีเซีียและไทย
สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิมักั ไม่่ได้้รับั การจััดสรรทรััพยากร หรืือถููกออกแบบมา เพื่่�อให้้สามารถปฏิิบัติั ติ าม
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของตนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เนื่่�องจากมัักทำำ�งานกัับหน่ว่ ยงานอื่่�นของรััฐบาลซึ่่ง� มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับ
การละเมิิดสิทิ ธิิ อย่่างไรก็็ดีี แม้้ในบริิบทที่่�รัฐั บาลขาดเจตจำำ�นงทางการเมืือง กรรมการสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
ซึ่่ง� ใช้้แนวทางการทำำ�งานในเชิิงรุุกเพื่่�อปฏิิบัติั ิตามอำำ�นาจหน้้าที่่�ของตน สามารถขยายบทบาทในการคุ้้�มครองนััก
ปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน และยัังอาจกำำ�หนดมาตรการให้้เกิิดสภาพแวดล้้อมที่่�เกื้้�อหนุุนต่่อการทำำ�งานปกป้้องสิิทธิิ
ดัังเช่่นในตััวอย่่างการทำำ�งานในอิินโดนีีเซีียและไทย ข้้อสรุุปเชิิงนโยบายนี้้�จำ�ำ แนกโอกาสและความท้้าทายของสถาบััน
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิในการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
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อารััมภบท
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิในการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิ
มนุุษยชน มีีความชััดเจนขึ้้�นมาก โดยเฉพาะช่่วงหลัังทศวรรษ 1990 ในหลัักการ
ปารีีสได้้ย้ำ�ถึึ
�ำ งความสำำ�คัญ
ั ของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิในการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อให้้เกิิดมาตรฐานสิิทธิิมนุุษยชนในระดัับประเทศ ในขณะที่่�อนุุสัญ
ั ญา
สหประชาชาติิว่า่ ด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน1 ย้ำำ�ว่
� า่ บุุคคลทุุกคนมีีสิิทธิิใน
การทำำ�งานส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
ในรายงานปีี 25562 มาร์์กาเร็็ต เซกัักยา (Margaret Sekaggya) อดีีตผู้้�รายงาน
พิิเศษแห่่งสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยสถานการณ์์ของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนระบุุว่า่
สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิอาจถืือได้้ว่า่ เป็็ นนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนโดย
ตััวของมัันเอง และไมเคิิล ฟอร์์สต์์ (Michel Forst) ซึ่่ง� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อจากเธอ
ได้้กำ�ห
ำ นดข้้อเสนอแนะอย่่างเป็็ นรููปธรรมเพิ่่�มเติิม เพื่่�อให้้สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่ง
ชาติิสามารถทำำ�หน้า้ ที่่ที่� ชั�่ ดั เจนต่่อเนื่่�อง ในการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ในปีี 2561 พัันธมิิตรระดัับโลกว่่าด้้วยสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (Global
Alliance of National Human Rights Institutions) ซึ่่ง� เป็็ นหน่่วยงานรัับรอง
สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ได้้ประกาศใช้้ปฏิิญญามารราเกช3
ซึ่่ง� เรีียกร้้องโดยเฉพาะต่่อสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ให้้คุ้ม้� ครองและส่่งเสริิม
พื้้�นที่่�ที่�่เกื้้�อหนุุนต่่อการทำำ�งานของภาคพลเมืือง ซึ่่ง� เป็็ นพื้้�นที่่�การดำำ�เนิินงานของ
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั เป็็ นพิิเศษกัับผู้้�หญิิงนัักปกป้้องสิิทธิิ
มนุุษยชน

การรัับรองของพัันธมิิตรระดัับโลกว่่าด้้วยสถาบัันสิิทธิิ
มนุุษยชนแห่่งชาติิ มีีการจััดอันั ดัับของสถาบัันสิิทธิิฯ แห่่ง
ชาติิจาก A ถึึง C ตามหลัักเกณฑ์์ที่่กำ� �ห
ำ นดไว้้ในหลัักการ
ปารีีส ประกอบด้้วย


อ�ำนาจหน้าทที่ กี่ ว้างขวางตามหลักมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล



ความเป็ นอิสระจากรัฐบาล



ความเป็ นอิสระทไี่ ด้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ



ความเป็ นพหุนยิ ม



ได้รบั การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพยี งพอ และ



มอี �ำนาจเพียงพอในการสอบสวน

พัันธมิิตรโลกของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิจะจััดอันั ดัับสถาบัันสิิทธิิมนุุษย
ชนแห่่งชาติิ โดยพิิจารณาว่่าดำำ�เนิินงานสอดคล้้องกัับหลักั เกณฑ์์ทั้้ง� หกข้้อมาก
น้้อยเพีียงใด โดยแบ่่งเป็็ นสามอัันดัับ ได้้แก่่ (A) ดำำ�เนิินงานตามหลัักการปารีีส
อย่่างเต็็มที่่� (B) ดำำ�เนิินงานสอดคล้้องกัับหลักั การปารีีสบางส่่วน (C) ดำำ�เนิินงาน
ไม่่สอดคล้้องกัับหลักั การปารีีส

ทั้้�งรััฐบาลประเทศไทยและอิินโดนีีเซีีย มีีความเผด็็จการในโครงสร้้างมากขึ้้�นใน
ช่่วงหลายปีีที่่�ผ่า่ นมา นัับแต่่ปีี 2557 ประเทศไทยอยู่่�ภายใต้้การปกครองของ
รััฐบาลทหารในนาม คณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ (คสช.) ภายใต้้รัฐั บาลคสช.
มีีการใช้้ความรุุนแรง การข่่มขู่่� และการคุุกคามด้้วยกระบวนการยุุติธรร
ิ มมากขึ้้�น
ต่่อนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน นอกจากนี้้� คณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ (
กสม.) ซึ่่ง� เป็็ นสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิของไทย ถููกลดอัันดัับลงอยู่่�ที่�่เกรด
B หลัังการรััฐประหารปีี 2557 เนื่่�องจากมีีข้้อกัังกลและถููกตั้้�งคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับ
ความเป็็ นอิิสระ กระบวนการสรรหาและการแต่่งตั้้�งกรรมการ ความเป็็ นกลางใน
การดำำ�เนิินงาน รวมทั้้�งความสามารถในการตอบสนองต่่อปัั ญหาสิิทธิิมนุุษยชน
ฉุุกเฉิิน
อิินโดนีีเซีียมีีการเลืือกตั้้�งทั่่�วไปในปีี 2562 ซึ่่ง� มีีการโต้้แย้้งผลเลืือกตั้้�งและนำำ�ไปสู่่�
ความรุุนแรง โดยภายใต้้ประธานาธิิบดีีวิิโดโด มีีการข่่มขู่่�และใช้้ความรุุนแรงกัับ
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน โดยเจ้้าหน้้าที่่�ไม่่ต้อ้ งรัับผิิด นัักเคลื่่�อนไหวเพื่่�อสิิทธิิใน
ที่่�ดินิ ผู้้�ทำำ�งานต่่อต้้านการทุุจริติ และขบวนการในเขตปาปัั ว ต่่างต้้องเผชิิญกัับ
การข่่มขู่่� ทั้้�งนี้้� อิินโดนีีเซีียมีีสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิสามแห่่ง ได้้แก่่
Komnas HAM, Komnas Perempuan (คณะกรรมการต่่อต้้านความรุุนแรง
แห่่งชาติิ หรืือที่่�มักั เรีียกว่่า Komper) และคณะกรรมการคุ้้�มครองเด็็ก (CPNC)
นอกจากนี้้�ยังั มีีหน่่วยงานคุ้้�มครองพยานและผู้้�เสีียหาย (LPSK) ที่่�ทำ�หน้
ำ า้ ที่่�
ประสานงานระหว่่างหน่่วยงานเหล่่านี้้� Komnas HAM ได้้รับั การจััดอันั ดัับ A
ตามการจััดอันั ดัับของพัันธมิิตรระดัับโลกว่่าด้้วยสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
แม้้จะมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามกฎหมายที่่�จำ�กั
ำ ดั และมีีสภาพแวดล้้อมทางการเมืืองที่่�
อ่่อนไหว แต่่สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิทั้้ง� สองแห่่งยัังคงสามารถค้้นหาช่่อง
ทางในการสนัับสนุุนกลุ่่�มและบุุคคลที่่�ทำ�ำ งานปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ถูกู ข่่มขู่่�
ข้้อสรุุปเชิิงนโยบายนี้้� มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อ 1) สรุุปบทเรีียนและประสบการณ์์จาก
บทบาทของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิในการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษย
ชน เป็็ นข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนและเจ้้าหน้้าที่่�ของ
หน่่วยงาน รวมทั้้�งนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนบางคน และ 2) ระบุุการปฏิิบัติั กิ ารที่่�
สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิสามารถนำำ�ไปใช้้เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งานของนััก
ปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน แม้้ว่า่ หน่่วยงานของตนจะมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�และทรััพยากร
ที่่�จำ�กั
ำ ดั

การเพิ่่ม� บทบาทของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิในการ
คุ้้�มครองนัักปกป้้ องสิิทธิิมนุุษยชน
ในงานวิิจัยั นี้้� Protection International พบว่่า สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
สามารถขยายบทบาทของตนในการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนได้้ ด้้วย
การใช้้ประโยชน์์จากโอกาสที่่�มีีอยู่่�ภายใต้้กรอบของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่ง
ชาติิที่�่เป็็ นอยู่่� แม้้จะมีีข้้อจำำ�กัดั ในทางโครงสร้้าง เนื่่�องจากไม่่มีีการระบุุขอบเขต
อำำ�นาจที่่�ชัดั เจนในการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน แต่่กรรมการสิิทธิิ
มนุุษยชนก็็สามารถทำำ�งานภายใต้้กรอบของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ และ
ผลัักดัันให้้เกิิดบทบาทในเชิิงรุุกเพื่่�อสนัับสนุุนการคุ้้�มครองพื้้�นที่่�ภาคพลเมืืองและ
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ดัังที่่�สิตีีิ นููร์ ์ ลายลา อดีีตกรรมการของ Komnas HAM
อธิิบายในการให้้สัมั ภาษณ์์กับทีี
ั มงาน PI ในอิินโดนีีเซีียว่่า

ที่่ป� ระชุุมสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิ, ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน, 10 ธัันวาคม 2491, 217 A (III)
คณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ, รายงานของผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยสถานการณ์์ของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน, 27 กุุมภาพัันธ์์ 2556, A/HRC/22/47
3
พัันธมิิตรโลกของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ Global Alliance of National Human Rights
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“แม้้จะมีีข้อ้ จำำ�กัดั อย่่างที่่�เป็็ นอยู่่� Komnas ก็็สามารถใช้้โอกาสและการ
ตีีความในเชิิงบวกให้้เป็็ นประโยชน์์ได้้ Komnas HAM สามารถให้้ความเห็็น
ต่่อศาล สามารถมีีอิทิ ธิิพลอย่่างสำำ�คัญ
ั กรณีีที่่มี� ข้ี อ้ สงสััยว่่ามีีการก่่อ
อาชญากรรมขึ้้�น สถาบัันอื่่น� ๆ เคารพและยิินดีกัี บั การทำำ�งานของ Komnas
HAM แต่่ไม่่ใช่่ทุกุ หน่่วยงาน”
ในส่่วนของกสม. ผู้้�ทำำ�งานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนคนหนึ่่ง� กล่่าวในการให้้สัมั ภาษณ์์
กัับทีีมงาน PI ในประเทศไทยว่่า “อัังคณา นีีละไพจิิตร กรรมการสิิทธิิฯ น่่าจะเป็็ น
บุุคคลเดีียวในกสม.ซึ่่ง� ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับสิทิ ธิิมนุุษยชน กรรมการที่่�เหลืือทำำ�หน้า้ ที่่�
เป็็ นเหมืือน “กำำ�แพงอิิฐ” เพื่่�อปกป้้องรััฐบาลทหารมากกว่่า”

เจตจำำ�นงของกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ตั้้ง� ใจจะทำำ�งาน แม้้ในขณะที่่�สมาชิิก
คนอื่่�น ๆ ของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิไม่่ต้อ้ งการทำำ�งานหรืือไม่่สามารถ
ทำำ�งาน ถููกเน้้นย้ำำ�� ในการสััมภาษณ์์หลายครั้้�งว่่าเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั เจตจำำ�นงของ
กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนหรืือการทำำ�งานในเชิิงรุุกของพวกเขา จะเห็็นได้้จากรููป
แบบการดำำ�เนิินงานที่่�ออกมาในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อผลัักดัันให้้เกิิดการคุ้้�มครอง
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ดัังที่่�ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิว่า่ ด้้วย
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนเน้้นย้ำำ�� ในรายงานของตน
มาร์์กาเร็็ต เซกัักยา อดีีตผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยสถานการณ์์
ของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน เน้้นย้ำำ�� ในรายงานว่่าด้้วยสถานการณ์์ของ
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนปีี 2556 (A/HRC/25/55) ว่่า

ข้้อเสนอเป็็ นการเฉพาะของมาร์์กาเร็็ต เซกัักยา อดีีตผู้้�รายงานพิิเศษแห่่ง
สหประชาชาติิว่า่ ด้้วยสถานการณ์์ของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
“สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิที่่ป� ฏิิบัติั ติ ามหลัักการปารีีสอยู่่ใ� นสถานะที่่�โดดเด่่นในการเป็็ นผู้้�ชี้้�นำ�ำ และให้้คำ�ำ ปรึึกษา
กัับรััฐบาลเกี่่�ยวกัับพัันธกรณีีด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชนของตน”
เผยแพร่่ข้อ้ มููลโครงการ
ที่่�เกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองนััก
ปกป้้องสิิทธิิ และประกัันว่่า นััก
ปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนจะมีีส่่วน
ร่่วมอย่่างใกล้้ชิิดในโครงการ
เหล่่านี้้�

อำำ�นาจในการสอบสวนคำำ�ร้อ้ ง และ
รณรงค์์เป็็ นรายกรณีี

กำำ�หนดหน่่วยประสานงาน
หลัักในการทำำ�งานคุ้้�มครองนััก
ปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน โดยให้้มีี
ความรัับผิิดชอบในการติิดตาม
สถานการณ์์

ติิดตามกรอบกฎหมายและ
ระเบีียบการปกครองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิ

ต้้องออกกฎหมายเพื่่�อมอบหมาย
อำำ�นาจหน้้าที่่�

ไม่่ต้อ้ งออกกฎหมายเพื่่�อมอบ
หมายอำำ�นาจหน้้าที่่�

ไม่่ต้อ้ งออกกฎหมายเพื่่�อมอบ
หมายอำำ�นาจหน้้าที่่�

ไม่่ต้อ้ งออกกฎหมายเพื่่�อมอบ
หมายอำำ�นาจหน้้าที่่�

และงบประมาณ

ต้้องมีีเจตจำำ�นงทางการเมืือง

ต้้องมีีเจตจำำ�นงทางการเมืือง

ต้้องมีีเจตจำำ�นงทางการเมืือง

ได้้รับั จััดสรรงบประมาณ

ได้้รับั จััดสรรงบประมาณ

ได้้รับั จััดสรรงบประมาณ
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“สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิที่�่ปฏิิบัติั ติ ามหลัักการปารีีส อยู่่�ในสถานะที่่�โดด
เด่่นในการเป็็ นผู้้�ชี้้�นำ�ำ และให้้คำ�ำ ปรึึกษากัับรััฐบาลเกี่่�ยวกัับพันั ธกรณีีด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชนของตน” และระบุุถึึงข้้อเสนอแนะหลายประการที่่�รัฐั บาลอาจใช้้
ประโยชน์์จากพัันธกรณีีเหล่่านี้้� ในการทำำ�หน้า้ ที่่�คุ้ม้� ครองนัักปกป้้องสิิทธิิ
มนุุษยชน




ให้มีอ �ำนาจในการสอบสวนค�ำร้องและให้การคุม้ ครองอย่างเป็ นผล
(ย่่อหน้้า 79)
ก�ำหนดหน่วยประสานงานหลักในการท�ำงานคุม้ ครองนักปกป้อง
สิิทธิิมนุุษยชน (ย่่อหน้้า 80)



ติดตามกรอบกฎหมายและระเบียบการปกครองที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครอง
นัักปกป้้องสิิทธิิ (ย่่อหน้้า 81)



เผยแพร่ขอ้ มูลโครงการที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองนักปกป้องสิทธิ (ย่อหน้า 82)

ในบรรดาข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� ยกเว้้นข้้อหนึ่่ง� เป็็ นสิ่่�งที่่�สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่ง
ชาติิสามารถทำำ�ได้้โดยไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามกฎหมายเป็็ นการเฉพาะ
ไมเคิิล ฟอร์์สต์์ ผู้้�รายงานพิิเศษคนปัั จจุบัุ นั (ซึ่่ง� ใกล้้จะครบวาระ) ยัังได้้กล่่าวถึึง
แนวทางการปฏิิบัติั ิที่�่ดีีของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิในการคุ้้�มครองนััก
ปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนในหลายโอกาส ในมติิคณะกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนที่่�
31/55 วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2559 ผู้้�รายงานพิิเศษย้ำำ�ว่
� า่ สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่ง
ชาติิมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการส่่งเสริิมการทำำ�งานของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน

ข้้อเสนอแนะของไมเคิิล ฟอร์์สต์์ ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยนัักปกป้้ องสิิทธิิมนุุษยชนคนปัั จจุุบันั
ติิดตามสถานการณ์์ของนััก
ปกป้้ องสิิทธิิมนุุษยชน

ดำำ�เนิินการในกรณีีที่่มี� กี าร
ละเมิิดสิิทธิิ

เชื่่�อมโยงกัับสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ

สัังเกตการณ์์การชุุมนุุม
เพื่่�อคุ้้�มครองเสรีีภาพในการ
ชุุมนุุม โดยการรวบรวมข้้อมููล
การปฏิิบัติั ิมิิชอบของตำำ�รวจ

สอบสวนตามคำำ�ร้อ้ งเกี่่�ยวกัับ
การละเมิิดสิทิ ธิิที่�่ได้้รับั แจ้้ง
หากเหมาะสม

ดููแลให้้มีีการปฏิิบัติั ิตามข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับนักั ปกป้้องสิิทธิิ
มนุุษยชน ที่่�ทางองค์์การสหประชาชาติิและหน่่วยงานระหว่่าง
ประเทศได้้เสนอต่่อรััฐบาล

ติิดตามคำำ�ร้อ้ งเกี่่�ยวกัับการ
ละเมิิดที่�่ได้้รับั มาจากนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน

จัับตาตรวจสอบปัั ญหาในเชิิง
ระบบและในเชิิงรััฐธรรมนููญและ
แสดงข้้อกัังวลต่่อฝ่่ ายตุุลาการ

เข้้าร่่วมอย่่างจริิงจัังในการจััดเตรีียมการเยี่่�ยมเพื่่�อ
ติิดตามผลของผู้้�รายงานพิิเศษ

ใหม่่
กำำ�หนดให้้แผนปฏิิบัติั กิ ารครอบคลุุมการคุ้้�มครองนัักปกป้้ องสิิทธิิมนุุษยชนและ
การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของพวกเขาอย่่างชััดเจน

จััดทำ�ำ แผนเพื่่�อคุ้้�มครอง
นัักปกป้้องสิิทธิิ

กำำ�หนดหน่่วยประสานงานหลัักเพื่่�อ
ทำำ�งานกัับนักั ปกป้้องสิิทธิิ

อบรมนัักปกป้้องสิิทธิิเรื่่อ� งสิิทธิิและ
ความปลอดภััย
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เข้้าร่่วมในการทำำ�งานกัับคณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชน รวมทั้้�งใน
กระบวนการทบทวนสิิทธิิมนุุษยชนตามวาระ (UPR) และแสดง
ข้้อกัังวลเกี่่�ยวกัับนักั ปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
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“พวกเขาสามารถส่่งเสริิมการทำำ�งานของนัักปกป้้องสิิทธิิได้้ด้ว้ ยการรณรงค์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ให้้ความรู้้�ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน และติิดตามสถานการณ์์
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน รวมถึึงสถานการณ์์ของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
นอกจากนี้้� ยัังควรเชื่่�อมกลไกการรณรงค์์ระดัับชาติิกับั กลไกระดัับภููมิิภาค
และสากล โดยเฉพาะในคณะมนตรีีสิทิ ธิิมนุุษยชน และกระบวนการทบทวน
สิิทธิิมนุุษยชนตามวาระ (UPR) ทั้้�งนี้้� สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิเป็็ น
หน่่วยงานที่่�ควรต้้องรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนการละเมิิดสิิทธิิ และให้้มีกี ารสอบสวน
จัับตาตรวจสอบปััญหาในเชิิงระบบและในเชิิงรััฐธรรมนููญและแสดง
ข้้อกัังวลต่่อฝ่่ ายตุุลาการ และอบรมนัักปกป้้องสิิทธิิในด้้านสิิทธิิและความ
ปลอดภััย ทั้้�งยัังสามารถทำำ�หน้้าที่่�สังั เกตการณ์์การชุุมนุุม เพื่่�อคุ้้�มครอง
เสรีีภาพในการชุุมนุุม โดยการรวบรวมข้้อมููลการปฏิิบัติั มิิ ชิ อบของตำำ�รวจ”
(§94)
ในมติิข้อ้ เดีียวกััน ฟอร์์สต์์ยังั มีีข้้อเสนอแนะเป็็ นการเฉพาะต่่อสถาบัันสิิทธิิมนุุษย
ชนแห่่งชาติิต่อ่ เนื่่�องจากข้้อเสนอแนะของผู้้�รายงานพิิเศษคนก่่อนหน้้าเขา ได้้แก่่
(ก) จััดทำ�ำ แผนเพื่่�อคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิ กำำ�หนดบุุคคลที่่�เป็็ นผู้้�ประสานงานใน
การดำำ�เนิินงานและการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับนั
ั กั ปกป้้องสิิทธิิอย่่างสม่ำำ��เสมอ และ (ข)
ติิดตามและสอบสวนตามคำำ�ร้อ้ งที่่�ได้้รับั มาจากนัักปกป้้องสิิทธิิเกี่่�ยวกัับการ
ละเมิิดสิทิ ธิิของพวกเขา (อ้้างแล้้ว § 117)
การดำำ�เนิินงานส่่วนใหญ่่สามารถกระทำำ�ได้้โดยไม่่ต้อ้ งมีีกฎหมายบััญญััติิหน้า้ ที่่�
แต่่ต้อ้ งมีีเจตจำำ�นงทางการเมืือง ความรู้้�เกี่่�ยวกัับข้อ้ เสนอแนะและมาตรฐาน
ระหว่่างประเทศ และมีีการจััดสรรทรััพยากรให้้อย่่างเหมาะสม
การคุ้้�มครองที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั อีีกรููปแบบหนึ่่ง� คืือความสนัับสนุุนจากประชาชน ในรููปของ
แถลงการณ์์และการรณรงค์์เพื่่�อสร้้างจิิตสำ�นึึ
ำ ก ซึ่่ง� ทำำ�ให้้สังั คมตระหนัักถึึงและ
เห็็นความชอบธรรมของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน การดำำ�เนิินงานเช่่นนี้้�มีีส่ว่ น
ช่่วยอย่่างมากในการป้้องกัันการข่่มขู่่�และการโจมตีี รวมทั้้�งช่่วยลดวััฒนธรรม
การลอยนวลพ้้นผิิด การสนัับสนุุนในรููปแบบนี้้�มีีคุณ
ุ ค่่าอย่่างยิ่่�ง ในแง่่ที่�่ช่ว่ ย
กระตุ้้�นให้้หน่ว่ ยงานที่่�มีีอำ�ำ นาจหน้้าที่่�ระดัับสูงู ให้้ความสนใจกัับปััญหา เพื่่�อให้้
พวกเขาช่่วยยุุติกิ ารคุุกคามที่่�เกิิดจากเจ้้าหน้้าที่่�ระดัับล่า่ ง อีีกทั้้�งยัังช่่วยเรีียกร้้อง
ความสนใจจากระดัับนานาชาติิต่อ่ ปัั ญหาการละเมิิดของหน่่วยงานในพื้้�นที่่�และ
ในประเทศ นัักปกป้้องสิิทธิิในที่่�ดินิ คนหนึ่่ง� ในประเทศไทยอธิิบายว่่า กสม.
เคยมีีบทบาทกดดัันให้้หน่ว่ ยงานในพื้้�นที่่� ยุุติโิ ครงการก่่อสร้้างที่่�ละเมิิดสิทิ ธิิ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน
“ทหารต้้องการเคลีียร์์พื้้นที่่
� เ� พื่่�อก่่อสร้้างถนนสายใหม่่ ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม กสม.จึึงกดดัันมาที่่�ผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััด ซึ่่�งสั่่ง� ให้้จัดั ประชุุมเพื่่�อ
หาทางออก ในปััจจุุบันั ทหารยุุติกิ ารก่่อสร้้างถนนสายใหม่่นี้้แ� ล้้ว”
การรณรงค์์ระดัับสากลเป็็ นข้้อได้้เปรีียบของกสม. ดัังที่่�นักั ปกป้้องสิิทธิิในที่่�ดินิ
คนเดีียวกัันอธิิบายว่่า “การเผยแพร่่ข้อ้ มููลไปยัังประชาคมโลกช่่วยสร้้าง
แรงกดดััน จนผู้้�ว่า่ ฯ รู้้�สึึกไม่่สบายใจ และต้้องหาทางแก้้ไขปัั ญหานี้้�”
ภาคประชาสัังคมก็็สามารถมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั เพื่่�อผลัักดัันให้้กรรมการสิิทธิิมนุุษย
ชนลงมืือแก้้ไขปัั ญหาการละเมิิดสิทิ ธิิมนุุษยชนได้้ ในแง่่การเก็็บข้อ้ มููลและสร้้าง
จิิตสำ�นึึ
ำ ก ซึ่่ง� จะช่่วยส่่งเสริิมให้้กรรมการสิิทธิิฯ มีีแรงกดดัันเพิ่่�มขึ้้�นต่่อหน่่วยงาน
ของรััฐ นอกจากนี้้� สื่่�อมวลชนมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั เช่่นกััน เนื่่�องจากมีีอิิทธิิพลต่่อ
ความเห็็นของประชาชน ซึ่่ง� มีีอิิทธิิพลต่่อการดำำ�เนิินงานของรััฐในท้้ายที่่�สุดุ

“สื่่�อมวลชนมีีอิทิ ธิิพลอย่่างมาก เช่่นเดีียวกัับองค์์กรมวลชนและภาคประชา
สัังคม Komnas จะให้้ความสำำ�คัญ
ั มากขึ้้�นกับั พลวััตจากภายนอก หากภาค
ประชาสัังคมและองค์์กรมวลชนเข้้ามาร่่วมรณรงค์์ เมื่่�อสื่่�อรายงานข่่าวบาง
เรื่่อ� ง ดููเหมืือนว่่าKomnas HAM จะให้้ความสำำ�คัญ
ั ด้้วย”
(นัักปกป้้ องสิิทธิิมนุุษยชน, อิินโดนีีเซีีย)
สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิยังั สามารถให้้ความสนัับสนุุนในอีีกรููปแบบหนึ่่ง�
กล่่าวคืือ การอยู่่�ร่่วมกัับนักั ปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนในบางสถานการณ์์ การอยู่่�
ร่่วมกัับพวกเขาอาจเกิิดขึ้้น� ในหลายรููปแบบและมาตรการ ที่่�มีีเป้้าหมายเพื่่�อ
สนัับสนุุนนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนหรืือกลุ่่�มของพวกเขา ยกตััวอย่่างเช่่น
ในประเทศไทย กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิจะเดิินทางร่่วมกัับนักั ปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนเวลาที่่�พวกเขาเดิินทางไปแจ้้งความกัับตำ�ร
ำ วจหรืือร้้องเรีียนกัับ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อประกัันว่่า นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนมีีสิิทธิิใน
การรายงานเมื่่�อเกิิดการละเมิิดสิทิ ธิิมนุุษยชน และสามารถใช้้สิทิ ธิินั้้น� ได้้อย่่าง
ปลอดภััย กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิยังั จััดการลงพื้้�นที่่�ดูงู าน เมื่่�อได้้รับั
รายงานว่่ามีีการข่่มขู่่�นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่ง� อาจมองได้้ว่า่ เป็็ นมาตรการ
รัับมืืออย่่างเร่่งด่่วนอย่่างหนึ่่ง� ซึ่่ง� ช่่วยลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดการโจมตีีได้้
แม้้เป็็ นการชั่่�วคราว
การไกล่่เกลี่่�ยระหว่่างนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนกัับหน่ว่ ยงานของรััฐ เป็็ นอีีกรููป
แบบหนึ่่ง� ของการอยู่่�ร่่วมของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิที่�่อาจมีีประสิิทธิิภาพ
อย่่างมาก ในปีี 2550 ภายหลัังนัักปกป้้องสิิทธิิในที่่�ดินิ สองคนถููกดำำ�เนิินคดีีข้้อหา
หมิ่่�นประมาทโดยการโฆษณา และความผิิดทางคอมพิิวเตอร์์ ตามพระราช บััญญััติิว่า่ ด้้วยการกระทำำ�ความผิิดทางคอมพิิวเตอร์์ อัังคณา นีีละไพจิิตร
กรรมการสิิทธิิฯ ได้้เชิิญให้้หน่ว่ ยงานของกองทััพที่่�เป็็ นผู้้�แจ้้งความมาที่่�สำ�นั
ำ กั งาน
กสม. เพื่่�อการไกล่่เกลี่่�ยและมีีข้้อเสนอแนะ ส่่งผลให้้ต่อ่ มามีีการถอนฟ้้องคดีี
ในอีีกกรณีีหนึ่่ง� นิิรันั ดร์์ พิิทักั ษ์์วัชั ระ กรรมการสิิทธิิฯ แทรกแซงอย่่างรวดเร็็วใน
สถานการณ์์ที่�่นักั ปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนตกเป็็ นเป้้าการสอดแนมของทางการ
ในฐานะเป็็ น “บุุคคลผู้้�มีีอิิทธิิพล” นิิรันั ดร์์ พิิทักั ษ์์วัชั ระแจ้้งอย่่างชััดเจนใน
จดหมายต่่อทางการว่่า บุุคคลและชุุมชนของเขาเป็็ นนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนซึ่่ง�
ทำำ�งานร่่วมกัับกสม. ส่่งผลให้้ต่อ่ มาตำำ�รวจยุุติกิ ารดำำ�เนิินคดีีกัับนักั ปกป้้องคนนั้้�น
มาตรการคุ้้�มครองที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั อีีกประการหนึ่่ง� ซึ่่ง� สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ
สามารถนำำ�มาใช้้ได้้คืือ การออกจดหมายเพื่่�อคุ้้�มครองและการจััดทำ�ำ บัันทึึกความ
เข้้าใจกัับหน่ว่ ยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยบัันทึึกความเข้้าใจเหล่่านี้้�เป็็ นพื้้�นฐานความ
ตกลงเพื่่�อความร่่วมมืือระหว่่างสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิกับหน่
ั ว่ ยงาน
ระดัับชาติิอื่่�น ๆ หรืือกัับหน่ว่ ยงานที่่�มีีบทบาทคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
รวมทั้้�งหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมาย อย่่างเช่่นในกรณีีของ Komnas HAM
ซึ่่ง� มีีการทำำ�เอ็็มโอยููกับั LPSK (หน่่วยงานคุ้้�มครองพยานและผู้้�เสีียหาย)
เพื่่�อสนัับสนุุนการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนซึ่่ง� เป็็ นผู้้�เสีียหายและ
พยานในขณะที่่�เกิิดการละเมิิดสิทิ ธิิขึ้้น�
“KPK (คณะกรรมการขจััดการทุุจริิตแห่่งอิินโดนีีเซีีย) กำำ�หนดมาตรการ
คุ้้�มครอง เพื่่�อให้้การคุ้้�มครองกัับผู้้�เปิิ ดโปงข้้อมููลด้้วย โดยจะมีีการจััดประชุุม
ร่่วมกัับตำำ�รวจ รวมทั้้�งหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากจะ
กำำ�หนดให้้มีตำี �ำ แหน่่งผู้้�รายงานพิิเศษสำำ�หรัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนใน
Komnas HAM แล้้ว ยัังมีีการดำำ�เนิินงานเพื่่�อจััดทำำ�เอ็็มโอยููกัับหลายหน่่วย
งาน รวมทั้้�ง LPSK อย่่างไรก็็ดีี เนื่่�องจากมีีการฟ้้องเพื่่�อเอาผิิดทางอาญา
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ข้้อสรุุปเชิิงนโยบายว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน 9 | พฤษภาคม 2563
หลายคดีีกับั นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน Komnas HAM จึึงอาจต้้องทำำ�
เอ็็มโอยููหรืือความตกลงร่่วมกัับหน่่วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายอื่่�น ๆ อีีกด้้วย
ทั้้�งตำำ�รวจ อััยการ และศาล” (นัักปกป้้ องสิิทธิิมนุุษยชน, อิินโดนีีเซีีย)

ข้้อจำำ�กััด
สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิมักั มีีข้้อจำำ�กัดั เนื่่�องจากสภาพแวดล้้อมทางการ
เมืือง และอาจไม่่มีีอิิสระมากเพีียงพอจากอิิทธิิพลของรััฐบาล ดัังที่่�ผู้ใ้� ห้้สัมั ภาษณ์์
ที่่�เป็็ นนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนจากอิินโดนีีเซีียบอกว่่า ข้้อจำำ�กัดั อย่่างหนึ่่ง� ของ
สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิและกลไกคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน คืือ
ผู้้�ละเมิิดสิทิ ธิิมักั เป็็ นหน่่วยงานของรััฐเอง เราจะเห็็นว่่าสิ่่�งนี้้�เกิิดขึ้้น� ทั้้�งในไทยและ
อิินโดนีีเซีีย เนื่่�องจากรััฐบาลของทั้้�งสองประเทศได้้ใช้้สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่ง
ชาติิเพื่่�อสนัับสนุุนจุุดยืืนที่่�ละเมิิดมาตรฐานสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ
ยกตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้� Komnas HAM ได้้แสดงจุุดยืืนสนัับสนุุนกฎหมาย
จำำ�กัดสิ
ั ทิ ธิิของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศในสุุมาตราตะวัันตก โดยอ้้างว่่า
ต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ “สิิทธิิทางวััฒนธรรม” ส่่วนในประเทศไทย คสช.ได้้
เปลี่่�ยนแปลงแก้้ไขอำำ�นาจหน้้าที่่�ของกสม. โดยเน้้นว่่าให้้เป็็ นไปเพื่่�อความ
สอดคล้้องกัับวัฒ
ั นธรรม จารีีตประเพณีีและศาสนาในประเทศ ส่่งผลให้้มีี
การตีีความที่่�หลีีกเลี่่�ยงการปฏิิบัติั ิตามมาตรฐานสิิทธิิมนุุษยชน
สิิตีี นููร์ ์ ลายลา กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนมีีความเห็็นในทำำ�นองเดีียวกััน “ในบรรดา
กรรมการสิิทธิิมนุุษยชน พวกเขาต่่างมีีความเห็็นแตกต่่างกัันในบางเรื่่อ� ง ทั้้�งใน
เรื่่อ� งของโทษประหาร การแต่่งงานข้้ามศาสนา และผู้้�มีีความหลากหลายทาง
เพศ” การปฏิิบัติั ขิ องสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิจึึงอาจมีีความแตกต่่างกััน
อย่่างมาก ขึ้้�นอยู่่�กัับความเห็็นส่่วนตััวของกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแต่่ละคน
ซึ่่ง� ความเห็็นส่่วนตััวเช่่นนี้้�อาจทำำ�ให้้เกิิดปััญหา
“ทััศนะของกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนได้้รับั อิิทธิิพลอย่่างมากจาก
สภาพแวดล้้อมที่่�เป็็ นอยู่่� ไม่่ว่า่ จะเป็็ นด้า้ นการเมืือง สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม
ซึ่่�งมีีอิทิ ธิิพลต่่อการพิิจารณา การทำำ�งาน และการตััดสิินใจ ยกตััวอย่่างเช่่น
ในการทำำ�งานกัับบุุคคลที่่�มีพื้้ี น� ฐานมาจากกลุ่่�มมุุสลิมิ แนวอนุุรักั ษ์์นิยิ ม
จะแตกต่่างจากการทำำ�งานกัับคนที่่�มีพื้้ี น� ฐานมาจากการเป็็ นข้า้ ราชการหรืือ
นัักเคลื่่�อนไหวด้้านสิิทธิิมนุุษยชน”
(สิิตีี นููร์์ ลายลา กรรมการสิิทธิิมนุุษยชน)
ความเป็็ นมาของกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนเป็็ นปัั จจััยสำำ�คัญ
ั เช่่นกััน นัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนจากไทยคนหนึ่่ง� กล่่าวว่่า “ก่่อนรััฐประหาร กสม.ยัังคงทำำ�หน้า้ ที่่�
ได้้ดีี ช่่วงก่่อนหน้้านั้้�น นายแพทย์์นิิรันั ดร์์ เป็็ นหนึ่่ง� ในกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
ของกสม. และทำำ�งานร่่วมกัับเรา แต่่ตอนนี้้�ประธานกสม.เป็็ นอดีีตผู้้�พิิพากษา
พวกเขาให้้ความสนใจแต่่กับั กฎหมายไทย แต่่ไม่่ได้้สนใจหลัักการสิิทธิิมนุุษยชน”
อคติิของกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนยัังอาจมีีอิิทธิิพลต่่อความสนใจของพวกเขาที่่�มีี
ต่่อนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน เจตจำำ�นงทางการเมืืองของกรรมการสิิทธิิฯ เป็็ น
ปัั จจััยสำำ�คัญ
ั ที่่�ชี้้ว่� า่ สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิจะทำำ�หน้า้ ที่่�ในเชิิงรุุกในส่่วน
ของการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนหรืือไม่่ มากจนขนาดว่่าหากกรรมการ
สิิทธิิฯ ไม่่แสดงความสนใจ ความสนัับสนุุนเชิิงองค์์กรย่่อมลดน้้อยลงหรืือหายไป
เลย ดัังที่่�เจ้้าหน้้าที่่�กสม.คนหนึ่่ง� กล่่าวในการให้้สัมั ภาษณ์์ ข้้อจำำ�กัดที่
ั �่สำ�คั
ำ ญ
ั
อย่่างหนึ่่ง� ของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิคืือ การขาดอำำ�นาจหน้้าที่่�และความ
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เป็็ นกลางของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิในแง่่ของการคุ้้�มครองนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน
“ในกรณีีที่่มี� กี ารดำำ�เนิินคดีีอาญากัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน การไกล่่เกลี่่�ย
ของกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนมัักไม่่อยู่่บ� นพื้้�นฐานการตีีความมาตรฐาน
ระหว่่างประเทศว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน กรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
ไม่่ได้้ทำ�ำ หน้้าที่่�เป็็ นตัวั แทนของมาตรฐานที่่�มีผี ลบัังคัับใช้้กับั นัักปกป้้องสิิทธิิ
มนุุษยชน… แต่่กลัับให้้ความสนใจกัับบรรทััดฐานตามกฎหมายระดัับชาติิ
มากกว่่า ทำำ�ให้้การแทรกแซงที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่มีผี ลเป็็ นพิเิ ศษ เป็็ นเหมืือนการ
ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายทั่่ว� ไปมากกว่่า”
(นัักปกป้้ องสิิทธิิมนุุษยชน, อิินโดนีีเซีีย)
นอกจากในแง่่เจตจำำ�นงทางการเมืืองแล้้ว ข้้อจำำ�กัดอีี
ั กประการหนึ่่ง� คืือ
แม้้ในกรณีีที่่�กรรมการสิิทธิิฯ สนใจที่่�จะสนัับสนุุนนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน แต่่
มาตรการของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิก็็อาจเป็็ นสิ่่�งที่่�ไม่่อาจปฏิิบัติั ิได้้
เสมอไป แม้้ว่า่ สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิในทั้้�งสองประเทศจะมีีอำำ�นาจใน
การสอบสวน แต่่ก็็ดูเู หมืือนจะไม่่ใช่่เป็็ นปัั จจััยที่่�ให้้เกิิดการดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�กระทำำ�
ผิิดอย่่างเป็็ นผล เนื่่�องจากที่่�ผ่า่ นมามีีการดำำ�เนิินคดีีกัับผู้้�ละเมิิดสิทิ ธิิน้อ้ ยมาก
ส่่งผลให้้มีีวัฒ
ั นธรรมการลอยนวลพ้้นผิิดอย่่างแพร่่หลาย ผู้้�ให้้สัมั ภาษณ์์จาก
อิินโดนีีเซีียคนหนึ่่ง� อธิิบายว่่า ส่่วนหนึ่่ง� เป็็ นเพราะบทบาทของ “สำำ�นักั งานอััยการ
สููงสุุดซึ่่ง� ทำำ�ตัวั เป็็ นอุุปสรรคต่่อการแก้้ไขปัั ญหาละเมิิดสิทิ ธิิมนุุษยชนร้้ายแรง
และไม่่ได้้ทำ�ำ งานอย่่างสอดคล้้องกัับ Komnas HAM”

โอกาสที่่จ� ะ “หลุุดออกจากกรอบ”
ทั้้�งในประเทศไทยและอิินโดนีีเซีีย กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนต่่างมีีวิิธีีและแนวทาง
ของตนเองในการใช้้อำ�ำ นาจหน้้าที่่� เพื่่�อทำำ�งานร่่วมกัับหลายหน่่วยงานรวมถึึง
หน่่วยงานของรััฐ และอยู่่�ร่่วมกัับนักั ปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เสี่่�ยงภััย นอกจากนั้้�น
แม้้ในสถานการณ์์ที่�่ผู้ก้� ระทำำ�ผิิดสามารถลอยนวลพ้้นผิิดในเชิิงโครงสร้้างได้้
ความร่่วมมืือระหว่่างภาคประชาสัังคมกัับสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ยัังเป็็ น
ปัั จจััยสำำ�คัญ
ั ในการหนุุนเสริิมการทำำ�งานของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ด้้วยวิิธีี
การเช่่น การรายงานข้้อมููลการละเมิิดสิทิ ธิิมนุุษยชนต่่อกลไกรัับข้อ้ ร้้องเรีียน
ระหว่่างประเทศ หรืือการออกแถลงการณ์์ประณามการละเมิิดในเวทีีระหว่่าง
ประเทศ การดำำ�เนิินงานเช่่นนี้้�อาจช่่วยข้้ามผ่่านอุุปสรรคในระดัับประเทศได้้
ดัังที่่�ผู้ใ้� ห้้ข้อ้ มููลคนหนึ่่ง� ตั้้�งข้้อสัังเกตว่่า การทำำ�งานลัักษณะนี้้�มักั ขึ้้�นอยู่่�กัับ
เจตจำำ�นงของกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
“อย่่างแรก กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนต้้องมีีวิสัิ ยั ทััศน์์ที่่เ� ข้้มแข็็ง ซึ่่�งต้้องควบคู่่�
ไปกัับ....การทำำ�งานรณรงค์์กดดััน การตอบรัับกัับประเด็็น รวมถึึงความ
สััมพัันธ์์ นอกจากนี้้� [พวกเขาต้้อง] “ล็็อบบี้้�” ตำำ�รวจ หน่่วยงานและองค์์กร
ของรััฐ โดยวิิสัยั ทััศน์์ที่่เ� ข้้มแข็็งจะช่่วยให้้กรรมการสิิทธิิมนุุษยชนสามารถหา
ทางออก และกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การรณรงค์์กดดััน และมีีแนวทางจััดการ
เพื่่�อจะไม่่ต้อ้ งยอมจำำ�นนกับั กรอบทางราชการ”
การขาดคนทำำ�งานที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญและประสบการณ์์ด้า้ นสิิทธิิมนุุษยชนใน
สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ เป็็ นอุุปสรรคต่่อการทำำ�งานคุ้้�มครองนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน นอกจากนี้้� ปููมหลัังและการแบ่่งขั้้�วทางการเมืืองในหมู่่�คณะ
กรรมการสิิทธิิมนุุษยชน มัักเป็็ นอุุปสรรคต่่อการทำำ�งานเพื่่�อให้้เกิิดมาตรฐานสิิทธิิ

ข้้อสรุุปเชิิงนโยบายว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน 9 | พฤษภาคม 2563

Indonesian and Thai human rights defenders participate at a workshop on protection strategies during the community exchange organised by Protection International in December 2018, in Southern Thailand.

มนุุษยชน และยัังเป็็ นอุุปสรรคต่่อการทำำ�งานของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนและ
ขััดกับหลั
ั กั สิิทธิิมนุุษยชนอีีกด้้วย
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนจากอิินโดนีีเซีียและไทยเข้้าร่่วมการสััมมนาเชิิงปฏิิบัติั ิ
การ ว่่าด้้วยยุุทธศาสตร์์การคุ้้�มครอง ในระหว่่างการแลกเปลี่่�ยนชุุมชนที่่�จัดั โดย
Protection International ในเดืือนธัันวาคม 2561 ในภาคใต้้ของไทย



การจัดท�ำเอ็มโอยูกบห
ั น่วยงานของรัฐต่าง ๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องในการ
คุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน อย่่างเช่่น ตำำ�รวจ ทหาร หน่่วยงานความ
มั่่�นคง และหน่่วยงานปราบปรามทุุจริติ เพื่่�อส่่งผลให้้เกิิดมาตรการที่่�มีี
การประสานงานเพื่่�อการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน



เผยแพร่ขอ้ มูลจากรายงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับท้องถิ่นและ
ชุุมชนในเวทีีระดัับโลก โดยอาจสนัับสนุุนการยื่่�นคำำ�ร้อ้ งต่่อหน่่วยงานระหว่่าง
ประเทศ หรืือการออกแถลงการณ์์เพื่่�อเผยแพร่่ระดัับสากล และส่่งเสริิมความ
ร่่วมมืือกัับองค์์กรประชาสัังคมที่่�ทำ�ำ งานด้้านการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิ
มนุุษยชน และปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พวกเขาเหมืือนเป็็ นพัันธมิิตรที่�่ช่ว่ ยส่่งเสริิมงานของ
สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิได้้ สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิยังั อาจได้้รับั
ประโยชน์์จากองค์์ความรู้้�ของภาคประชาสัังคม เกี่่�ยวกัับบริบิ ทและ
สถานการณ์์ที่�่อาจจำำ�เป็็ นต้้องมีีการแทรกแซง



ก�ำหนดให้มีพืน้ ที่และแผนการท�ำงานภายใต้โครงสร้างของสถาบันสิทธิ
มนุุษยชนแห่่งชาติิ เพื่่�อติิดตามสถานการณ์์ของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนโดย
เฉพาะ และใช้้มาตรการเพื่่�อสนัับสนุุนและคุ้้�มครองหากจำำ�เป็็ น



พิจารณาประวัตกิ ารท�ำงานของเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่
หลากหลาย และให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ที่�่มีีประสบการณ์์การทำำ�งานด้้านสิิทธิิ มนุุษยชน รวมทั้้�งมีีประสบการณ์์ทำ�ำ งานกัับภาคประชาสัังคมด้้วย



ประกันว่า กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ ต้องมีพนั ธกรณี
อย่่างชััดเจน ในการตีีความสิิทธิิมนุุษยชนให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานระหว่่าง
ประเทศ รวมทั้้�งมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับปฏิิญญาสหประชาชาติิว่า่ ด้้วย
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน และข้้อเสนอแนะของสหประชาชาติิที่�่เกี่่�ยวข้้อง
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ข้้อเสนอแนะของผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิว่า่
ด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน เกี่่�ยวกัับบทบาทของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิในการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน

“Komnas HAM สามารถทำำ�งานได้้หลายอย่่างที่่�ไม่่ได้้ถููกระบุุในข้้อ
กฎหมาย และงานเหล่่านี้้�อาจนัับเป็็ นโอกาส เช่่น การจััดทำำ�กลไกเพื่่�อให้้เกิิด
การประณามในทางสาธารณะ หากอยากทำำ�งานแบบออกจากกรอบ […]
แม้้บางอย่่างไม่่ได้้ถููกระบุุไว้้ในกฎหมาย ก็็ไม่่มีใี ครบอกว่่าห้้ามทำำ�
หรืือทำำ�ไม่่ได้้

ประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ
สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิและกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน สามารถขยาย
บทบาทและสนัับสนุุนการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนได้้ด้ว้ ยการ


ใช้มาตรการเชิงรุก เช่น การลงพืน้ ที่อย่างทันท่วงที เมื่อมีรายงานว่าเกิดการ
ละเมิิดและการข่่มขู่่�นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน การอยู่่�ร่่วมกัับนักั ปกป้้องสิิทธิิ
มนุุษยชน และการให้้คำ�ำ แนะนำำ�กับนั
ั กั ปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ถูกู ดำำ�เนิินคดีี
อาญา การวางแผนเพื่่�อติิดตามและประเมิินสถานการณ์์ของนัักปกป้้องสิิทธิิ
มนุุษยชนในหลายพื้้�นที่่�อย่่างสม่ำำ��เสมอ การออกแถลงการณ์์ให้้ความชอบ
ธรรมกัับนักั ปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน การแสดงจุุดยืืนไม่่ยอมรัับการโจมตีีหรืือ
ทำำ�ร้า้ ยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน การทำำ�หน้า้ ที่่�เป็็ นผู้้�ไกล่่เกลี่่�ยกัับหน่ว่ ยงาน
ของรััฐ โดยแสดงจุุดยืืนที่่�สอดคล้้องกัับการตีีความอย่่างรอบด้้านตาม
มาตรฐานสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่างประเทศ
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รายงานชิ้้�นนี้้� “การขยายอำำ�นาจหน้้าที่่�ของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิใน
การคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน: กรณีีของอิินโดนีีเซีียและไทย”
จััดทำ�ขึ้้
ำ น� โดยทีีมงานของ Protection International ที่่�กรุุงเทพฯ
(ปรานม สมวงศ์์, Paola Carmagnani) จาการ์์ตา (Damairia Pakpahan,
Swandaru, Cahyadi Satriya) และบรััสเซลส์์ (Mauricio Angel, Enrique
Eguren) และได้้เสนอในที่่�ประชุุมระหว่่างประเทศว่่าด้้วยสถาบัันสิิทธิิ
มนุุษยชนแห่่งชาติิ ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้: ปัั ญหาท้้าทายของการ
คุ้้�มครอง กรุุงเทพฯ ประเทศไทย วัันที่่� 13 และ 14 กรกฎาคม 2560
จััดโดย Asia Centre
ในระยะหนึ่่ง� ปีีถััดมา Protection International ได้้สังั เกตการทำำ�งานร่่วมกััน
ระหว่่างนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่เ� ราอยู่่�ร่่วมด้้วย กัับกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
ของสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ นอกจากนี้้� ในปีี 2562 เราได้้สัมั ภาษณ์์
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนเพิ่่�มเติิม โดยเน้้นผู้้�ที่�เ่ คยมีีประสบการณ์์การทำำ�งาน
กัับสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ ในขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการต่่างๆ นี้้�
เราได้้นำ�ข้
ำ อ้ สัังเกตและข้้อค้้นพบมาวิิเคราะห์์ร่ว่ มกัับประสบการณ์์จาก
งานภาคสนามและงานวิิจัยั ทางวิิชาการ
ทีีมวิิจัยั
ปรานม สมวงศ์์
Damairia Pakpahan (เจ้้าหน้้าที่่ภ� าคสนาม)
Samy Amanatullah (ผู้้�จัดทำ
ั �ร่
ำ า่ งรายงาน)
Sara Pastor (บรรณาธิิการและแก้้ไข)
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Alice Nah
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Piergiuseppe Parisi
กิิตติิกรรมประกาศ
เราขอขอบคุุณเป็็ นพิิเศษต่่อสิิตีี นููร์ ์ ลายลา อดีีตกรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิของอิินโดนีีเซีียและทีีมงาน ผู้้�หญิิงนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
อัังคณา นีีละไพจิิตร อดีีตกรรมการสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิของไทยและ
ทีีมงาน รวมถึึงนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ให้้สัมั ภาษณ์์แต่่ไม่่ต้อ้ งการให้้
ระบุุชื่่�อ
สำำ�หรับั ข้้อมููลเพิ่่ม� เติิม
สำำ�หรัับข้อ้ มููลเพิ่่�มเติิมเกี่่ย� วกัับการทำำ�งานและนโยบายสาธารณะด้้านการ
คุ้้�มครองสิิทธิิในการปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนของ Protection International
กรุุณาดููเว็็บไซต์์ของ PI:
https://www.protectioninternational.org/en/our-work/what/public-policies
เกี่่ย� วกัับ Protection International
Protection International (PI) เป็็ นองค์์กร
ระหว่่างประเทศที่่ไ� ม่่แสวงหากำำ�ไรที่่ทำ� �ำ งาน
สนัับสนุุนนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ผ่่านโครงการคุ้้�มครองอย่่างรอบด้้าน ทั้้�งนี้้�
โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อ (i) สร้้างความเข้้มแข็็งให้้
นัักปกป้้องสิิทธิิเพื่่�อให้้สามารถจััดทำ�ำ
ยุุทธศาสตร์์การคุ้้�มครองของตนเอง และสามารถทำำ�งานปกป้้องสิิทธิิได้้อย่่าง
ปลอดภััย (ii) มีีอิิทธิิพลต่่อหน่่วยงานที่่มีีหน้
� า้ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่�อให้้พวกเขาปฏิิบัติั ิ
ตามพัันธกรณีีที่่จ� ะคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิ และ (iii) สนัับสนุุนบุุคคลและ
หน่่วยงานอื่่น� ๆ ที่่มีีส่
� ว่ นเกี่่ย� วข้้องกัับการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
เพื่่�อให้้สามารถทำำ�หน้า้ ที่่ใ� นเชิิงบวกของตนได้้มากสุุด
ข้้อมููลอ้้างอิิง
Protection International, สถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิและการคุ้้�มครอง
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน: องค์์ความรู้้�จากอิินโดนีีเซีียและไทย, ข้้อสรุุปเชิิง
นโยบายว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน Hub Policy Brief 9, Centre for
Applied Human Rights, University of York: York, จาก hrdhub.org
ภาพประกอบ
Protection International
ออกแบบ
Design & Print Solutions

50956 – york.ac.uk/design-print-solutions

เกี่่ย� วกัับโครงการนี้้�
ในปีี 2560 Protection International สััมภาษณ์์กรรมการสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งชาติิและนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนบางส่่วน เพื่่�อประเมิินประสิิทธิิภาพ
เชิิงองค์์กรในการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ข้้อมููลจากการ
สััมภาษณ์์จะกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการการทำำ�งานร่่วมกัับนักั ปกป้้องสิิทธิิ
มนุุษยชนของ Protection International ในอิินโดนีีเซีียและไทย

