
ความปลอดภัยส�าหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ระดับชุมชน

คู่มือการปกป้อง
และ



พิมพ์ครั้งที่ 1  มิถุนายน 2556

โรงพิมพ์ สแกนด์มีเดีย-คอร์ปอเรชั่น จำากัด
  www.scandmedia.com

เจ้าของ Protection International

ผู้จัดพิมพ์ Protection International
 Rue de la Linière, 11
 B-1060 Brussels, Belgium.

ลิขสิทธิ์เป็นของ Protection International

คู่มือการปกป้องและความปลอดภัยสำาหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชน

ผู้เขียน: Tessa de Ryck

ผู้เขียนร่วม: Mauricio Angel, ปรานม สมวงศ์, คีตนาฏ วรรณบวร

ผู้แปล: จุฑิมาศ สุกใส

พิสูจน์อักษร: คีตนาฏ วรรณบวร, ปรานม สมวงศ์, อรฤดี สุมะนังกุล

ภาพประกอบ: @MartoArt (martoart.wordpress.com)

ISBN number: 978-2-930539-28-7

Creative Commons License (CC BY-NC-ND 3.0); 
This work is distributed under a Creative Commons License  
(CC BY-NC-ND 3.0). 

คู่มือฉบับนี้จัดทำาข้ึนเพื่อประโยชน์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและอนุญาตให้มีการนำาข้อความ
จากคู่มือไปอ้างอิงได้ หรือนำาคู่มือไปถ่ายเอกสารได้ ตราบท่ีไม่เป็นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และมี
การแจ้งให้ผู้จัดพิมพ์และผู้เขียนได้ทราบ การนำาข้อความในคู่มือเพื่อไปประกอบในหนังสือเล่มอื่น หรือ
การใช้ประโยชน์อย่างอื่น กรุณาแจ้งเพื่อขออนุญาตด้วย

จัดท�าโดย



ความปลอดภัยส�าหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ระดับชุมชน

คู่มือการปกป้อง
และ



คำ�นำ� โดย นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 1
 ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บทนำ� “ในนำา้มีปลา ในนามีข้าว” 2

บทที่ 1 ฉันเป็นใคร: การเตรียมดิน  5
 ฉันจะต้องทำางานกับใครบ้าง: การเลือกเมล็ดพันธุ์

บทที่ 2 ความเสี่ยงเเละการวิเคราะห์ความเสี่ยง: การเก็บเกี่ยวที่ล้มเหลว 13

บทที่ 3 เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยและการข่มขู่คุกคาม:  20
 ตัวชี้บ่งความล้มเหลวในการเก็บเกี่ยว

บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัย - รักษาสุขภาพกายและใจ:  26
 ยุทธศาสตร์การปลูกข้าวเเละรักษาสุขภาพพืชผล

บทที่ 5 การพัฒนาวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัย:  41
 การเตรียมการเก็บเกี่ยวที่ยั่งยืนและให้ผลดี

บทที่ 6 การปรับแต่งยุทธศาสตร์และวิธีการ: 50
 การเก็บเกี่ยวผลผลิต

ภ�คผนวก  59
 ภาคผนวก 1 ตัวอย่างแบบฟอร์มเพื่อนำาเสนอเรื่องร้องเรียน  
  ไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ภาคผนวก 2 หน่วยงานที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชน
  สามารถขอความช่วยเหลือได้
 ภาคผนวก 3 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล 
  กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม ในการส่งเสริมและ
  คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
  ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล

สารบัญ



คำ�นำ�

1

ค�าน�า
 หนังสือคู่มือเล่มนี้จัดทำาขึ้นภายใต้บรรยากาศของปัญหาและอุปสรรคของการทำางานสร้างสิทธิ
และเพิ่มศักยภาพของชุมชนของ “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” หรือคำาคุ้นหูที่เราใช้เรียกกันว่า “นักต่อสู้
สทิธมินษุยชน” สถานการณ์ดงักล่าวไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาว่านกัต่อสูส้ทิธมินษุยชนเป็น “นกัประท้วง 
คดัค้าน ยแุหย่ชาวบ้านให้รวมตวัก่อความรนุแรง ขดัขวางความเจริญก้าวหน้าของชุมชน เป็นผูเ้ห็นแก่ตวั  
ไม่เสียสละเพื่อส่วนรวม หรือมองว่าเป็นเอ็นจีโอก็ตาม” ทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุของความสุ่มเสี่ยง 
ต่อภยันตรายต่างๆ ที่นักต่อสู้สิทธิมนุษยชนจะได้รับในพื้นท่ี เช่น การข่มขู่ คุกคาม ไปจนถึง 
การทำาร้ายร่างกาย และสังหารเอาชีวิต ในสถิติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในห้วงระยะ
เวลาการทำางานครบ ๑๒ ปี มีนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนที่ลุกขึ้นมาปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมตามสทิธชิมุชนในรฐัธรรมนญูตัง้แต่ พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบบัปี พ.ศ.๒๕๕๐ ถกูฆ่าตายเป็นจำานวน
กว่า ๓๐ ราย ยังไม่รวมที่เป็นจำาเลยในคดีความต่างๆ ทั้งอาญาและแพ่งที่รัฐและเอกชนได้ฟ้องร้องฐาน
ผิดกฎหมายความสงบเรียบร้อย กล่าวหาเป็นโจรหรือการกระทำาเป็นซ่องโจร ผู้ก่อการร้าย หรือละเมิด
กฎหมายหน่วยงานรัฐ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เราเรียกรวมกัน
ว่า คดีคนจนบ้าง คดีโลกร้อนบ้าง อีกหลายร้อยกว่าคดี ถูกตัดสินจำาคุกไปมิใช่น้อย ต้องชดใช้ทรัพย์สิน
เงนิทองในคดีแพ่ง ทัง้ๆ ทีเ่ป็นคนยากคนจนอยูแ่ล้ว บางรายกเ็สยีชวีติในเรอืนจำากย็งัม ีประชาชนจงึถกู
ซำ้าเติมมิใช่แค่ละเมิดสิทธิชุมชน แต่ถูกละเมิดทั้งสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการมีชีวิตอยู่ และ
สวัสดิภาพความปลอดภัยของชุมชน 

 ดงันัน้ หนงัสอื “คูม่อืการปกป้องและความปลอดภยัสำาหรบันักปกป้องสทิธมินษุยชนระดับชมุชน” 
จึงมีความสำาคัญและความจำาเป็นสำาหรับภาคประชาชนที่ต้องศึกษาให้เข้าใจ และสร้างแนวปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้จิตสำานึกความเป็นพลเมืองในการใช้สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐  
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ในการเปิดพืน้ทีใ่ห้ชุมชนใช้ประโยชน์และบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นหลักประกันการพัฒนาที่มั่นคงและย่ังยืน ตลอดจนสร้างกระบวนการม ี
ส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในมาตรา ๘๗ สร้างพลัง
อำานาจของภาคประชาชนในการต่อรองเพือ่ให้เกดิความสมดลุในการพฒันาโดยกระบวนการมส่ีวนร่วมใน 
การตัดสินใจเชิงนโยบายโดยชุมชน เพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบนิติรัฐและนิติธรรมในสังคมไทย

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



คู่มือการปกป้องและความปลอดภัยสำาหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชน2

“ในนำ้ามีปลา ในนามีข้าว” หลักศิลาจารึกสุโขทัย

 ในช่วงสองปีทีผ่่านมา องค์กรโพรเทคชนั อนิเตอร์เนชนัแนล ทำางานร่วมกบันกัปกป้องสทิธมินษุยชน1  
ในประเทศไทยผู้กำาลังเผชิญความเส่ียงระหว่างการต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเเละการปกป้อง 
หลักการประชาธิปไตย คู่มือการปกป้องและความปลอดภัยที่ท่านกำาลังถืออยู่เป็นผลมาจากการทำางาน
ร่วมกันดังกล่าว โดยพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์เเละมุมมองของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเหล่านี้  
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอย่างน้อย 35 ราย2  
เสียชีวิตเนื่องจากการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม หลายๆ คนเป็นนักกิจกรรมจากชุมชน

 บทบาทของนกัปกป้องสทิธมินษุยชนระดบัชมุชนมกัไม่ได้รบัความสนใจนกั เม่ือเทยีบกบัความเสีย่ง
ที่เผชิญและความเสียสละมหาศาลที่คนเหล่านี้กระทำาท้ังในอดีตเเละปัจจุบัน คู่มือเล่มนี้มีจุดประสงค ์
เพ่ือสร้างความเขม็แขง็ให้กบัสถานะของนกัปกป้องสทิธมินษุยชนโดยเพิม่การปกป้องเเละความปลอดภยั
ให้กับพวกเขา คู่มือดังกล่าวจะอุทิศให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากชุมชนในประเทศไทยเเละท่ีอ่ืนๆ 
ทั้งผู้ที่กำาลังต่อสู้และผู้ที่ได้สละชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและสิ่งเเวดล้อมที่มีคุณภาพในชุมชน

 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชนในประเทศไทยยังคงยึดถือคำาพูดในหลักศิลาจารึกข้างต้น  
ซึ่งแสดงความสอดคล้องของชีวิตที่มีเสรีภาพเเละชีวิตท่ีสามารถกำาหนดทางเดินของตนเองได้  
กล่าวอย่างง่าย คือ กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากชุมชนพยายามรักษานำ้าและสภาพแวดล้อมให้
ปราศจากมลพิษจากการพัฒนาอย่างล้นเกินเพื่อให้สามารถดำารงวิถีความเป็นอยู่เเละใช้ชีวิตที่เป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติได้ 

1 อีกคำาที่ใช้เรียกคือ นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งในภาษาอังกฤษ คือ Human Rights Defenders
2 http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000049992 สำาหรับการประเมิน 

ตัวเลขโดยองค์กรฮิวเเมนไรท์วอช โปรดดู http://www.hrw.org/news/2013/02/26/thailand-investi-
gate-murder-environmentalist
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เกี่ยวกับองค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนล (พีไอ) 

องค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนลคือใคร
 องค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนล เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่เเสวงหากำาไร  
ทำางานด้านยุทธศาสตร์การปกป้องเเละเครื่องมือการจัดการความปลอดภัยสำาหรับนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนที่เผชิญความเสี่ยง องค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนลเริ่มดำาเนินการทำางานร่วมกับ 
องค์กรท้องถิ่นใน 30 ประเทศทั่วโลกตั้งเเต่ พ.ศ. 2548 

เราทำาอะไร
 องค์กรโพรเทคชัน่ อนิเตอร์เนชนัเเนลสร้างเคร่ืองมอืเเละยุทธศาสตร์เเก่นกัปกป้องสทิธิมนษุยชน  
เพื่อการปกป้องตนเอง องค์กรฯ สนับสนุนบุคคล องค์กร เครือข่าย เเละชุมชนที่ถูกละเมิดสิทธิจากการ
ต่อสูเ้พือ่สทิธชิมุชนจากการข่มขู ่การคกุคามโดยใช้กฎหมาย การตตีราเเง่ลบ เเละการกดข่ีรูปแบบต่างๆ 

องค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนล สนับสนุนการปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยวิธีต่างๆ ดังนี้
• ร่วมพัฒนาวิธีการเเละวิธีปฏิบัติการ โดยองค์กรโพรเทคช่ันอินเตอร์เนชันเเนลมีสำานักงาน 

ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองในประเทศต่างๆ ที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีความเสี่ยง 
เป็นพิเศษ

• สร้างศักยภาพให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งระดับบุคคล องค์กร เเละเครือข่าย เพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงและเสริมสร้างความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้น

• ศกึษาเเนวปฏบิตัทิีด่เีเละความท้าทายในการปกป้อง แปลงข้อค้นพบดงักล่าวเป็นคูม่อื รายงาน 
เเละเครือ่งมอือืน่ๆ เพือ่ให้นกัปกป้องสทิธมินุษยชนในพืน้ท่ีอืน่ๆ ทัว่โลกเข้าถงึได้ 

• สนับสนุนให้รัฐชาติปฏิบัติตามพันธกรณีเพ่ือปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยใช้ปฏิญญา 
นกัปกป้องสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาต ิกลไกกฎหมายระดบัประเทศ ภมูภิาค เเละระหว่าง
ประเทศ

จุดมุ่งหมายของคู่มือ
 คู่มอืเล่มนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ให้นกัปกป้องสทิธมินษุยชนมคีวามรู้เเละเคร่ืองมอืท่ีจะสร้างความเข้าใจ 
พฒันารปูแบบการจดัการความปลอดภยัและการปกป้องนกัปกป้องสทิธิมนษุยชนเอง เนือ้หาภายในคูม่อื 
จะช่วยให้นกัปกป้องสทิธมินษุยชนสามารถประเมินความเส่ียง พฒันาเเผนและมาตรการความปลอดภยั
ให้เหมาะกับสถานการณ์จำาเพาะของตน โดยการจัดการความปลอดภัยนั้นจำาเป็นต้องดำาเนินการ 
เป็นกระบวนการ คู่มือจึงถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพดังกล่าวและ 
มุ่งหมายให้เกิดการปฏิบัติจริง

ช่วยปรับปรุงคู่มือฉบับนี้ด้วยกัน
 ข้อเสนอแนะเเละแนวคิดในคู่มือนี้ยังต้องการการปรับปรุงเเละการนำาไปปรับใช้ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ที่ต่างกันออกไป คู่มือเล่มนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ไม่สิ้นสุดเเละมิใช่เอกสาร
ที่เสร็จสิ้นตายตัว เนื่องจากองค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนลยังคงทำางานร่วมกับนักปกป้อง 
สิทธิมนษุยชนในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง เราหวงัว่าเนือ้หาในคูม่อืเล่มนีจ้ะได้รบัการปรับปรงุแก้ไขตาม
กลไกและยุทธศาสตร์การปกป้องที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไทยสามารถนำามาใช้ได้มากขึ้น
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คำาขอบคุณ:
 การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของสมาชิกชุมชน
เป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์เเห่งการมีส่วนร่วมอย่าง 
เท่าเทียมให้กระจายทั่วประเทศ เมื่อเมล็ดพันธุ์
กลายเป็นต้นกล้าที่เติบโต ต้นกล้าเหล่านี้จะสร้าง
ประชาธปิไตยทีเ่เท้จรงิ นัน่คือการทีส่ทิธขิองทกุคน  
ได้รับการเคารพและเติมเต็มอย่างเท่าเทียมกัน 
หากปราศจากเมล็ดพันธุ์นับพัน นับเเสน หรือ
ล้านๆ เมล็ด ประเทศก็จะไม่สามารถเก็บเกี่ยว
ประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนได้  
“ต้นกล้า” จะนำาเราเข้าสู ่เนื้อหาทีละข้ันตอน  
ทีละบท โดยเป็นสัญลักษณ์แทนเมล็ดข้าวเหล่านั้น
 
 องค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนล
ขออุทิศคู ่มือฉบับนี้ให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนของชุมชนตนเอง คู่มือนี้เกิดข้ึนจากประสบการณ์
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากชุมชน โดยรวบรวมจากแนวคิดและการปฏิบัติท่ีสร้างเเรงบันดาลใจ  
ผสมผสานกับองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเเละการปกป้องที่มีอยู่ในชุมชน 
 
 องค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนล ขอขอบคุณคำาแนะนำาอันมีค่าจากชุมชนท่ีเราทำางานด้วย 
โดยตรง โดยเฉพาะตัวเเทนชุมชนที่ได้เข้าร่วมการประชุมระดมความเห็นท่ีองค์กรฯ จัดข้ึนเมื่อต้นปี  
พ.ศ. 2556 ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่น อำาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย, กลุ่มรักษ์บ้านแหง  
อำาเภองาว จังหวัดลำาปาง, กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี, กลุ่มป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ - ผาจันได  
อำาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำาภู, กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ด้วยความหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้ 
เพื่อสิทธิชุมชน ช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนเเละความสำาเร็จในที่สุด

ข้อจำากัดความรับผิดชอบ:
 เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ไม่จำาเป็นจะต้องสะท้อนมุมมองขององค์กรโพรเทคชัน อินเตอร์เนชันแนล  
ท้ังนี ้ผูเ้ขยีนและผูพิ้มพ์ไม่สามารถรบัประกนัได้ว่า ข้อมลูในคูม่อืจะสมบรูณ์ ถกูต้อง เเละจะไม่รบัผดิชอบ 
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้คู่มือ คู่มือเล่มนี้เเละส่วนใดส่วนหนึ่งของคู่มือไม่สามารถใช้เป็น
บรรทัดฐานหรือเป็นเครื่องประกันความปลอดภัย หรือการนำาไปใช้โดยไม่มีหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ความเสี่ยงเเละการวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัยที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจเผชิญ
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 สำาหรับหลายชุมชน การพัฒนาอย่างรวดเร็วทำาให้ชุมชนต้องต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนตามความจำาเป็น
มากกว่าเป็นการต่อสู้ด้วยความต้ังใจเเต่เเรก การต่อสู้มีลักษณะเช่นเดียวกับการรับประทานอาหาร 
เพือ่ดำารงชวีติ พวกท่านต่อสูเ้พือ่ดำารงรกัษาทีด่นิ นำา้ และวถิชีวีติของตน การต่อสูไ้ม่ได้หมายความว่า
ชุมชนต่อต้านการพัฒนา ชุมชนส่วนใหญ่สนับสนุนการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีคำานึงถึงสภาพแวดล้อม
ผู้คนที่อาศัยและดูแลส่ิงเเวดล้อมน้ันด้วย โดยชุมชนเหล่านี้ต่างมุ ่งมั่นที่จะรักษาสมดุลระหว่าง 
ความเจริญทางเศรษฐกิจและประเพณีดั้งเดิมของตน

 ในการสร้างสมดุลดงักล่าว ชมุชนต้องเผชญิกบั
ความท้าทายหลายขนาดเเละหลากรูปแบบ โดยคู่มือ
เล่มนี้จะเปรียบเทียบการสร้างสมดุลกับการปลูกข้าว 
หากต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ เราต้อง
กำาจัดความท้าทายต่างๆ เช่น โรคพืช หนูนา สภาพ
อากาศเลวร้าย รวมถึงแมลงศัตรูพืช การเตรียมดิน
และการจัดการนำ้าจะทำาให้เราสามารถเอาชนะความ
ท้าทายมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทำาได้ ในทำานองเดียวกบัการ
ที่เราจัดเตรียมการป้องกันและจัดการความปลอดภัย
ให้ตนเองเมือ่ต้องเผชญิความท้าทายทีเ่กดิข้ึนจากการ
ปกป้องสิทธิของตนและชุมชน

 ในการต่อสูเ้พือ่ปกป้องสทิธชิมุชน สิง่แรกทีท่่านต้องทำาคอืการเตรียมดนิและเลอืกเมล็ดพนัธ์ุทีเ่หมาะสม 
ท่านต้องเข้าใจผนืดนิทีท่่านยนือยูเ่พือ่เลอืกพนัธุพ์ชืทีถ่กูชนดิและให้ผลผลติทีม่คีณุภาพด ีในฐานะนกัต่อสู้
เพื่อสิทธิมนุษยชน ท่านต้องเข้าใจสถานการณ์และพื้นที่การต่อสู้ที่ท่านอยู่ในบริบทที่กว้างขึ้น

ฉันเป็นใคร: การเตรียมดิน 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ในคู่มอืฉบบันีเ้ราจะใช้คำาว่า “นกัต่อสู้เพือ่สทิธมินษุยชน” แทนนกัปกป้องสทิธิมนษุยชน เพราะนีค่อื 
คำาทีน่กักจิกรรมชมุชนในประเทศไทยใช้เรยีกตนเอง อย่างไรกต็าม ในระดับนานาชาตภิาษาทางการและ
ในต่างประเทศจะเรียกว่า นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders: HRDs)

บทที่ 1:
ฉันเป็นใคร: การเตรียมดิน 

ฉันจะต้องทำางานกับใครบ้าง: การเลือกเมล็ดพันธุ์
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คำาว่า นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นคำาที่ได้รับการยอมรับท่ัวโลก และได้รับการรับรองใน 
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล กลุ่มและองคาพยพของสังคม 
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอันได้รับการยอมรับเป็นสากลและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2531 หรือโดยทั่วไปเรียกว่าปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยท่าน
สามารถค้นหาเอกสารเพ่ิมเติมได้จากด้านหลังคู่มือเล่มนี้ ในลำาดับแรกขอให้พิจารณาความหมายของ 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนตามนิยามขององค์การสหประชาชาติและประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทย
ที่ยอมรับปฏิญญานี้

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนคือใคร? นักปกป้องสิทธิมนุษยชนคือ ...
ñ	คนที่ทำางานตามลำาพังหรือทำางานร่วมกับผู้อื่น 
ñ	เป็นผู้ประกอบอาชีพโดยตรง เช่น ทนายความสิทธิมนุษยชน  

หรือเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
ñ	เป็นอาสาสมัคร เช่น นักเรียน นักศึกษา
ñ	สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ไปด้วยได้ เช่น ชาวนา หมอ หรือครู

สิ่งที่สำาคัญ คือ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนต่อสู ้
เพือ่ปกป้องสทิธมินษุยชนอย่างน้อยหนึง่ประเดน็หรอื
มากกว่า และยอมรบัว่าสทิธมินษุยชนทกุประเดน็ต่าง
มีความสำาคัญเท่าเทียมกัน และใช้ได้กับทุกคนโดยไม่
คำานงึถงึเชือ้ชาต ิชาติพนัธุ ์สญัชาต ิอายุ เพศ รสนยิม
ทางเพศ หรือปัจจัยอื่นๆ

ตัวอย่างนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นที่รู ้จักใน
ประเทศไทย
ñ	นายทนง โพธิ์อ่าน
ñ	ทนายสมชาย นีละไพจิตร
ñ	นายเจริญ วัดอักษร
ñ	นางจินตนา แก้วขาว
ñ	กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงเเวดล้อมอุดรธานี (ประเด็นเหมืองแร่โปแตช) เเละกลุ่มต่อต้านท่อแก๊สไทย-

มาเลเซีย

 ประเด็นสำาคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจไม่ถูกต้องเสมอไป สิ่งสำาคัญคือ  
นักปกป้องสทิธมินษุยชนทัง้หญงิชายต้องเป็นผูป้กป้องสทิธมินษุยชน เช่น ทนายความผูใ้ห้การสนบัสนนุ
ชุมชนชนบทที่ขัดแย้งกับบริษัทซึ่งพยายามอ้างสิทธิในท่ีดินท่ีชาวบ้านอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์มาหลาย 
ชัว่อายคุน กรณีนีถ้อืว่า ทนายความเป็นนกัปกป้องสทิธมินษุยชนทีป่กป้องสทิธใินทีด่นิของชมุชน แม้ว่า
กรณีนี้ชาวบ้านอาจเเพ้คดีและบริษัทได้ที่ดินไปในที่สุด สิ่งสำาคัญคือ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องไม่ใช้
ความรุนแรงเเละไม่พยายามบรรลุเป้าหมายของตนโดยใช้ความรุนแรง
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 ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกำาหนดสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายประการ 
สิทธิเหล่านี้ไม่ใช่สิทธิใหม่ แต่เป็นสิทธิที่มีอยู่แล้วในฐานะส่วนหนึง่ของปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน 
พ.ศ. 2491 เเละอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนต่างๆ ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองแห่งองค์การสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบันและมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม
สัตยาบันด้วย

ในที่นี้จะยกตัวอย่างสิทธิพอสังเขป เช่น 
ñ	การเเสวงหาการปกป้องเเละทำาให้เกิด

ความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ñ	การก่อต้ังสมาคมและองค์กรพัฒนา
เอกชน

ñ	การประชุมหรือชุมนุมโดยสันติ
ñ	การร ้องเรียนทางนโยบายและการ

ดำาเนินการในทางสิทธิมนุษยชน เพื่อให้
มีการทบทวนข้อร้องเรียนดังกล่าว

ñ	การเข้าร่วมประชาพจิารณ์ การดำาเนนิคดี  
เเละการพิจารณาคดีเพื่อประเมินว่า  
การดำาเนินการโดยรัฐเป็นไปตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับประเทศเเละพันธกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนระดับนานาชาติหรือไม่

ñ	การคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายระดับประเทศเพื่อดำาเนินการหรือทัดทาน 
การดำาเนินการหรือละเว้นการดำาเนินการของรัฐที่ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ด้วยสันติวิธี ปฏิญญาน้ียังกำาหนดภาระผูกพันของรัฐด้านการปกป้องส่งเสริมและดำาเนินการ
ด้านสิทธิมนุษยชน

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง หรือผู้หญิงท่ีต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นกลุ่มท่ี 
สมควรกล่าวถึงเเละใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้หญิงทั่วโลกอาจถูกกดขี่เพราะเพศของตน  
นกัปกป้องสิทธมินษุยชนหญงิเผชญิความเส่ียงเช่นเดยีวกบันกัปกป้องสทิธิมนษุยชนชาย แต่การ
เป็นผู้หญิงทำาให้ต้องเผชิญกับความท้าทายเพิ่มขึ้น ในหลายๆ ประเทศผู้หญิงถูกกักบริเวณให้อยู่
ในบ้านและต้องดำารงชวีติโดยมข้ีอจำากดัมากมายทีก่ำาหนดจากกรอบประเพณ ีผูห้ญงิทีไ่ม่ได้ใช้ชวีติ
ตามกฎนั้นๆ มักเผชิญการเลือกปฏิบัติและการคุกคาม ในบางประเทศผู้หญิงต้องต่อสู้เพื่อให้ได้
รบัการศึกษาทีเ่ท่าเทยีมกบัผูช้ายหรอืถกูเลอืกปฏบิตัเิมือ่ต้องการทำางานบางอย่าง ในประเทศไทย 
ผู้หญิงหลายคนเผชิญกับความท้าทายหากลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิมนุษยชนของตนเองอย่างแข็งขัน  
โดยสมาชิกในสังคมคนอื่นๆ อาจกล่าวว่าพวกผู้หญิงควรจะอยู่บ้านเพื่อดูแลลูกและสามีมากกว่า 
มาชุมนุมตามท้องถนนหรือต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม น่ีเป็นเพียงตัวอย่างหน่ึงของการเลือก
ปฏิบัติที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงอาจต้องเผชิญ
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 สิทธิชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่กว้างกว่าสิทธิ
ที่ชุมชนให้การปกป้อง เช่น สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ สิทธิด้านสุขภาพ หรือสิทธิในมาตรฐานการ
ดำารงชวีติทีจ่ำาเป็น ต่างได้รบัการบญัญตัไิว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกจิ สงัคมและ
วฒันธรรมขององค์การสหประชาชาต ิและกตกิาระหว่างประเทศของสหประชาชาตว่ิาด้วยสทิธิพลเมอืง
และสิทธิทางการเมือง 

กฎหมายไทย:
 เมื่อประเทศไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา
สหประชาชาติก็ย่อมมีภาระผูกพันที่จะแปลสิทธ ิ
ในอนุสัญญาเป็นกฎหมายภายในประเทศ

 รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 รับรอง
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน 
ท้ังยังสนับสนุนสิทธิของชุมชนในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตขิองตน มาตรา 66 ความว่า 
“บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือ
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟู
จารตีประเพณ ีภูมปัิญญาท้องถิน่ ศลิปวฒันธรรม
อันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมใน
การจัดการ การบำารงุรกัษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

 ข้อกฎหมายเชิงบวกภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา 67 ยังเสริมกับมาตรา 66 โดยกำาหนด “สิทธิของ 
บุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ “

มาตรา 67 ยังห้ามมิให้มี “การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรงทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม” และจะต้องจัดการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบของ
โครงการหรือกิจกรรมที่มีต่อคุณภาพของสภาพแวดล้อมก่อนที่จะเริ่มโครงการ ทั้งนี้ ชุมชนมีสิทธิที่จะ  
“ฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐท่ีเป็น
นิติบุคคล” ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 60 (สิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐ) และมาตรา 62 (สิทธิติดตาม
และร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่) ตามรัฐธรรมนูญไทย

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชนมีบทบาทสำาคัญในการก่อให้เกิดการสร้างหลักประกันสิทธิ 
ของกลุ่มคนชายขอบ เพราะความพยายามของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทำาให้คนยากไร้ได้ประโยชน์
อย่างมีนัยสำาคัญ แม้กฎหมายจะทำาการรับรองสิทธิในป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเเต่การรับรองสิทธิ
ดงักล่าวยงัขาดการนำาไปปฏบิติัจรงิ เน่ืองจากรฐับาลยงัคงลงัเลทีจ่ะออกกฎระเบยีบเเละกลไกเพือ่บงัคบั
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ใช้กฎหมายอย่างชัดเจน เช่น กรณีที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจต่อ
โครงการที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตโดยรวมของตน ประเทศไทยในเวลานี้
ยังขาดการก่อตั้งองค์กรอิสระเพื่อกำากับดูแลการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แม้จะมี
การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 

ฉันทำางานกับใคร-การเลือกเมล็ดพันธุ์-:
ถึงตอนนี้ท่านทราบเเล้วว่าท่านเป็นใคร และสิทธิของท่านคืออะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม ท่านยัง

ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคนอื่นๆ ที่ท่านทำางานด้วยระหว่างขั้นตอนการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของ 
เมล็ดข้าว ท่านจำาเป็นต้องรู้จักผู้ขายเมล็ด ผู้ซื้อ เกษตรกรรายอื่นๆ หรือเจ้าหน้าที่การเกษตร 
ในทำานองเดียวกันเมื่อท่านปกป้องสิทธิของตนเอง ท่านจำาเป็นต้องรู้วิธีการรับมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
บุคคลใดก็ตามที่มีส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมในกระบวนการต่อสู้ของท่าน คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
แม้ว่าสิทธิของท่านจะได้รับการรับรองตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่ปกป้อง 
สทิธมินษุยชน สิทธิของท่านก็มักจะปะทะกับผลประโยชน์ของคนอื่นๆ

ผลประโยชน์ทับซ้อนมักทำาให้ฝ่ายตรงข้าม
ขดัขวางการทำางานของท่าน ดงัทีตั่วอย่างข้างต้น
ได้แสดงให้เห็น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ ที่อาจเห็นอกเห็นใจในประเด็น
ที่ท่านกำาลังต่อสู้และตัดสินใจจะช่วยเหลือและ
สนับสนุนการทำางานของท่าน ท่านจะต้องระบุ
ว่าคนกลุม่นัน้เป็นใคร เพราะคนเหล่านีส้ามารถ
ช่วยให้ท ่านมีที่ยืนที่แข็งแกร่งต่อหน้าฝ่าย 
ตรงข้าม ท่านจะต้องเเยกเมล็ดไม่ดีออกจาก
เมล็ดพันธุ์ดี หากท่านจะดำาเนินการต่อสู้ 

การทำาแผนผังระบุและทำาความเข้าใจผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีท่ีจะสนบัสนนุการต่อสูข้องชุมชน 
เป็นสิ่งสำาคัญมากสำาหรับยุทธศาสตร์ของท่าน 
ตัวอย่างเช่น วิธีการทำางานของท่านส่งผล 

กระทบทางลบหรือทางบวกอย่างไรต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย? ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใดมี
อิทธิพลในการให้การปกป้องคุ้มครองตัวท่านเองเเละสมาชิกชุมชนที่ทำางานด้วย?

ในการรวบรวมแรงสนบัสนนุ ท่านจะต้องสร้างพนัธมติรกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีจ่ะสามารถช่วยเพิม่
อำานาจต่อรองให้แก่ท่าน ในฐานะบคุคลหรอืชมุชนเสยีงของท่านอาจไม่เป็นทีไ่ด้ยนิ ต่อเมือ่ท่านและชมุชน
มีคนอื่นๆ ออกมาพูดให้การสนับสนุน เสียงของท่านจะดังเเละมีพลังมากขึ้น
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โปรดจำาไว้ว่า ท่านอาจไม่เคยเห็นหรือพบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีอาจเป็นผู้สนับสนุนการต่อสู้ 
ของท่าน นี่คือสิ่งสำาคัญสำาหรับยุทธศาสตร์การหาแนวร่วม ลองนึกถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ)
ระหว่างประเทศทีอ่าจส่งอทิธพิลต่อผลลพัธ์ของโครงการท่ีชุมชนของท่านเผชิญอยู่ เพราะองค์กรเหล่านี ้
อาจทำาการรณรงค์เกี่ยวกับประเด็นท่ีเก่ียวข้อง (เช่น พลังงานสะอาด) ร่วมกับชุมชนอื่นๆ ท่ีประสบ
ปัญหาคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ สถานทูตหรือหน่วยงาน เช่น สหภาพยุโรปยังมีหน้าที่สนับสนุน 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วย

 

ตัวอย่างเช่น เมื่อชุมชนของท่านไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
ผลประโยชน์ของชุมชนคอืการป้องกนันำา้และทีด่นิของตนเอง ซึง่อาจปะทะกบัผลประโยชน์ของ 

นักลงทุนและเจ้าหน้าท่ีรัฐที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มักจะมี
อำานาจ เงิน และมีอิทธิพลมากกว่าที่ท่านมี จึงง่ายมากท่ีเขาจะใช้อำานาจต้านทานการต่อสู้ของ
ท่านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง ซึ่งในกรณีนี้คือการสร้างโรงไฟฟ้า

บางครัง้พวกเขาอาจใช้อำานาจผลักดนัให้ได้รบัใบอนญุาตโดยไม่เคารพกระบวนการทางนโยบาย  
(ไม่จัดทำาการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) บางครั้งก็อาจใช้วิธีการที่รัดตึงขึ้นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย เช่น การติดสินบน การฟ้องร้อง (ด้วยเจตนาตีตราผู้ถูกฟ้องว่ากระทำาความผิด) 
และแม้กระทั่งการโจมตีหรือลอบสังหารสมาชิกชุมชนท่ีออกมาเรียกร้องเป็นปากเสียงให้กับชุมชน 
ของตน ในฐานะทีเ่ป็นนกัต่อสูเ้พือ่สทิธมินษุยชน ท่านกำาลงัเผชญิความเส่ียงเหล่านี ้รวมทัง้ความเส่ียงอืน่ๆ  
ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของตนเอง ทั้งยังส่งผลต่อครอบครัวและชุมชนโดยรวมด้วย

ลองกลบัไปทีตั่วอย่างของโรงไฟฟ้ า ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทีอ่าจอยูต่รงข้ามการต่อสู้ของชมุชน ได้แก่
	 ñ	ผู้ที่ดำาเนินโครงการ
	 ñ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเเห่งประเทศไทย (กฟผ.)
	 ñ	ผู้ว่าราชการจังหวัด
	 ñ	บริษัทรับเหมาก่อสร้าง/ แรงงาน
	 ñ	เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจสนับสนุนการต่อสู้ของชุมชน ได้แก่
	 ñ	สมาชิกในชุมชน
	 ñ	ผู้ใหญ่บ้าน
	 ñ	เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 ñ	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 ñ	องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม

 นอกจากน้ี ยังมผีูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีท่่านไม่รูจ้กัเพยีงพอทีจ่ะตัดสนิได้ว่า ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีนัน้
สนับสนุนหรือต่อต้านท่าน ส่ือบางรายอาจยังไม่มีท่าทีชัดเจนในเร่ืองดังกล่าว โดยท่านอาจลอง 
ตดิต่อเพือ่ให้สือ่เข้าใจมมุมองของท่าน อย่างไรกต็าม ท่านต้องระมัดระวังหากสือ่มผู้ีมส่ีวนได้ส่วนเสีย 
ฝ่ายตรงข้ามเป็นเจ้าของ โดยเฉพาะสื่อท้องถิ่นซ่ึงอาจจะไม่เคยเขียนส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
การเคลื่อนไหวของท่าน ท่านต้องเเน่ใจว่ากำาลังรับมือกับสื่อประเภทใด!
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ท่านต้องตัดสินใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใดท่ีจะดึงเข้ามามีส่วนร่วม และท่านจะแสวงหา 
แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

ชมุชนของท่านอาจมีชมุชนใกล้เคยีงซึง่ก่อนหน้านีส้นับสนนุโครงการพฒันาเพราะผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่คาดว่าโครงการจะนำามาให้ หากท่านมีส่วนให้ข้อมูลกับชุมชนดังกล่าวเกี่ยวกับอันตรายของ
โครงการตามข้อเทจ็จรงิเเละไม่มอีคตส่ิวนตวั รวมทัง้เเจ้งให้ทราบถงึผลกระทบของโครงการต่อเเหล่งนำา้ 
ในท้องถิ่น ชุมชนเหล่าน้ันอาจจะเริ่มต้ังคำาถามว่ายังต้องการโครงการพัฒนาหรือไม่และย่อมสนใจ
มมุมองของท่านทีต่่อต้านโครงการมากข้ึน สิง่น้ีคอืการโน้มน้าวพนัธมติรทีจ่ะเป็นแรงสนบัสนนุของท่าน  
ถ้าท่านต้องการการสนับสนุนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ (กสม.) ท่านสามารถ 
ยื่นคำาร้องเพื่อให้กสม.1 ทราบเรื่องการข่มขู่ที่ท่านได้รับจากบริษัทและการปฏิเสธสิทธิของท่านมิให้มี 
ส่วนร่วมในประชาพิจารณ์ที่จัดขึ้น เป็นต้น

การดำาเนนิการเหล่านีล้้วนเป็นส่วนหนึง่ของส่ิงที่
เราเรยีกว่าการเรยีกร้องเพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลง 
(advocacy) ในคู ่มือนี้  คำาดังกล ่าวหมายถึง 
การสนับสนุนระยะยาวในฐานะกระบวนการท่ีมุ ่ง
สร้างอิทธิพลต่อผู้มีส่วนส่วนได้เสีย ซึ่งจะนำามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การดำาเนินการ และท่าที
ที่ส่งผลดีต่อสิทธิชุมชนและการเคารพสิทธิมนุษยชน 
โดยทั่วไป ทั้งนี้ มีหลายวิธีที่จะดำาเนินการเรียกร้อง
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การประชุมร่วมกับ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี การล่ารายชือ่ การชมุนมุ การเเจกจ่าย 
แผ่นพับ หรือการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุน 
การต่อสู้ของท่าน

การเรียกร้องเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังทาง
นโยบายและทางปฏิบัติเป็นส่วนสำาคัญของยุทธศาสตร์ทางการเมืองของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเลือกว่า
จะให้ใครมีส่วนร่วมเเละเลือกใช้วิธีการอย่างไร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการรวบรวมเเรงสนับสนุน เพื่อ
ให้แน่ใจว่าท่านจะดำาเนินการได้เป็นผลสำาเร็จและมีความความปลอดภัย

1 โปรดดูตัวอย่างคำาร้องในภาคผนวก 1 
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บทสรุป
ท่านได้เรียนรู้ว่า ...
ñ	ท่านคือนกัปกป้องสิทธมินษุยชน ซึง่ได้รบัการยอมรบัในระดบัสากลโดยองค์การสหประชาชาติ 

และในประเทศไทย
ñ	ท่านมีสิทธิตามกฏหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทย
ñ	บคุคลและกลุม่ทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอืผลประโยชน์จากการต่อสูข้องท่านคอื ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ñ	ท่านควรทำาแผนทีผู่ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและทำาความเข้าใจว่าใครคดัค้าน - ใครสนบัสนนุท่าน เพือ่พฒันา 

ยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างชาญฉลาดสำาหรับการต่อสู้ของท่าน
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ในบทก่อนหน้านี้ เราได้เรียนรู้ถึงการต่อสู้
เรียกร้องของนักต่อสู ้เพื่อสิทธิมนุษยชนซ่ึงมัก 
ขัดเเย้งกับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นๆ  
ผู้มีส่วนได้เสียท่ีต่อต้านท่านอาจใช้มาตรการต่างๆ 
เพื่อขัดขวางหรือหยุดท่าน มาตรการดังกล่าวอาจ
มีตั้งแต่วิธีการที่ไม่รุนเเรง (ติดสินบน) หรือวิธีการ 
รุนเเรง (ลอบสงัหาร) วธีิเหล่านีท้ำาให้ความปลอดภยั 
ของตัวท่าน สมาชิกครอบครัว เเละสมาชิกชุมชน
มคีวามเสีย่ง เมือ่ท่านปลกูข้าว ท่านกจ็ะต้องเผชิญ 
ความเสี่ยง ความเสี่ยงหลักๆ ได้แก่ การเก็บเกี่ยว 
ผลผลิตได้ไม่ดีหรือเก็บเกี่ยวไม่ได้เลย ซึ่งอาจเกิด
จากภัยคุกคามหรือปัญหาหลายประการ เช่น  
ฝนตกมากไป เกิดความแห้งแล้งยาวนาน หรือ
ปัญหาศัตรูพืชระบาด

ท่านเผชิญความเสี่ยงเนื่องจากสิ่งที่ท่านทำา เช่น เมื่อท่านรณรงค์ต่อต้านโครงการพัฒนาท่าเรือ 
นำ้าลึกในเมืองของท่าน ท่านอาจเผชิญความเสี่ยงจากผู้ดำาเนินโครงการและรัฐบาลท่ีมีผลประโยชน์
ทางการเงินจำานวนมหาศาลในโครงการและไม่ต้องการให้เกิดการโต้เเย้งใดๆ 

ท่านเผชิญความเส่ียงเพราะส่ิงที่ท่านเป็น แกนนำาการเคลื่อนไหวย่อมเผชิญความเส่ียงมากกว่า 
คนอื่นๆ ด้วยเหตุง่ายๆ เพราะเป็นผู้ที่ปรากฏตัวมากที่สุดเเละเป็น “หน้าตา” ของชุมชน ฝ่ายตรงข้าม
มักคิดว่าถ้ากำาจัดผู้นำาก็สามารถกำาจัดการต่อต้านโครงการได้ ท่านอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจาก 
วิธีดำาเนินการ สถานที่ เเละเวลาที่ดำาเนินการด้วย

บทที่ 2:
ความเสี่ยงเเละการวิเคราะห์ความเสี่ยง:  

การเก็บเกี่ยวที่ล้มเหลว
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ท่านรณรงค์ต่อต้านท่าเรือนำ้าลึกอย่างไร 
ผ่านการชุมนุมและร้องเรียนหรือไม่? กลยุทธ์
การเคลื่อนไหวของท่านคืออะไร? 

พืน้ท่ีท่ีท่านดำาเนนิการอยู่ท่ีไหน พืน้ท่ีรณรงค์ 
เป็นพืน้ทีค่วามขัดแย้งหรอืไม่? เช่น ภาคใต้ของ
ประเทศไทย? 

การต่อสูข้องท่านเกดิขึน้เมือ่ไหร่ เช่น เกดิ
หลังจากการรัฐประหารเมื่อเร็วนี้ๆ หรือไม่? 
หรือขณะนี้มีกฎหมายพิเศษที่จำากัดสิทธิในการ
ประท้วงหรือไม่? ระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับ 
คำาตอบของท่าน ระดบัความเส่ียงเเท้จริงทีท่่าน
เผชิญอาจจะสูงหรือตำ่ากว่านี้ก็ได้

โดยทั่วไปแล้วความเส่ียง หมายถึง 
ผลด้านลบจากการกระทำาหรือสิ่งที่อาจก่อให้
เกิดอันตราย ความเสี่ยงที่ชุมชนต้องเผชิญใน
การต่อสูเ้พือ่สทิธขิองตนเองมีหลายมติิ ในทีน่ี ้
เราจะยกตัวอย่างบางประการที่นักต่อสู้เพื่อ
สทิธมินษุยชนในประเทศไทยต้องเผชญิ ได้เเก่

การทำาร้ายร่างกาย: ถูกโจมตีเมื่อขับขี ่
มอเตอร์ไซด์ไปยังตำาบลใกล้เคียง 

การตั้งข้อหาอาชญากรรม: ถูกฟ้อง 
คดีอาญาหรือคดีแพ่งข้อหาหม่ินประมาท  
เมือ่ให้สมัภาษณ์ทางวทิยหุรอืโทรทศัน์ถงึกรณ ี
ที่บริษัทไม่ดำาเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย

การติดตามหรือถูกจับตาดู: ถูกคนเเปลกหน้าสอดแนมการประชุมโดยท่ีท่านไม่รู้จักบุคคลนั้นๆ 
และบุคคลนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

แม้จะมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ หากท่านตัดสินใจที่จะดำาเนินการต่อสู้ ท่านจะต้องเรียนรู้การ
จัดการกับความเสี่ยงต่างๆ แต่ข่าวร้ายคือ ตามปกติท่านจะไม่สามารถขจัดความเส่ียงไปโดยสิ้นเชิง  
ทว่าข่าวดี คือ ท่านสามารถดำาเนินการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงได้ โดยท่านจะต้องทำาตามขั้นตอน
และใช้มาตรการบางอย่างเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายให้ท่านอาศัยและทำางานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น
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ทำาไมจึงต้องปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของท่าน?
นักต่อสู ้เพื่อสิทธิมนุษยชนเเละผู้นำาชุมชนมักจะพูดว่าพวกเขายินดีตายเพื่อการต่อสู ้  

นี่คือความกล้าหาญอย่างมาก แต่โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อทบทวนประเด็นนี้

ถ้านักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนเเละผู้นำาชุมชนเสียชีวิต จะเกิดอะไรขึ้นกับการเคล่ือนไหว  
จะเกดิอะไรขึน้กบัผูท้ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัรวมท้ังสมาชกิในครอบครวั การยอมสละชวีติคุม้ค่าจรงิๆ หรอื 
หากยอมตายโดยไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นจริงกับการต่อสู้ จุดมุ่งหมายของท่านคือการดำาเนิน
การให้รฐัและบรรษทัต้องรบัผดิชอบต่อการละเมดิสิง่แวดล้อมและสทิธิมนุษยชน ไม่มกีารต่อสูใ้ดๆ  
ที่มีจุดมุ่งหมายให้นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนต้องถูกสังหาร

องค์กรโพรเทคชัน อินเตอร์เนชันเเนลมั่นใจว่า เเม้จะไม่สามารถขจัดความเสี่ยงอย่าง
สมบรูณ์ เเต่มวีธิกีารมากมายทีส่ามารถทำาได้เพือ่ลดความเสีย่งรวมทัง้ความเสีย่งจากการสงัหาร  
เราได้เหน็ตัวอย่างคร้ังเเล้วครัง้เล่าเมือ่วเิคราะห์กรณศีกึษาการฆาตกรรมนกัต่อสูเ้พือ่สทิธิมนษุยชน
จากชวีติจรงิ เราจะเหน็ว่ามช่ีวงเวลาท่ีนกัต่อสู้ฯ อาจดำาเนนิการหรอืน่าจะดำาเนนิการเพือ่หลีกเลีย่ง 
สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นได้ จากกรณีดังกล่าว เราได้เรียนรู้ว่าในการต่อสู้ปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม
และสิทธิมนุษยชน มีความจำาเป็นต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุก เราควรหลีกเลี่ยง
การเสยีสละแบบวรีชนทีเ่อาชวีติเข้าแลกเพือ่สร้างการเคล่ือนไหวทีมี่ความเข้มแข็งเเละความเชือ่ม่ัน 
ในกระบวนการต่อสู้

วิธีที่ท่านสามารถลดความเสี่ยงได้มีอะไรบ้าง
เราสามารถสรุปได้อย่างเเน่นอนว่า นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนทั้งหมดล้วนเผชิญความเสี่ยง  

แต่นกัต่อสูเ้พือ่สิทธมินษุยชนทกุคนต่างเผชญิความเสีย่งในระดบัเเตกต่างกนั บางคนมคีวามเส่ียงมากกว่า
คนอื่นๆ

องค์กรพัฒนาเอกชนขนาดใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯทำางานเกี่ยวกับการบังคับให้บุคคล
สญูหาย มเีครอืข่ายกว้างขวางและมสีมัพนัธ์กบันกัการเมอืงบางคนในระดบัสงู องค์กรดงักล่าว
ทำางานในสำานักงานที่ปลอดภัยและมีทรัพยากรเพียงพอ องค์กรนี้อาจเผชิญความเส่ียงเพราะ 
การทำางานด้านสิทธิมนุษยชน แต่ความเส่ียงที่เผชิญอาจตำ่ากว่าองค์กรพัฒนาเอกชนเล็กๆ  
ในชนบทที่ทำางานในเรื่องเดียวกันแต่ไม่สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีจะช่วยสนับสนุนและ
ให้การปกป้องความปลอดภัย เนื่องจากมีทรัพยากรน้อยนิด

ทั้งสององค์กรอาจทำางาน (และอาจมีช่วงเวลาดำาเนินโครงการ) ใกล้เคียงกัน แต่มีวิธีการ
เเละสถานที่ดำาเนินงานเเตกต่างกัน ดังนั้นขอให้พิจารณาว่าปัจจัยทั้งสองส่งผลกระทบกับระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรพัฒนาเอกชนหรือชุมชนเผชิญอย่างไร
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ชมุชนในภาคใต้ของประเทศไทยเผชิญหน้ากับบรษิทัปาล์มนำา้มนัทีต้่องการใช้ทีด่นิเพือ่ขยาย
การผลติของบรษิทั ชมุชนมคีวามเเตกเเยก สมาชกิชมุชนบางคนต้องการทีจ่ะอยูใ่นทีดิ่น บางคน 
ต้องการจะขายที่ให้บริษัทซึ่งเสนอราคาดีและสัญญาว่าจะสร้างโรงเรียนและวัดให้แก่ชุมชน

บรรดาสมาชิกในชุมชนที่ต้องการต่อต้านบริษัทได้จัดการชุมนุม ต่อมาการชุมนุมมีความ
รนุแรงเกดิขึน้ ตำารวจยงิปืนขึน้ฟ้าและผูช้มุนมุขว้างก้อนหนิใส่ตำารวจ ความรุนแรงทีเ่กดิข้ึนกลายเป็น 
พาดหวัข่าวตามสือ่ต่างๆ ตอนนีพ้วกเขาถกูฟ้องคดโีดยไม่มช่ีองทางตดิต่อทนายหรอืองค์กรพฒันา 
เอกชนอื่นๆ

ความเปราะบางเเละศักยภาพ
เราได้ข้อตกลงร่วมว่า ระดับความเสี่ยงที่ท่านเผชิญข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ (ท่านเป็นใคร  

ท่านทำางานเมือ่ไหร่ ทีไ่หน และอย่างไร) เพือ่ทีจ่ะวเิคราะห์ระดบัความเสีย่งท่ีท่านต้องเผชิญ ลำาดบัต่อไป  
เราจะพิจารณาปัจจัยด้านความเปราะบางเเละศักยภาพ

ความเปราะบาง
เมื่อปลูกข้าวเกษตรกรย่อมมีความเสี่ยงจากการเก็บเกี่ยวล้มเหลวหากไม่ได้จัดเตรียมดินและ 

ใส ่ปุ ๋ยอย่างถูกต้อง ความเปราะบาง คือ จุดอ่อนอันเป็นปัจจัยที่ทำาให้ท ่านต้องปะทะกับ 
ความเสี่ยงมากขึ้น ความเปราะบางทำาให้เกิดการทำาร้ายหรือการตั้งข้อหาอาชญากรรมต่อท่านง่ายขึ้น 
ทำาให้ท่านกลัวหรือก่อความเสียหายต่อตัวท่านหรือชุมชนของท่านได้ง่าย ตัวอย่างเช่น

สมาชกิในชมุชนทีต้่องการรกัษาทีด่นิของตนไว้มคีวามเสีย่งเน่ืองจากชุมชนไม่เป็นปึกแผ่น การประท้วง 
ด้วยการชุมนุมได้ก่อให้เกิดความรุนเเรงจนเป็นข่าวพาดหัว ดังนั้น จึงเป็นเร่ืองง่ายสำาหรับบริษัทและ 
คนอื่นๆ ที่มีเจตนาเเสวงประโยชน์ในการเปลี่ยนมติมหาชนให้คัดค้านพวกเขา ชุมชนยังขาดช่องทาง
ติดต่อทนายหรือเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและสิทธิมนุษยชนจึงมีความเส่ียงเป็นพิเศษท่ีจะเผชิญ 
การตั้งข้อหาอาชญากรรม ในที่สุด สมาชิกชุมชนก็ถูกไล่รื้อออกจากที่ดินของตนเอง

ศักยภาพ
เมื่อท่านปลูกข้าวบนผืนดินที่ใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้อง เช่น ท่านอาจใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพดิน  

ท่านจะเผชิญความเสี่ยงจากการเก็บเกี่ยวล้มเหลวน้อยลง ศักยภาพ คือ ความเข้มแข็งซึ่งเป็นปัจจัยที่
ทำาให้ท่านปลอดภัยขึ้นจากการเผชิญกับความเสี่ยงบางประการ ศักยภาพทำาให้ท่านถูกทำาร้ายยากข้ึน 
หรอืเป็นเป้าจากการต้ังข้อหาอาชญากรรมยากข้ึน ลดความกลวัหรอืความเสยีหายทีอ่าจเกดิต่อตวัท่าน
หรือชุมชนของท่าน ลองพิจารณาอีกตัวอย่างที่คล้ายๆ กัน
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ชมุชนนีมี้ศกัยภาพมาก พวกเขายืนหยดัเป็นหนึง่เดียวเพือ่ต่อสูกั้บบรษิทั โดยเริม่จากการทำาวจิยัลง 
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทเพื่อหาจุดอ่อนโจมตีตัวบริษัทเอง ชุมชนยังมีการสร้างพันธมิตรกับองค์กร
พัฒนาเอกชนที่สามารถติดต่อกับทนายความและคนอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำาเนินกิจกรรม 
นอกจากนี ้ชมุชนยงัเลือกใช้วธิปีระท้วงทีเ่ป็นทางการผ่านการเขยีนหนงัสือร้องเรยีนเพือ่แสดงให้เหน็ว่า 
ชุมชนทราบถึงสิทธิที่ตนมี และพร้อมสนับสนุนข้อเรียกร้องของชุมชนด้วยเอกสาร นอกจากนี้ ชุมชนยัง
พยายามทีจ่ะเเสวงหาความเหน็อกเหน็ใจจากสาธารณะด้วยการอธิบายมมุมองของชุมชน เพือ่หลกีเลีย่ง
การถูกตราหน้าว่าเป็นเพียงผู้ก่อปัญหา

สองตัวอย่างนี้แสดงให้เราเห็นบางสิ่งที่สำาคัญมาก:

ท่านสามารถควบคุมความเปราะบางและศักยภาพของท่าน ความเปราะบางเเละศักยภาพเป็น
ปัจจัยภายในที่ท่านสามารถเปล่ียนแปลงและจัดการได้จากการกำาหนดยุทธศาสตร์อย่างชาญฉลาด  
หากท่านมีความเปราะบางหลายประการ ท่านสามารถคิดหาวิธีเพื่อเปล่ียนแปลงความเปราะบาง 
เหล่านั้นเปลี่ยนเป็นศักยภาพ เพื่อยกระดับความปลอดภัยและลดความเส่ียงของท่านให้น้อยลง  
ลองพิจารณาว่า สิ่งที่กล่าวมานี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอย่างไร ท่านจะเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับความเสี่ยง ความเปราะบาง และศักยภาพ โดยพิจารณามาตรวัดความเสี่ยง ต่อไปนี้

ชุมชนในภาคใต้ของประเทศไทยเผชิญหน้ากับบริษัทปาล์มนำ้ามันที่ต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ
ขยายการผลิตของบริษัท ชุมชนมีความเป็นปึกแผ่นในการต่อสู้กับบริษัทเนื่องจากไม่ต้องการ
สูญเสียที่ดินของตน ด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในตัว 
อำาเภอเมืองของจังหวัดร่วมทำาวิจัยเก่ียวกับการดำาเนินงานท่ีผ่านมาของบริษัทพบว่า บริษัทน้ีม ี
ประวัติการพยายามเล่นนอกกฎ

ชมุชนเริม่การคดัค้านโดยส่งจดหมายไปยงัหน่วยงานในจงัหวดัเพือ่ช้ีให้เหน็ถงึสทิธใินทีด่นิของ
ชมุชนพร้อมกบัใบรบัรองโฉนดทีด่นิ ทัง้ยงัได้ยงัพดูคยุกบัสือ่ เพือ่อธิบายจดุยืนและเหตผุลของตนใน
การต่อต้านการยดึทีด่นิโดยบรษิทั เนือ่งจากชมุชนคาดว่าบริษทัจะใช้การดำาเนนิการตามกฎหมาย 
ชมุชนจงึตดิต่อหาทนายทีคุ่น้เคยกบัคดด้ีานสทิธใินทีด่นิของชมุชนเเละขอความช่วยเหลอืโดยผ่าน
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
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ตาชั่งความเสี่ยง
ท่านจะเห็นว่าความเปราะบางและศักยภาพของท่านส่งผลกระทบต่อระดับความเส่ียงท่ีท่านเผชิญ

ตามตาชั่งความเสี่ยงด้านล่าง
 

หากหนึ่งในแกนนำาชุมชนของท่านถูกขู่ฆ่า ท่านอาจพบว่าชุมชนของท่านไม่ได้มีการ
วางแผนการเดินทางสำาหรับแกนนำา ไม่มีกฎที่ตกลงกันให้แกนนำาต้องติดต่อกับคนอื่นๆ  
ในขณะเดนิทาง หรอืไม่มกีฎทีต่กลงว่าแกนนำาไม่ควรเดนิทางตามลำาพงั ซึง่เป็นความเปราะบาง 
ที่ท่านสามารถแก้ไขและเปล่ียนแปลงเพ่ือลดความเสี่ยงที่แกนนำาจะถูกฆาตกรรมได้ หลังจาก
การประชุมกับแกนนำาเเล้วชุมชนเห็นว่า ต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อยสามคนติดตามแกนนำาไม่ว่า
จะไปที่ใด แกนนำาจะไม่เดินทางยามคำ่าคืนเว้นเเต่เมื่อจำาเป็น และแกนนำาจะต้องเลือกวิธีการ 
เดินทางที่ปลอดภัยที่สุด เปลี่ยนวิธีการเดินทางสมำ่าเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการดึงดูดความสนใจ
มายังพาหนะเพียงคันใดคันหนึ่ง

จากภาพ ลูกศรแทนความเสี่ยง ในที่นี้ความเสี่ยงตำ่าก็เพราะท่านมีข้าวที่แข็งแรง ซึ่งแสดงให้เห็น
ระดับศักยภาพดังภาพด้านซ้าย

จากภาพ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง! ต้นข้าวด้านขวาอ่อนแอ เนื่องจากท่านมีความเปราะบางมาก 
และมีศักยภาพน้อย
 

การทำารายการความเส่ียงที่ท่านเผชิญพร้อมนำารายการดังกล่าวเข้าสู่การหารือภายในชุมชน 
ถอืเป็นสิง่สำาคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการวเิคราะห์พจิารณาลดความเปราะบางและเพิม่ขดีความ 
สามารถของท่านเพื่อลดความเส่ียง บ่อยครั้งผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นสิ่งง่ายๆ ท่ีท่านสามารถทำาได ้
ในฐานะบุคคล ครอบครัว หรือชุมชน
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ข้อควรใส่ใจ
ท่านต้องแน่ใจว่าจะจัดการกับความเสี่ยงเร่งด่วนก่อน โดยเฉพาะในกรณีของการขู่ฆ่า ซึ่งจะต้อง

ดำาเนินการอย่างรวดเร็ว ท่านอาจเผชิญความเสี่ยงอื่นๆ ด้วยแต่มิใช่ความเสี่ยงเร่งด่วน จึงควรมุ่งเน้น 
การจัดการความเส่ียงจากการขู่ฆ่าเป็นอันดับเเรก แล้วค่อยพิจารณาการจัดการความเสี่ยงอื่นๆ  
ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่ง เพื่อความชัดเจนในประเด็นนี้

ท่านควรวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นประจำา เพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปก็ทำาให้ระดับความเสี่ยง
เปลีย่นไปเช่นกนั ความเสีย่งเป็นพลวตัรทีไ่ม่หยดุนิง่ โดยเฉพาะกรณท่ีีท่านได้รบัภยัคกุคามหลายประการ 
ท่านจำาเป็นต้องพจิารณาระดบัความเสีย่งและตัดสินใจว่าท่านต้องการมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยง 
หรือไม่ เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมในบทถัดไปเรื่องภัยคุกคาม เหตุการณ์สงสัยด้านความปลอดภัยและ
ยุทธศาสตร์การป้องกัน

หากหนึง่ในแกนนำาชมุชนของท่านถกูขูฆ่่า ท่านอาจจะตระหนกัด้วยว่าชุมชนของท่านไม่มี
พื้นที่ที่ปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสาร ทำาให้เอกสารเสี่ยงต่อการโจรกรรมและภัยธรรมชาติ 
เช่น นำ้าท่วม แน่นอนว่าท่านควรมีสำาเนาหรือเอกสารฉบับสำารองและควรหาสถานที่ปลอดภัย
สำาหรับจัดเก็บเอกสาร แต่การจัดการความเสี่ยงด้านเอกสารไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยง 
ที่แกนนำาคนหนึ่งจะถูกฆ่าตายได้ ดังนั้น ความเสี่ยงที่เเกนนำาถูกฆ่าเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่หลวง
หรือเร่งด่วนที่ท่านจำาเป็นต้องลดความเสี่ยงนี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้!

บทสรุป
ท่านได้เรียนรู้ว่า ...

ñ	ในฐานะทีเ่ป็นนกัต่อสูเ้พือ่สทิธิมนษุยชน 
ท่านเผชิญความเสีย่งเพราะสิง่ท่ีท่านทำา
และสิ่งที่ท่านเป็น

ñ	วิธีการ เวลา และสถานที่ ที่ท่าน
ทำางานมีผลต่อระดับความเสี่ยง

ñ	ท่านจำาเป็นต้องวเิคราะห์ความเสีย่งโดย
การระบุความเปราะบางและศักยภาพ
ของท่าน

ñ	ท่านจำาเป็นต้องหารือเรือ่งการวเิคราะห์
ความเสีย่งในชุมชน เพือ่ดวู่าจะสามารถ
ลดและเปลี่ยนความเปราะบางเป็น
ศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงได้อย่างไร
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บททีเ่เล้วเราได้อภปิรายเรือ่งความเสีย่งต่อ 
การเก็บเกี่ยวที่ล้มเหลวเนื่องมาจากการข่มขู่
คกุคามและปัญหาศตัรพูชื สภาพอากาศเลวร้าย 
และการรบกวนอืน่ๆ โชคดทีีท่่านมกัจะตระหนกั
ว่ามีปัญหานั้นๆ เเละดำาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยง
การเก็บเกี่ยวที่ล้มเหลวได้ ความล้มเหลวย่อมมี 
สัญญาณบ่งช้ี ดงันัน้ ท่านจงึสามารถดำาเนนิการ
เพื่อป้องกันความเสียหายได้

บ ่อยครั้งที่การดำาเนินการเพื่อจัดการ 
ความเสี่ยง เช่น การทำาร้ายร่างกายหรือ 
การลักขโมยมีลักษณะเดียวกัน เกือบทุกครั้ง
จะมีสัญญาณบ่งชี้ว่า ท่านมีโอกาสถูกทำาร้าย
ร่างกายหรอืลกัทรพัย์ เราเรยีกสัญญาณเหล่านี ้
ว่าเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยและ/หรือ  
“การข่มขู่คุกคาม”

เหตุสงสัยด้านความปลอดภัย:
ก่อนผูมุ่้งร้ายจะโจมตท่ีาน คนร้ายมกัพยายามหาข้อมลูเกีย่วกบัท่านเพิม่เตมิเพือ่ให้แน่ใจว่าวธีิการทีใ่ช้ 

และการโจมตีจะประสบความสำาเร็จ คนร้ายต้องเตรียมความพร้อมในการโจมตีเเละต้องการทราบว่า
เวลาใดที่ท่านจะเปราะบางที่สุด เช่น ขณะกำาลังขี่รถจักรยานยนต์คนเดียวในเวลากลางคืน หรือขณะที่
ท่านไปไร่นาในช่วงเช้า คนร้ายจะลอบจับตาดูเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับท่านหรือถามคนอื่นๆ ที่จับตาท่าน 
เเทนคนร้ายเเละคอยส่งข้อมลูให้ เราสามารถระบเุหตกุารณ์ซึง่จะเกดิขึน้ก่อนการเกดิความเสีย่ง ไม่ว่าจะเป็น 
ก่อนท่ีท่านจะถูกทำาร้าย, ก่อนที่จะมีคนรื้อค้นบ้านเพื่อขโมยเอกสาร หรือก่อนที่ท่านจะถูกฟ้องร้อง 
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนับว่าเป็น เหตุสงสัยด้านความปลอดภัย

บทที่ 3:
เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยและการข่มขู่คุกคาม:  

ตัวชี้บ่งความล้มเหลวในการเก็บเกี่ยว
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เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยคืออะไร?
เหตุสงสัยด้านความปลอดภัย คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย

ของตัวท่านเอง ครอบครัว องค์กร หรือของชุมชนของท่าน บางครั้งท่านอาจจะเห็นรถคันเดิมๆ ชะลอ
ผ่านหน้าบ้านท่านทกุวนั เมือ่ใดกต็ามทีท่่านอยูน่อกบ้าน อาจมคีนทีท่่านไม่รูจ้กัโทรมาหาเเละตัง้คำาถาม
แปลกๆ หรืออยากจะพบท่าน 

เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยโดยเจตนาและโดยบังเอิญ
เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยโดยเจตนามีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน มีการวางแผนและดำาเนินการ 

ตามแผน ตวัอย่างเช่น คนขบัรถผ่านบ้านท่านต้องการทราบว่าท่านจะออกจากบ้านไปไร่นาเวลาใดเพือ่ให้ 
รูว่้าช่วงไหนจะเข้าถงึตวัท่านได้ง่าย หรอือาจต้องการรู้ว่าเมือ่ใดท่านจะไม่อยูท่ีบ้่านเพือ่จะได้เข้าหาสมาชิก
ครอบครัวของท่านคนใดคนหนึ่งที่เขาต้องการข่มขู่
 

นอกจากนี้ ยังมีเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยบังเอิญ ลองนึกภาพท่าน
กำาลงันัง่อยูใ่นร้านอาหารและบงัเอญิเจอเพือ่นบ้าน ท่านหารอืเรือ่งการประชมุของชมุชนทีผ่่านมาเพราะ
เพือ่นบ้านคนนัน้ไม่ได้ไปร่วมประชมุ มคีนแปลกหน้าทีท่่านไม่รูจ้กันัง่อยูห่ลงัโต๊ะของท่าน ในขณะทีท่่าน
กำาลังเล่าเรือ่งการประชมุให้เพือ่นบ้านฟังเก่ียวกบัการตดัสนิใจเชงิยทุธศาสตร์ทีส่ำาคญัจากทีป่ระชมุ บางที
คนแปลกหน้าคนนั้นอาจได้ยิน เขาอาจเป็นพันธมิตรหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทที่อยู่ฝ่ายตรงข้าม การพูด
เรื่องการตัดสินใจภายในชุมชนในที่สาธารณะถือว่าเป็นเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยโดยไม่ตั้งใจหรือ 
โดยบังเอิญอีกประการหนึ่ง
 

ถ้าท่านทำาโทรศัพท์หาย ท่านไม่ได้
ตั้งใจทำา แต่การทำาโทรศัพท์หายอาจเปลี่ยน
เป็นเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยได้หาก
คนท่ีเจอโทรศัพท์มีผลประโยชน์จากการ
ทราบหมายเลขโทรศพัท์ท่ีท่านใช้ตดิต่อหรือ 
ข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ เช่น รูปถ่าย
หรือเอกสาร ถ้าท่านไปท่ีร้านอินเทอร์เน็ต
เพือ่ส่งแฟกซ์หรอืเชค็อเีมล์ เจ้าของร้านย่อม
สามารถเข้าถงึไฟล์และอเีมล์ของท่านได้ เเละ
เจ้าของร้านอาจเป็นคนไม่น่าเชื่อถือก็ได้
 

โปรดตระหนักว่าการระบุเหตุสงสัย
ด้านความปลอดภัยมีความสำาคัญมาก 
ทั้งเเบบที่ เกิดโดยตั้งใจเเละโดยบังเอิญ 
หากเกิดเหตุดังกล่าว ท่านต้องหารือกับ
ครอบครัวหรือชุมชนของท่าน! 



คู่มือการปกป้องและความปลอดภัยสำาหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชน22

บางครั้งสมาชิกในชุมชนคนอื่นๆ อาจประสบเหตุสงสัยด้านความปลอดภัย เช่น ได้รับโทรศัพท์
แปลกๆ หลงัจากโทรศพัท์ของท่านหาย บางครัง้กส็งัเกตเหน็รถคนัเดมิผ่านบ้านของตนเองด้วย หากเป็น 
เช่นนีแ้ล้ว ท่านสามารถสรปุได้ว่าไม่ใช่เรือ่งบงัเอิญแน่นอน ฝ่ายตรงข้ามกำาลงัพยายามหาข้อมลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัสมาชกิชมุชนของท่านรวมทัง้การเคลือ่นไหวและเบาะแส ตลอดจนการวางแผนโจมตใีนรปูแบบ
ใดๆ ก็ตาม หากท่านหรือสมาชิกในชุมชนสัมผัสเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยหลายประการ ท่านอาจ
จำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของตนเอง

อย่าปล่อยให้เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นโดยไม่สังเกต
ระบุเหตุ แบ่งปัน หารือ เเละดำาเนินการเมื่อมีเหตุสงสัยด้านความปลอดภัย!

เช่นเดยีวกบัการปลกูพชื ท่านต้องหมัน่ตรวจสอบพชืเป็นประจำา เมือ่ท่านสงัเกตเหน็สใีบเปลีย่นหรือ
เริม่มรูีปรากฏตามใบ ท่านจะพยายามหาสาเหตแุละดำาเนนิการเพือ่ไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลง ท่านอาจ 
จะถามเพื่อนบ้านที่มีแปลงปลูกถัดจากไร่นาของท่านว่าประสบปัญหาเดียวกันหรือไม่ การรักษาความ
ปลอดภัยของตัวท่านเองและการรักษาความปลอดภัยของชุมชนเองก็ไม่เเตกต่างไปจากนั้นเลย!

การข่มขู่คุกคาม
บางครัง้ผูมุ้ง่ร้ายจะขู่ท่านก่อนลงมอืจรงิๆ การข่มขูเ่ป็นงานค่อนข้างง่ายและไม่ต้องใช้ความพยายาม

หรือทรัพยากรมาก ใครๆ ก็สามารถข่มขู่ท่านหรือครอบครัวโดยการโทรศัพท์ ส่งข้อความทางโทรศัพท์ 
หรือเดินทางไปบ้านหรือที่ทำางานของท่าน การข่มขู่คุกคามนี้ถือเป็นเหตุสงสัยด้านความปลอดภัย  
ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของท่าน คนในครอบครัว หรือของชุมชน เช่นเดียวกับเหตุสงสัยด้านความ
ปลอดภัยอื่นๆ 

การข่มขู่คุกคามคืออะไร
โดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่า การข่มขู่คุกคาม คือ การแสดงความตั้งใจที่จะก่ออันตรายแก่บุคคล 

โดยมักมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง ในที่นี้จะเน้นการข่มขู่คุกคามที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นไปยังตัวท่าน
เป็นการเฉพาะ เนื่องจากท่านทำางานด้านสิทธิมนุษยชน เช่น “ห่วงชีวิตตัวเองดีกว่า อย่าเอาเเต่หาเรื่อง
ใส่ตัวตลอด” “ถ้าไม่ถอนการร้องเรียน คุณจะถูกฟ้องข้อหาใส่ความเรา!” การข่มขู่คุกคามนักต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชนผู้หญิงมักยกเรื่องครอบครัวมาเป็นประเด็นคุกคาม เพราะผู้ข่มขู่ตระหนักว่าครอบครัวมี
ความสำาคัญสำาหรับนักต่อสู้ฯ ที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ๆ
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คนทีข่่มขูท่่านหวงัว่า การข่มขูอ่ย่างเดยีวจะทำาให้เขาทำางานสำาเร็จ การข่มขู่คกุคามมผีลกระทบด้าน
จติใจและต้องการให้เกดิความหวาดกลวั การข่มขูค่กุคามอาจทำาให้ท่านรู้สกึเสีย่ง ไม่ปลอดภยั สบัสน หรือ 
ทำาอะไรไม่ถกู ทว่าการทีใ่ครบางคนเเค่ข่มขูท่่านกไ็ม่ได้หมายความว่าการข่มขูค่กุคามจะมกีารดำาเนนิการ 
อืน่ๆ ตามมาเสมอไป ทกุคนข่มขูค่กุคามได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นภยัคกุคามท่ีเเท้จริง แล้วท่านจะทราบ
ได้อย่างไรว่าเมื่อใดท่านควรจัดการการข่มขู่คุกคามอย่างจริงจัง ถ้าท่านไม่สนใจคำาขู่เลยท่านอาจได้รับ
อันตรายต่อตนเอง หรือชุมชนอาจเป็นอันตรายด้วย หากท่านทำาตามคำาขู่ทุกครั้ง ท่านอาจตื่นตูม กลัว 
หวาดระเเวง และตกใจเกินไป ท้ายที่สุดการเคลื่อนไหวของท่านจะถูกยับยั้งไปด้วย ดังนั้น จึงจำาเป็น
ต้องหาวธิกีารทีจ่ะรบัมอืกับการข่มขูค่กุคามและตอบโต้การข่มขู่คกุคามอย่างเหมาะสมและสมควรเเก่เหตุ

การจัดการการข่มขู่คุกคาม: วิธีการประเมิน 5 ขั้นตอน
นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและส่วนอื่นๆ ของโลก มีวิธีการคล้ายๆ กันในการ

จัดการการข่มขู่คุกคาม วิธีการที่เสนอนี้มาจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามให้มากที่สุด
เท่าทีเ่ป็นไปได้ จากนัน้จงึวเิคราะห์เพือ่ให้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจว่าควรตอบโต้การข่มขู่คกุคาม 
อย่างเหมาะสมอย่างไร เราสามารถแบ่งขัน้ตอนต่างๆ เป็น 5 ขัน้ เพือ่ให้นกัเคลือ่นไหวด้านสิทธิมนษุยชน 
ใช้เมื่อทำาการวิเคราะห์การข่มขู่คุกคาม ท่านสามารถใช้ขั้นตอนนี้ในการวิเคราะห์ระดับชุมชนหรือระดับ
แกนหลักในชุมชนเพื่อจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยในชุมชนของท่าน

รวบรวมข้อเท็จจริง
ค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น? ผู้ข่มขู่เเสดงการคุกคามอย่างไร? ใช้อุปกรณ์หรือวิธีการแบบใด? คนข่มขู่ใช้

นำ้าเสียงในการข่มขู่อย่างไร? เขาหรือเธอพูดอะไรบ้างอย่างละเอียด? การข่มขู่คุกคามเกิดขึ้นเมื่อใดเเละ
เวลาไหน? ใช้หมายเลขโทรศัพท์อะไรโทรมา?

ยังมีคำาถามอื่น ๆ  อีกมากมายที่ถามได้เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สิ่งที่สำาคัญ
คือการพิจารณาตามความเป็นจริงและยังไม่ควรด่วนสรุปใดๆ ในขั้นตอนนี้ บางครั้งท่านอาจต้อง 
สอบทานข้อเท็จจริงของตนเองกับสมาชิกในชุมชนอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง

ค้นหารูปแบบและแนวโน้ม
บางครัง้การข่มขูคุ่กคามจะเกิดต่อเนือ่งหลายๆ ครัง้ โดยบางคร้ัง 

ความถี่หรือความรุนแรงในการข่มขู่คุกคามจะทวีความรุนแรงขึ้น 
เเรกๆ ท่านอาจได้รับโทรศัพท์เพียงสัปดาห์ละครั้ง หรือท่านอาจ
เห็นคนแปลกหน้าผ่านบ้านของท่าน แต่ตอนนี้ท่านได้รับโทรศัพท์ 
ดงักล่าวทกุวนัและคนแปลกหน้าได้เข้ามาเคาะประตบู้านท่าน เเละยัง
บอกกบัลกูคนหนึง่ของท่านว่า “บอกพ่อให้ระวงัตวัไว้” ท้ังสองกรณี
เป็นการข่มขู่คุกคามที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านความถี่และความรุนแรง

การค้นหารูปแบบเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยท่านในขั้นต่อๆ ไป 
ผู้ร้ายบางคนมีวิธีการเฉพาะตัวหรือ “วิธีการทำางาน” ที่แตกต่าง
จากคนอื่น ซึ่งสามารถใช้จำาเเนกการข่มขู่คุกคามท่ีเกิดข้ึนผ่านสัญลักษณ์ท่ีพบ เช่น ในจดหมายข่มขู่
ของผู้ร้ายรายนั้น เป็นต้น
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วิเคราะห์วัตถุประสงค์
ค้นหาว่าทำาไมท่านจงึถกูคกุคามในขณะนี ้เดมิท่านทำางานประเดน็สิง่แวดล้อมมาระยะหนึง่โดยไม่มี 

ปัญหาใดๆ แต่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านถูกข่มขู่ ทำาไมจึงเป็นเช่นนั้น? มีการเปล่ียนแปลงอะไรท่ี
ทำาให้เป็นเช่นนั้น? บางครั้งคนข่มขู่ท่านมีวัตถุประสงค์ชัดเจน แต่ก็ไม่จำาเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป

ประเด็นเฉพาะสำาหรับท่านที่ทำางานในประเด็นต่างๆ กันในเวลาเดียวกัน ท่านจะต้องระมัดระวัง
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์การข่มขู่คุกคามที่ท่านได้รับในขณะนี้ ผู้ข่มขู่อาจข่มขู่ท่านเพราะท่านทำางาน 
เรื่องโรงไฟฟ้ า หรือไม่ก็อาจเป็นเรื่องการร้องเรียนการตัดไม้ผิดกฎหมายที่ตำารวจกำาลังตรวจสอบ

วิเคราะห์แหล่งที่มา
 

 

หาข้อสรุป
จากขัน้ตอนข้างต้น ท่านคดิว่ามแีนวโน้มทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์ตามการข่มขู ่

คุกคามจริงหรือไม่? แน่นอนท่านจะต้องระมัดระวัง! ท่านไม่สามารถ 
เเน่ใจได้โดยสมบูรณ์ สิ่งสำาคัญที่สุด คือ การฝึกความระมัดระวังและ 
หลีกเล่ียงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ท่านจะทำาอย่างไรเพื่อป้องกัน
การขู่ลอบสังหาร?

ขั้นตอนต่อไป
หากท่านคดิว่ามโีอกาสทีก่ารข่มขูค่กุคามจะเกดิข้ึนจริง 

เเน่นอนว่าท่านต้องดำาเนินการ ถ้าท่านรู้สึกว่าการ
คุกคามเป็นประเด็นเร่งด่วนและชีวิตบางคนอาจตก 
อยู่ในความเสี่ยง ท่านต้องดำาเนินการอย่างรวดเร็ว 
(โดยทนัท)ี และโปรดทำาให้แน่ใจว่า บคุคลทีถู่กข่มขู่
คุกคามจะได้รับความปลอดภัยซึ่งบุคคลนั้นอาจต้องไปหลบซ่อนตัวหรือย้ายไปอยู่ที่อื่นๆชั่วคราว เช่น  
เซฟเฮ้าส์ในอำาเภอเมือง เป็นต้น สมาชิกชุมชนคนอื่นๆ ก็อาจจะต้องลดบทบาทเเละการปรากฏตัวลง 
และหยุดการรณรงค์ในกรณีที่เสี่ยงจนกว่าจะมีศักยภาพในการดูแลด้านความปลอดภัยมากขึ้น
 

ถ้าการข่มขู่คุกคามที่เป็นเรื่องเร่งด่วนรองลงมาในขณะนั้น ท่านสามารถลองคิดมาตรการ 
บางอย่างทีท่่าน ครอบครวั และชมุชนของท่านใช้เพ่ือให้ทกุคนปลอดภยัและตัวท่านสามารถจดัการระดบั 
การข่มขู่คุกคามที่ท่านเผชิญได้ บางทีท่านอาจตัดสินใจว่าจะไม่เดินทางไปที่ไหนๆ หากไม่มีคนอยู่ด้วย
อย่างน้อย 5 คน หรือจัดระบบเวรยามยามคำ่า  คืนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนที่ไม่พึงประสงค์เข้าหมู่บ้านใน
เวลากลางคืนโดยไม่มีใครทราบ
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และท้ายที่สุดท่านสามารถกำาหนดมาตรการเพ่ือจัดการความเปราะบาง ซ่ึงอาจช่วยลดการข่มขู ่
คุกคามลงด้วยเช่นกัน ท่านอาจต้องทำางานด้านยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่อาจรวมถึงการขยาย 
เครือข่ายโดยการติดต่อกับองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพหรือการใช้มาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น  
การร้องเรียนเร่งด่วนเพื่อยกระดับความสนใจในกรณีที่ท่านทำางานอยู่ บางทีท่านอาจจะสร้างเครือข่าย
กบัผูท้ีส่ามารถติดต่อกบัรฐับาลในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทัง้สถาบนัสทิธมินษุยชนเพือ่ให้เป็น
หลักประกันว่าจะมีการคุ้มครองชุมชนตามหลักสิทธิมนุษยชนและการเคลื่อนไหวทางสังคม เเน่นอนว่า 
การดำาเนินการเช่นนี้จะใช้เวลาแต่ก็จะสร้างจุดเเข็งสำาคัญมากในการเคลื่อนไหวของท่าน

อย่าประมาทต่อการข่มขู่คุกคาม เพราะอาจทำาให้ท่านหรือคนอื่นๆ มีความเสี่ยง!  
ในทำานองเดียวกันอย่าตื่นตูมเกินกว่าเหตุ เพราะจะสร้างความตื่นตระหนกโดยไม่จำาเป็น

นอกจากนัน้ หากท่านวางแผนทีจ่ะยกระดบัความสนใจผ่านช่องทางการณรงค์ส่งเสริม ท่านจะต้อง 
ระวังไม่ให้การยกระดับนี้ทำาให้เกิดการตื่นตระหนกโดยไม่จำาเป็น การตื่นตูมเกินกว่าเหตุหรือให้ข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้องแก่เครือข่ายจะทำาให้เกิดความไม่ไว้วางใจและความอ่อนล้า เครือข่ายอาจจะไม่เต็มใจท่ีจะ
สนับสนุนท่านอีกต่อไปเมื่อท่านมีความต้องการเร่งด่วนจริงๆ

บทสรุป
ท่านได้เรียนรู้ว่า ...
ñ	ก่อนที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจะถูกทำาร้ายจะมีเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยและ/หรือ 

การข่มขู่คุกคามที่เราสามารถดำาเนินการรับมือได้ก่อนที่จะสายเกินไป
ñ	เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้น 

คือ ข้อเทจ็จรงิหรอืเหตุการณ์ทีอ่าจส่งผล 
กระทบต่อการรักษาความปลอดภัย 
ของตัวท่านเอง ครอบครัว หรือชุมชน
ของท่าน

ñ	เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยมีทั้งเเบบ 
ที่เกิดขึ้นโดยเจตนาเเละโดยบังเอิญ

ñ	ท่านจำาเป็นต้องทราบ วิเคราะห์ หารือ 
และดำาเนินการโต้ตอบเหตุสงสัยด้าน
ความปลอดภัย

ñ	การข่มขู่คุกคาม คือ การแสดงความ
ตั้งใจที่จะทำาให้เกิดอันตรายต่อตัวท่าน 
ครอบครัว หรือชุมชนของท่าน

ñ	ท่านต้องวเิคราะห์การข่มขู่คกุคาม เพือ่ที่ 
ท่านจะดำาเนินการโต้ตอบในลักษณะที่เหมาะสมและสมควรแก่เหตุ

ñ	ท่านสามารถวิเคราะห์การข่มขู่คุกคามโดยใช้ขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนคือ การค้นหาข้อเท็จจริง  
การวเิคราะห์รปูแบบและแนวโน้มของเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ การวเิคราะห์วตัถุประสงค์ การวเิคราะห์ 
แหล่งท่ีมา และการหาข้อสรุปที่เหมาะสมเพื่อระบุความเป็นไปได้ว่าการข่มขู่จะเกิดข้ึนจริง 
หรือไม่ และแสวงหาการตอบโต้ที่เหมาะสมเพื่อจัดการการข่มขู่คุกคาม
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บทที่ 4:
ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัย

-รักษาสุขภาพกายและใจ:  

ยุทธศาสตร์การปลูกข้าวเเละรักษาสุขภาพพืชผล

เมือ่ท่านปลกูข้าวหรอืพชือืน่ๆ ท่านต้องการเกบ็เกีย่วผลผลติทีอ่ดุมสมบรูณ์ซึง่จะทำาได้โดยการรกัษา
สขุภาพพชื ในการทำางานด้านสทิธมินษุยชนกเ็ช่นเดยีวกนั หากท่านต้องการทีจ่ะอยูร่่วมกบัเพือ่นสมาชกิ
ในชมุชนด้วยความสามคัคีและดำารงอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีท่่านคุน้เคย ท่านสามารถบรรลเุป้าหมายโดย
การรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการรักษาความปลอดภัยของท่าน

การใช้ยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการปลูกข้าว
ต้องมีการจัดการนำ้าและสารอาหาร วิธีการหลีก
เลี่ยงหรือจัดการกับศัตรูพืช โรคหนู แมลงหรือ 
วชัพชื เช่นเดยีวกบัการรกัษาความปลอดภยั ท่าน
สามารถใช้ยทุธศาสตร์และวธิกีารเพือ่จะหลกีเลีย่ง
หรือจัดการกับความท้าทายเช่นภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงต่างๆ ได้เช่นกัน

ในบทที่ 4 จะนำาเสนอยุทธศาสตร์จำานวน
หนึ่งที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชนไทยและ
ที่อื่นๆ ใช้เพื่อรักษาความเข้มแข็งทางกายและ
สุขภาพจิตของตนเอง ของครอบครัวและของ
ชุมชน ก่อนที่จะเริ่มต้นขอให้เรามาทบทวนความ
เข้าใจกันก่อน พื้นฐานของยุทธศาสตร์ของท่าน
ควรจะมั่นคง เมื่อท่านปลูกข้าวท่านจะต้องทราบลักษณะของดิน สภาพอากาศ ปริมาณนำ้า และชนิด
ของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ จากความรู้เรื่องปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดนี้ ท่านจะสามารถเริ่มต้นพัฒนายุทธศาสตร์
การปลูกข้าวให้งอกงามได้
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พื้นฐาน

บทที่ 1 ท่านจำาเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นฝ่ายตรงข้ามและใครเป็นพันธมิตรของท่าน ผู้มีส่วนได้เสีย 
มท่ีาทีอย่างไรต่อเหตผุลของการต่อสูข้องท่าน และท่านจำาเป็นต้องทราบประวตัขิองโครงการทีท่่านกำาลงั
ต่อสู้อยู่ทั้งในพื้นที่ของท่านและในบริบทที่กว้างกว่า

นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจากชุมชนภาคใต้ของประเทศไทยอธิบายวิธีการที่ชุมชนใช้ ดังนี้ 

เรามีคู่มือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่ในที่ดิน  
ไม่ว่าจะเป็นค�าสัง่ศาล การด�าเนนิคดี และการด�าเนนิการต่างๆ เราเกบ็หลกัฐานเหล่านัน้เพือ่
หนุนเสริมสถานภาพของเรา เราไม่ได้ยึดที่ดินจากคนอื่น แต่เรามีหลักฐานยืนยันว่าท�าไมเรา
ถึงอาศัยอยู่ที่นี่ เช่น มติคณะรัฐมนตรี เราใช้หลักฐานนี้เมื่อพบกับเจ้าหน้าที่รัฐและคนอื่นๆ

นอกจากนี้ท่านจำาเป็นจะต้องทำาความเข้าใจชุมชนของท่านเอง! สิ่งที่ผลักดันให้ชุมชนต่อสู้ 
คืออะไร? อะไรที่ทำาให้ชุมชนร่วมเเรงร่วมใจกัน? อะไรทำาให้สมาชิกบางคนในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง 
ไม่สนับสนุนการต่อสู้ของท่าน?

บทที่ 2 ท่านได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ความเส่ียง การพิจารณาความเปราะบางและศักยภาพ 
เพื่อให้ท่านสามารถสร้างขีดความสามารถและลดความเปราะบางลง

บทท่ี 3 กล่าวถึงเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยและการข่มขู่คุกคาม ท่านจำาเป็นต้องพัฒนา
ความรูใ้นการระบเุหตสุงสัยด้านความปลอดภยัและรบัมอืให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัชุมชน  
เมื่อท่านกำาลังถูกคุกคาม ท่านสามารถประเมินภัยคุกคามตามหลัก 5 ขั้นตอนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจเลือกวิธีการโต้ตอบได้

ตอนน้ีท่านมีพื้นฐานท่ีมั่นคงท่ีจะพัฒนายุทธศาสตร์ทางการเมืองและยุทธศาสตร์การรักษาความ
ปลอดภัยแล้ว

เม่ือท่านตัดสินใจด้านยุทธศาสตร์ทางการเมือง ท่านควรถามตัวเองว่า วิธีการเหล่านี้จะนำาไปสู่   
เป้าหมายหรอืไม่? วิธีการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ส่งเสริมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องหรือไม่? 
จะสามารถประเมินการดำาเนินการได้อย่างไร? จะรู้ว่าวิธีการนี้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร?

เมื่อท่านตัดสินใจเรื่องยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัย ท่านก็จะตั้งคำาถามคล้ายๆกัน นั่นคือ 
เป้าหมายของท่านคอืจะทำางานอย่างไรให้ปลอดภยั ดงันัน้ ท่านควรถามตนเองว่า วธิกีารหรอืมาตรการ
เหล่านีจ้ะช่วยการรกัษาความปลอดภยัของสมาชกิในครอบครวัและชมุชนได้อย่างไร? จะทำาให้มาตรการนี้
สอดคล้องกบัมาตรการรกัษาความปลอดภยัอืน่ๆ ได้อย่างไร? มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยในการปรับปรุงการ
รักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปเพื่อให้สามารถดำาเนินการปกป้องสิทธิของท่านได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่?

บทที่ 4
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ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชนไทยและที่อื่นๆ ใช้มีความหลากหลายมาก 
ความสำาเร็จจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยุทธศาสตร์ท่ีระบุ ณ ท่ีนี้เป็นเพียงตัวอย่าง นักต่อสู้ฯ 
เเต่ละคนหรือชุมชนแต่ละเเห่งต้องพิจารณาเพื่อประเมินยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะกับสถานการณ์ท่ีเฉพาะ
เจาะจงด้วยความระมัดระวัง ทั้งน้ี ท่านสามารถปรับยุทธศาสตร์ท่ีมีอยู่หรือคิดค้นยุทธศาสตร ์
ขึ้นมาใหม่ได้ด้วย

เราจะเริ่มพิจารณาจากความเสี่ยงบาง
ประการทีน่กัต่อสูเ้พือ่สทิธมินษุยชนในชมุชน
ไทยต้องเผชิญ และยกตัวอย่างยุทธศาสตร์
ท่ีใช้ในการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น 
ตวัอย่างเหล่านีส่้วนใหญ่เป็นเคลด็ลบั ท่านเอง 
สมาชิกในครอบครัวของท่าน และชุมชน
ของท่านจะทราบดีท่ีสุดว่าเคล็ดลับใดเป็น
ประโยชน์ต่อสถานการณ์ของท่าน

โปรดระลึกไว้ว่าการรักษาความปลอดภยั
มิได้เป็นเพยีงเรือ่งของแต่ละบคุคล การรกัษา 
ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ทั้งชุมชนและ
ครอบครัวของท่านต้องมีส่วนด้วย ดังนั้น
ท่านจำาเป็นต้องพัฒนาวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยที่ทุกคนมีส่วนร่วม!

เเน่นอนว่ายุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยมักมีมาตรการหลายอย่างร่วมกัน และจะต้อง 
มีการดำาเนินการทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ก่อนอื่นเราจะพิจารณามาตรการท่ีง่ายและ 
สามารถใช้ปฏบิตัไิด้จรงิทีท่่านสามารถใช้จัดการความเสีย่ง เราไม่สามารถจดัการกบัความเส่ียงทัง้หมดได้  
แต่ท่านจะพบว่าหลายมาตรการทีเ่เสดงไว้ ณ ที่นี้ สามารถจัดการความเสี่ยงหลายประการได้ในเวลา
เดียวกัน

ความเสี่ยง: ข้อมูลสูญหายเเละรั่วไหล
เหตุผลที่ทำาให้ท่านสูญเสียข้อมูลหรือข้อมูลเกิดการ

รั่วไหลมีหลายประการ บางทีท่าน หรือสมาชิกในชุมชน
บางคนอาจสื่อสารโดยขาดความระมัดระวัง ทำาให้ข้อมูล
ตกไปอยูก่บัคนทีไ่ม่สมควร หรืออาจเกดิจากการโจรกรรม 
หรอืการดกัฟังข้อมลู ท่านสามารถใช้มาตรการข้ันพืน้ฐาน
ต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงได้ทั้งในฐานะบุคคลหรือกลุ่ม

ข้อมูลมีหลายระดับ ทุกคนควรจะรู้ว่าเหตุผลที่ท่านปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิ่งที่ขับเคลื่อนชุมชน
เพื่อคัดค้านโครงการคืออะไร แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องทราบมาตรการรักษาความปลอดภัย
อย่างเฉพาะเจาะจง หรือทราบรายละเอียดการดำาเนินการตามแผน
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มาตรการ
ñ	ระมดัระวงัเมือ่ท่านแบ่งปันข้อมลู อย่าเปิดเผยข้อมลูกบัทกุคน อย่าพดูคยุเรือ่งข้อมลูสำาคญัทาง

โทรศัพท์เพราะอาจจะมีคนดักฟัง
ñ	ห้ามพูดคุยเรื่องแผนการและยุทธศาสตร์ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด ท่านไม่มีทางทราบว่าใคร

จะลอบฟังได้เลย สังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวด้วยความระมัดระวังเสมอ
ñ	เมื่อกล่าวถึงแผนและยุทธศาสตร์ในที่ประชุม ต้องแน่ใจว่าทุกคนในที่ประชุมทราบว่าเเผนเเละ

ยุทธศาสตร์เป็นข้อมูลภายในและห้ามเผยเเพร่ออกไปนอกกลุ่มโดยเด็ดขาด
ñ	บางคนอาจไม่ตระหนกัว่าอาจมอีนัตรายจากข้อมลูรัว่ไหล ดงันัน้ ท่านต้องสร้างความเข้าใจว่า

ผลจากข้อมูลรั่วไหลมีอะไรบ้าง
ñ	ถ้าท่านรู้สึกว่าไม่สามารถไว้วางใจทุกคนท่ีอยู่ในขณะนั้น ให้หาโอกาสบอกข้อมูลสำาคัญกับ 

กลุ่มสมาชิกที่คัดเลือกมาเเล้วว่าเชื่อถือได้
ñ	เมื่อท่านมีการประชุมชุมชน การประชุมน้ันเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมได้หรือไม่ ถ้าสมาชิกทุกคน 

เข้าร่วมได้ ท่านอาจเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยแผนการทัง้หมดในทีป่ระชุมชมุชน แต่ให้แยกการประชมุ 
เเละเปิดเผยเเผนการกับกลุ่มแกนหลักที่ท่านสามารถเชื่อถือได้

ñ	ถ้าท่านรูส้กึว่ามคีนทีท่ำาให้ข้อมลูรัว่ไหล ซึง่อาจจะเป็นการจงใจทำาโดยมวีตัถปุระสงค์บางอย่าง 
(เช่น ได้รับเงินตอบเเทน) ท่านสามารถลองเผยเเพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อทดสอบว่ามีคนทำาให้
ข้อมูลรั่วไหลกับฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ 

หมายเหต:ุ ในกรณทีีท่่านพบว่ามผีูส่้งข้อมลูให้ผูอ้ืน่ อย่าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือสิง่อืน่ใด จงจดัการ 
ปัญหาอย่างมีเหตุผลและพยายามค้นหาสาเหตุที่บุคคลนั้นๆ เลือกทำาให้ข้อมูลรั่วไหลหรือขายข้อมูล 
ให้ผู้อื่น การใช้ความรุนแรงไม่มีส่วนช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น แม้ว่าท่านจะรู้สึกถูกทรยศ

ñ	ปฏิเสธทกุครัง้ ถ้าตวัแทนบริษัทมอบข้อเสนอหรือสิง่ของใดๆ ให้ท่าน เช่น อาหารหรือเคร่ืองดืม่ 
แอลกอฮอล์ ปกติเเล้วนี่คือยุทธศาสตร์ท่ีทำาให้ท่านเป็นฝ่ายบริษัท หรือทำาให้ท่านอ่อนเเอ 
จนท่านอาจให้ข้อมูลกับบริษัท

ñ	ทำาสำาเนาเอกสารทุกครั้ง โดยถ่ายเอกสารหรือทำาสำาเนาไฟล์ดิจิตอลที่เก็บในคอมพิวเตอร์ได้
ñ	เก็บข้อมูลสำารองในที่ปลอดภัย! ที่ปลอดภัยได้เเก่ 

ตู้ที่สามารถล็อคกุญเเจได้ แต่ท่านจะเก็บกุญแจไว้
ทีไ่หน? บ้านท่านจำาเป็นต้องมมีาตรการรกัษาความ
ปลอดภัยเพ่ิมเตมิหรอืไม่? บางทท่ีานอาจจำาเป็นต้อง 
สร้างรั้วหรือติดตั้งล็อคประตูเพิ่ม หรือท่านอาจจะ
สอนให้หมาเห่าเมื่อคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้หรือ
พยายามเข้าบ้าน

ความเสี่ยง: การเฝ้าจับตา 
การเฝ้าจับตา หมายถงึ การสงัเกตการณ์

บุคคลหรอืกลุม่คน โดยผูท้ีอ่ยูใ่นสถานะมอีำานาจ
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โดยปกติแล้ว จุดมุ่งหมายของการเฝ้าจับตา คือการเเสวงหาข้อมูลจากท่านหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม 
เกีย่วกบัเบาะแสของท่านและครอบครวัว่าไปไหนมาไหนอย่างไรบ้าง การเฝ้าจบัตารวมถงึ การถ่ายภาพ
ของท่านในระหว่างการชมุนมุ การจดบนัทกึเลขหมายบนแผ่นป้ายทะเบยีนรถมอเตอร์ไซด์ หรอืแอบฟัง
การสนทนาของท่านบนถนนหรอืบนรถบัส ทัง้ยงัครอบคลมุการอ่าน การดกัอ่านข้อมลูทางคอมพวิเตอร์ 
และดกัฟังโทรศัพท์ (หรอืดกัฟังโทรศพัท์มอืถอื) การจบัตามคีวามซบัซ้อนหลายระดบัเเละพฒันามากขึน้
กว่าเเต่ก่อน ท่านจะต้องระมัดระวังอย่างมากและคำานึงถึงวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นด้วย!

สังเกตุสภาพแวดล้อมรอบกายท่านตลอดเวลาเพื่อจับผิดสิ่งน่าสงสัย

การดักข้อมูลดิจิตอลและการดักฟังโทรศัพท์
มาตรการ
ñ	ถอดแบตเตอรีจ่ากโทรศพัท์เมือ่พูดเรือ่งข้อมูลทีส่ำาคญั โทรศพัท์มอืถอืเป็นอปุกรณ์ทีไ่ม่ปลอดภยั

อย่างมาก! ฝ่ายตรงข้ามสามารถดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออ่านข้อความของท่านได้
ง่ายมาก โดยเฉพาะกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

ñ	กลัน่กรองข้อมูลการเคลือ่นไหวของท่านก่อนการประชมุและกจิกรรมอืน่ๆ เมือ่มกีารเเบ่งปันข้อมลู 
อย่าแบ่งปันข้อมูลสำาคัญหรือข้อมูลภายในเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นๆ ที่ท่านไม่รู้จักหรือไม่ไว้วางใจ

ñ	อย่าเปิดอีเมล์หรือไฟล์ที่แนบมากับอีเมล์ที่มีลักษณะน่าสงสัย

ñ	ต้องมั่นใจว่าคนที่จะเปิดอีเมล์ หรือพิมพ์
ไฟล์ของท่านเป็นคนที่เชื่อถือได้หากท่าน 
ต้องการให้บุคคลอื่นเปิดอีเมล์หรือพรินท ์
เอกสารแทน

ñ	กำ าหนดรหัสผ ่ านที่ ปลอดภัยสำ าหรับ
คอมพิวเตอร์และบัญชีในอินเทอร์เน็ต 
ทุกบัญชี อย่าใช้รหัสผ่านเดียวกันทุกบัญชี 
ตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยอย่างน้อย 12  
ตัวอักษรและใช้ทั้งตัวเลข ตัวอักษรและ
สัญลักษณ์ ยิ่งมีตัวอักษรมากยิ่งดี!
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การจับตาทางกายภาพ
มาตรการ
ñ	ขณะขับรถหมั่นดูกระจกมองหลังบ่อยๆ ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านถูกตาม ลองเลี้ยวหรือขับวน 

เป็นวงกลม เพือ่ตรวจสอบว่ามคีนขบัตามหรอืไม่
ñ	หากท่านกำาลังถูกตาม พยายามขับรถไปที่ๆ มีคนพลุกพล่าน (เช่น มีสถานีตำารวจ  

ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ) และติดต่อคนอื่นให้ทราบว่าท่านกำาลังถูกตามทันที จดจำาข้อมูลเกี่ยว
กับรถและผู้โดยสารเท่าที่ท่านสามารถจะทำาได้

ñ	ถ้าท่านใช้การขนส่งสาธารณะ เช่น รถประจำาทางและมีการติดตามเกิดขึ้น ต้องแจ้งให้คนใน
ชุมชนของท่านทราบทันทีและพยายามลงจากรถในที่สาธารณะ

ñ	เปล่ียนกิจวัตรประจำาวันเป็นประจำา: เปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง ยานพาหนะ และเวลา 
การเดินทาง หลีกเลี่ยงการทำาสิ่งใดซำ้าๆ ที่สามารถคาดเดาได้!

ความเสี่ยง: การทำาร้ายร่างกาย
เป็นเรือ่งโชคร้ายทีน่กัต่อสูเ้พือ่สทิธิมนษุยชนตกเป็นเป้าของการถกูทำาร้าย ซึง่สามารถ

ส่งผลกระทบรนุเเรงมาก เเน่นอนว่าผลกระทบท่ีร้ายเเรงท่ีสดุคอืการฆาตกรรมนกัต่อสู้ฯ  
โดยผู้ร้ายอาจใช้กำาปั้นหรืออาวุธ การโจมตีส่วนใหญ่มักเกิดเมื่อเหยื่ออยู่คนเดียวและ 
อยูใ่นสภาวะเปราะบาง เช่น ขณะขบัขีร่ถมอเตอร์ไซด์ ดงันัน้ เมือ่มคีวามเสีย่งจากทำาร้าย
ร่างกาย จุดมุ่งหมายสูงสุดของท่านคือการลดความเสี่ยงเพื่อมิให้คนร้ายสามารถเข้าถึง
ตัวท่านได้

ñ	ไม่ออกเดนิทางในเวลากลางคนืหรอืตอนเช้าตรู่
ñ	อย่าออกไปข้างนอกคนเดียว
ñ	เมื่อเผชิญความเสี่ยงสูง ต้องเดินทางเป็นกลุ่ม

เท่านั้น
ñ	จัดระบบเวรยามในหมู ่บ้านให้ระเเวดระวัง 

คนเข้า-ออก หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดปกติ
ñ	ขอให้คนท่ีมาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านลงทะเบียน 

โดยลงชื่อและเหตุผลที่เข้ามาในสมุดบันทึก 
ผู้เยี่ยมเยือนของหมู่บ้าน

ñ	ไม่ควรให้ข้อมูลใดๆ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ ฯลฯ) ของชุมชนหรือของสมาชิกใน
ครอบครัวของท่านกับผู้อื่น กำาหนดกฎเกณฑ์
ให้ครอบครัวของท่านปฏิบัติเช่นเดียวกัน

ñ	แบ่งปันเหตุสงสัยด้านความปลอดภัย ร่วมหารือและวิเคราะห์ร่วมกันเสมอๆ 
ñ	ติดตามการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม บริษัทอาจจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งท่าน

จะต้องระมัดระวัง
ñ	หลีกเลี่ยงการทำาสิ่งใดเป็นกิจวัตรและการทำาตัวให้คาดเดาได้
ñ	สร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าโดยใช้ความรู้ ความชำานาญพื้นที่ เเละความคุ้นเคยกับผู้คนของ

ท่านเเละของสมาชิกในชุมชน (ดูล้อมกรอบหน้าถัดไป)
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การป้องกันชุมชนและระบบเตือนภัย

แกนน�าชมุชนในภาคใต้ของประเทศไทยเผชิญการข่มขู่คกุคามอย่างหนกั โดยชมุชนดงักล่าว
ประสบความส�าเร็จในการรณรงค์ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้ าถ่านหินในอ�าเภอของตนหลังจาก
ต่อสูม้านานกว่า 16 ปีเพือ่หยดุโครงการทีค่กุคามการด�ารงชีวติของสมาชิกชุมชน ซ่ึงประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม การประมง และการท่องเที่ยว

แกนน�าหญิงของกลุ่มเป็นบุคคลกล้าหาญ มีความเป็นผู้น�าที่น่าเชือถือและเป็นที่ประจักษ์  
แต่ความส�าเรจ็ของเธอก่อศตัรจู�านวนมากเช่นกนั ดงันัน้ เธอจงึจดัการภยัคกุคามต่อชวีติอย่างจรงิจงั 
โดยทัง้เเกนน�าเเละสมาชกิในชมุชนต่างตระหนกัถงึภยัคกุคามดงักล่าวและก�าหนดให้มรีะบบเตอืน
ภัยล่วงหน้าท่ีมสีมาชกิในชมุชนเป็นหเูป็นตา อาศยัความสามคัคแีละความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั

วันหนึ่ง สมาชิกในชุมชน 40-50 คนเเละแกนน�าก�าลังเดินทางไปส่งคณะนักศึกษาที่มา 
ดงูานในพืน้ทีท่ีส่ถานรีถไฟ ชาวบ้านสงัเกตเหน็ชายสองคนเเละทราบว่า หนึง่ในนัน้เป็นเจ้าหน้าท่ี
ต�ารวจในท้องถิ่น อีกคนเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทเตร็ดเตร่อยู่บริเวณสถานี  
ชาวบ้านจงึบอกแกนน�าหญงิของชมุชน เธอตกลงว่า ชาวบ้านบางส่วนจะไปพดูคยุกบัชายทัง้สองคน 
ว่ามีธุระอะไร ชายทั้งสองตอบว่าก�าลังรอคนอยู่ ในไม่ช้าสมาชิกชุมชนก็ตระหนักว่า นี่คือ 
เรือ่งโกหก เเละสงสยัว่าแรงจงูใจทีแ่ท้จรงิของชายท้ังสองคอือะไร จงึเดนิเข้าไปหาพวกเขาอกีคร้ัง 
ชายสองคนจึงรีบออกจากสถานีและขึ้นรถไป 

ชาวบ้านข้องใจเจตนาของชายทัง้สองคน อกีท้ังสถานการณ์ยังเร่ิมตงึเครยีดมากข้ึนในช่วง
สองสามเดือนที่ผ่านมา มีการข่มขู่คุกคามหลายต่อหลายคร้ังต่อแกนน�าและคนอื่นๆ จากท้ัง 
ผู้มีส่วนได้เสียหลายราย รวมทั้งต�ารวจและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ชาวบ้านประมาณครึง่หนึง่ ส่วนใหญ่เป็นชายตดัสนิใจขับมอเตอร์ไซค์ 10 คนั ตามรถของ
ชายทัง้สองไปประมาณ 10-12 กโิลเมตรจนกระทัง่ถงึบริเวณบริษัท ชาวบ้านอกี 20 คน ส่วนใหญ่ 
เป็นผู้หญิงร่วมเดินทางตามแกนน�ากลับบ้านทันที พวกเขายังแสดงความสามัคคีและการ
สนบัสนนุโดยบอกว่า “ถ้ายุง่กบัแกนน�า กเ็ท่ากบัยุง่กบัชาวบ้านท้ังหมด! เรายนืหยัดอยู่ด้วยกนั”

ชาวบ้านก�าหนดให้มีคนไปอยู่ทีบ้่านแกนน�าหญงิด้วย ไม่เพยีงแค่วนัเดยีวเเต่จดัให้มคีนผลดั
เปลี่ยนเวรไปอยู่ด้วยอีกหลายวัน โดยมีกลุ่มชาวบ้าน 10 คน เฝ้ารอบบ้านของเธอทั้งกลางวัน
และกลางคืนตลอดเวลา เพื่อแสดงให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นโดยตลอดว่า ชาวบ้านคอยระวังแกนน�า
และดูแลกันเองในชุมชน
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หมายเหตุเกี่ยวกับแกนนำาชุมชนและภาวะผู้นำา
ในชมุชนไทย แกนนำามกัจะเป็นเป้าหมายแรกและเป็นเรือ่งโชคร้ายทีแ่กนนำาในไทยหลายต่อหลายคน 

เสียชวีติ ดังนัน้ ยทุธศาสตร์ทีใ่ช้จงึมขีึน้เพือ่ลดความเสีย่งของแกนนำา โดยมจีดุมุง่หมายหลกัเพือ่เบีย่งเบน 
ความสนใจไปจากคนคนเดียวและแบ่งปันการเป็นผู้นำาร่วมกัน ความเสี่ยงจึงลดลงได้

การกระจายความเป็นผู้นำา
การเป็นแกนนำาร่วมจะช่วยลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิเเก่แกนนำาเพยีงคนเดยีว ในเวลาเดยีวกนั ยงัเป็นการ 

สร้างความสามารถให้กับสมาชิกในชุมชนอื่นๆ การกระจายความเป็นผู้นำาหมายความว่า ถ้าชุมชนขาด
ผูน้ำาไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใดๆ กต็าม ชมุชนกย็งัคงมคีวามสามารถทีจ่ะดำาเนนิ
การต่อไปได้ การเคลือ่นไหวของท่านจะแข็งแกร่งขึน้ถ้ามกีารเพิม่ขดีความ
สามารถให้คนจำานวนมากข้ึนเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน ไม่เเนะนำาให้พึ่งพาคนเพียงคน
เดยีวมากเกนิไปและไม่ควรให้คนเพยีงคนเดียวรบัความเสีย่งมากเกนิไปด้วย 
นักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนในชุมชนหลายๆ คนแนะนำามาตรการ 
อันเป็นรูปธรรมที่สามารถนำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกระจาย 
ความเป็นผู้นำา ดังต่อไปนี้

ñ	จัดการประชุมกับผู้มีส่วนได้เสียร่วมกัน
ñ	นำาเสนอข้อเรยีกร้องของท่านในฐานะข้อเรียกร้องทีพ่ฒันาร่วมกนั

ระหว่างสมาชิกในชุมชน โดยต้องแน่ใจว่าท่านได้รายงานผลการ
ประชุมให้ชุมชนทราบด้วย

ñ	อภิปรายและลงนามในเอกสารร่วมกัน
ñ	ตั้งกลุ่มร่วมกับชุมชนอื่นๆ

ñ	กำาหนดกลุ่มเเกนหลักด้านการรักษาความปลอดภัย การประสานงาน การชุมนุมและการ
ประท้วง รวมถึงด้านสื่อ

ñ	เมื่อแกนนำาอยู่ในภาวะเสี่ยง สมาชิกในชุมชนควรติดตามแกนนำาตลอดเวลา
ñ	ต้องแน่ใจว่ามสีมาชกิทีไ่ว้ใจได้อย่างน้อย 2-3คน ทราบว่าแกนนำาอยูท่ีไ่หนตลอดเวลา
ñ	ตัดสินใจร่วมกันเเทนการตัดสินใจโดยคนเพียงคนเดียว

 การเป็นผู้น�าที่ดีเริ่มจากภูมิปัญญาร่วมของชุมชน การสร้างความเป็นปึกแผ่นของกลุ่ม  
และความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายร่วมกัน เมื่อท่านใช้การตัดสินใจร่วมกันตามข้อมูลที่ทุกคน 
น�าเสนอเราเรียกว่า การตัดสินใจตามฉันทามติ ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นแนวปฏิบัติตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่ดีเท่านั้น เเต่ยังเป็นการลดความกดดันบางประการจากแกนน�าหรือ 
กลุ่มหลัก การตัดสินใจร่วมกันและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิมีเสียงยังเพิ่มความไว้วางใจและ
ความรูส้กึทีว่่าทกุคนเป็นส่วนหนึง่และเป็นเจ้าของชมุชนและกระบวนการต่อสู ้ในกรณทีีป่ระสบ
ความส�าเร็จ ทกุคนจะรูสึ้กภมูใิจเพราะการมส่ีวนร่วมของเเต่ละคนช่วยให้ชมุชนประสบความส�าเรจ็ 
ในกรณีที่มีบางสิ่งผิดพลาด ทุกคนจะรู้สึกว่าตนเองได้เรียนรู้ร่วมกันและสามารถช่วยปรับปรุง
สถานการณ์ร่วมกันเเทนที่จะต�าหนิคนใดคนหนึ่ง ซึ่งสามารถท�าลายความสามัคคีในชุมชนได้
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 ในยามวกิฤตหิรอืฉกุเฉนิ ชมุชนอาจมอบหมายให้ตวัเเทนคนหนึง่ หรือคณะบคุคลท�าหน้าท่ี 
รับผิดชอบชั่วคราวและด�าเนินการตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจตามฉันทามติต้องใช้เวลา
มากกว่า ซึ่งอาจเป็นปัญหาในยามที่จ�าเป็นต้องตัดสินใจอย่างฉับพลัน

ความเสี่ยง: การฟ้องคดีหรือการโดนตั้งข้อหาอาชญากรรม
หลายชุมชนถูกฟ้องร้องเนื่องจากการต่อต้านโครงการด้วยข้อหาหมิ่นประมาท 

บกุรกุ ใช้เอกสารปลอม หรอืข้อหาทีส่ร้างความเสือ่มเสยี เช่น การครอบครองยาเสพตดิ 
ทีผ่ดิกฎหมาย นกัต่อสู้เพือ่สทิธมินษุยชนในชมุชนจำานวนมากได้รบัโทษจำาคกุหรือโทษปรบั 

นักต่อสูฯ้ บางคนได้รบัการปล่อยตวัจากข้อหา แต่กระบวนการทางกฎหมายทีย่ดืเยือ้เป็นปีๆ ส่งผลทัง้ต่อ
นักต่อสู้ฯ และชุมชน การตั้งข้อหาอาชญากรรมเป็นวิธีที่ฝ่ายตรงข้ามใช้เพื่อยับยั้งการเคลื่อนไหว สร้าง
ภาระแก่นกัต่อสูฯ้ เเละชุมชนด้วยกระบวนการทีซ่บัซ้อนและใช้เวลายาวนาน รวมทัง้เป็นการทำาลายพลงั
และความพยายามที่ควรนำาไปใช้ในการต่อสู้หรือเวลาที่จะใช้ไปในภารกิจส่วนตัว

มาตรการ
ñ	ระมดัระวงัการเผยเเพร่ข้อมูล ต้องมัน่ใจว่าข้อมลูของท่านวางอยูบ่นข้อเทจ็จรงิทีท่ราบแหล่งทีม่า 

และผ่านการตรวจสอบทุกๆ ประการก่อนทีจ่ะเผยเเพร่ต่อสาธารณะเพือ่หลีกเล่ียงการถกูฟ้องร้อง 
ในข้อหาหมิ่นประมาท

การหมิ่นประมาท
ตามกฎหมายไทย การหมิ่นประมาทคือการใส่ความเท็จ โดยทั่วไปการหมิ่นประมาท

หมายความถึงการดำาเนินการโดยเจตนาและเป็นอันตรายโดยการพูดหรือเป็นลายลักษณ์อักษร  
ผู้กระทำาการหมิ่นประมาทผู้อื่นอาจถูกดำาเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา หรือทั้งสองกรณี
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ยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยุทธศาสตร์ด้านสื่อในบทต่อไป!

ñ	เป็นนายเหนือเเละควบคุมเทคโนโลยีของท่านเอง! อย่าพึ่งพาคนอื่นให้ส่งข้อมูลออกเเทนท่าน 
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าสามารถไว้วางใจคนอื่นๆ ได้

ñ	รู้สิทธิของท่านและแบ่งปันความรู้นี้กับคนอื่นๆ เช่น รู้สิทธิของตนเองเมื่อท่านถูกจับกุมหรือ
เมื่อตำารวจต้องการค้นบ้านของท่าน

ñ	มอบหมายให้มีตัวเเทนทำาหน้าที่โฆษกเพื่อรับมือสื่อ เลือกผู้ที่ทราบสถานการณ์และการ
เคลื่อนไหวของท่านเป็นอย่างดี ไม่เกทับผู้อื่น เเละควบคุมของอารมณ์ความรู้สึกได้ดี

ñ	โปรดแน่ใจว่าท่านมีทนายความที่เต็มใจช่วยเหลือท่านในกรณีที่มีผู้ถูกจับกุมหรือถูกฟ้องร้อง 
นอกจากนี้ การเข้าถึงและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงไปยังองค์กรพัฒนาเอกชนและกลุ่มของ
ทนายความที่ทำางานด้านการคุ้มครองทางกฎหมายให้นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชนย่อม
เป็นประโยชน์อย่างมาก 

ñ	สร้างความเป็นปึกแผ่นและความเข้าใจในหมูป่ระชาชน ท่านสามารถจดัหรอืเข้าร่วมในกจิกรรม
ทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจในการเคลื่อนไหวของท่าน เช่น การจัดกิจกรรม
ในวันสำาคัญทางศาสนา เป็นต้น

ñ	อย่าปล่อยให้ชุมชนของท่านถูกทำาลายโดยผู้ท่ีใช้หรือขายยาเสพติด การใช้หรือขายยาเสพติด
หรือสารเคมีผิดกฎหมายอื่นๆ มักจะใช้เพื่อสร้างข้อกล่าวหาเท็จและจับกุมแกนนำาหรือสมาชิก
ในชุมชน

ñ	หลกีเลีย่งมใิห้ฝ่ายตรงข้ามลอบนำาวตัถหุรอืสารเคมีผดิกฎหมายเข้ามาในบ้านของท่าน ตรวจสอบ 
ให้แน่ใจว่าท่านรู้เสมอว่าใครเข้ามาในบ้าน จัดบ้านและทรัพย์สินให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
เพื่อท่านจะได้ทราบว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนแปลงไปหรือมีการนำาของไปซุกซ่อนไว้ในบ้านของท่าน
เพื่อหวังผลบางอย่างหรือไม่

ñ	หากบุคคลภายนอกสามารถเข้า-ออกบ้านของท่านได้ง่าย ให้พิจารณาปรับปรุงไฟส่องสว่าง 
สุนัขหรือห่านสำาหรับเฝ้ายาม สร้างรั้ว หรือขอให้เพื่อนบ้านและสมาชิกในครอบครัวของท่าน
ระมัดระวังเป็นพิเศษและคอยเตือนท่าน ในกรณีที่พบว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

ñ	อย่ายั่วยุความรุนแรง ถ้าสมาชิกในชุมชนไม่สามารถควบคุมอารมณ์และเร่ิมหันเหไปใช้ความ
รุนแรงหรือมีพฤติกรรมเส่ียง จงพูดคุยกับสมาชิกชุมชนเพื่อให้เข้าใจว่า การใช้ความรุนเเรง 
จะทำาให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นตกอยู่ในอันตราย
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กรณีฉุกเฉิน:
ท่านจำาเป็นต้องรูว้ธิตีอบโต้ในยามฉกุเฉนิ ท่านทราบ

ไหมว่าควรโทรหาใคร? ท่านสามารถโทรออกแบบ 
เร่งด่วนหาทนาย ตำารวจ คณะกรรมการสทิธิมนษุยชน 
เเห่งชาติ หรอืเจ้าหน้าท่ีทีจ่ะช่วยดำาเนนิการเม่ือเกดิเหตุ
ฉกุเฉนิหรอืไม่ ทำารายชือ่ผูท้ีจ่ะตดิต่อในยามฉกุเฉนิเเละ
ติดไว้ในบ้านของท่าน ศูนย์ชุมชน หรือพกหมายเลข
โทรศัพท์ติดตัวไม่ว่าจะเขียนลงกระดาษหรือบันทึก 
ลงในโทรศัพท์ของท่านเเละหมั่นปรับปรุงรายชื่อ 
ให้ทันสมัยเป็นประจำา

การจัดการความกลัวและความเครียด
มนุษย์โต้ตอบภัยคุกคามด้วยวิธีต่างๆ กันเมื่อเผชิญ 

เหตสุงสัยด้านความปลอดภยัและการมุง่ร้าย ทกุคนมปีฏกิรยิา 
ตอบสนองต่างกันและจะโต้ตอบความท้าทายในการรักษา
ความปลอดภยัต่างกนัไปด้วย บางคนอาจจะกลัว เครียด หรือ
หวาดระแวง ซึ่งอาจนำาไปสู่พฤติกรรมประมาทเลินเล่อ เช่น 
การใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ปัญหาความรุนแรงหรือ
ปัญหาด้านจติวทิยา 

ในฐานะชุมชน ท่านจะต้องตระหนักและหาวิธีจัดการกับ
ความเครียดและความกลัวท่ีเพื่อนๆ ของท่านประสบอยู่ด้วย

พยายามสนับสนุนเพื่อนๆ และพยายาม
ให้เขามีมุมมองเชิงบวก โดยระบุตัวอย่าง
ความสำาเร็จที่เกิดข้ึน พฤติกรรมความ
รุนแรงและเลินเล่อมักจะแสดงออกด้วย
การไม่พอใจกบัสิง่ใดๆ เลย ท่านควรเสาะหา 
ว่าคนเหล่านั้นต้องการอะไร ถ้าเพ่ือนๆ 
ของท่านปฏิเสธที่จะรับฟัง ลองพิจารณา
การลงโทษทางสังคม เช่น ไม่ให้เข้าร่วม
ประชุมหรือร่วมงานที่จัดขึ้น บางทีเพื่อน
บางคนอาจต้องหยุดพักและจะเป็นการดี
กว่าถ้าเขาหรอืเธอยตุกิารมส่ีวนร่วมในการ
ต่อสู้ของชุมชน



บทที่ 4

37

เลือกวิธีการที่เหมาะสม
ส่วนใหญ่เเล้ว ความเข้มแข็งของชุมชนและความสำาเร็จในการต่อสู้ของท่านข้ึนอยู่กับยุทธศาสตร์

ระยะกลางและระยะยาวทีท่่านปรบัใช้ การสร้างเครอืข่ายและพนัธมติรเป็นสิง่สำาคญัมาก ยิง่มพีนัธมติร
มากยิ่งดี เเม้จะใช้เวลานานแต่ก็คุ้มค่า! ชุมชนบางแห่งพยายามที่จะรักษาพื้นที่ทางการเมืองด้วย

  แกนน�ากลุ่มจากส่ีในแปดของชุมชนด�าเนินการจนได้รับต�าแหน่งในระบบการปกครองส่วน 
ท้องถิน่ เมือ่ใดทีเ่กดิเหตกุารณ์เกดิข้ึนและตวัแทนของชมุชนประชมุกนั แกนน�าจะพยายามโน้มน้าวให้ 
หมู่บ้านอื่นๆ เข้าใจเหตุผลที่ชุมชนของเราก�าลังต่อต้านโรงไฟฟ้  า แต่ก่อนคนอื่นๆ จะประณามเรา 
ภายหลังจากที่ชาวบ้านมีต�าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนอื่นๆ ก็เริ่มที่จะเข้าใจมุมมอง
ของเรา 

(นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจากชุมชนจากภาคเหนือของประเทศไทย)

นีอ่าจจะเป็นยทุธศาสตร์ทีดี่ในการเพิม่ความสนใจและความเข้าใจในสาเหตกุารเคล่ือนไหวของท่าน
มากขึน้ และทำาให้ท่านมแีหล่งข้อมลูภายในทีด่ ีแต่ต้องระวงัเพราะบางคนทีม่ตีำาแหน่งทางการเมืองอาจ
เปลี่ยนข้างเเละเข้าข้างบริษัทได้ในภายหลัง! ดังนั้น ต้องระวังมิให้สมาชิกในชุมชนใช้ผลประโยชน์จาก
การต่อสู้ทางการเมือง

ชุมชนยังต้องพิจารณาวิธีการของตนเองอย่างรอบคอบ ยุทธศาสตร์อาจใช้ทั้งการเผชิญหน้ากับ 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นกับฝ่ายอื่นๆ เนื่องจากชุมชนมักจะรู้สึกว่าตนเองจะไม่ได้
รับการรับฟังหรือไม่มีดำาเนินการใดๆ อย่างจริงจัง เมื่อความรู้สึกท้อเเท้คืบคลานเข้ามา สมาชิกบางคน
จะรู้สึกว่าจำาเป็นต้องใช้วิธีการที่รุนเเรงขึ้น ความรู้สึกเช่นนี้เข้าใจได้ ทว่าท่านจะต้องพิจารณาว่าวิธีการ 
เหล่านีจ้ะทำาให้ภาพลกัษณ์ของท่านในสายตาประชาชนภายนอกรวมทัง้สือ่เป็นเช่นไร นอกจากนี ้ท่านยงัต้อง 
ตระหนักว่า บริษัทสามารถอ้างเหตุการใช้ความรุนเเรงโดยชุมชนเพื่อเป็นข้อต่อสู้กับชุมชนในศาลได้
อย่างง่ายดาย 

โปรดจำาไว้ว่า นยิามของนกัต่อสูเ้พือ่สทิธมินษุยชน 
คือการต่อสู้โดยวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรง

  ชุมชนเคยใช้วิธีการเเรงๆ แต่หลังจาก
เวลาผ่านไปเราเริม่ตระหนกัว่าวธิกีารเหล่านัน้  
ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพ หนึ่งในคู่ขัดแย้งของ 
ชมุชนคอืทหาร เราจะเอาชนะทหารได้อย่างไร?  
ดังนั้น เราจึงเริ่มที่จะใช้วิธีการที่อ่อนลงและ 
ดึงพวกเขามามส่ีวนร่วม เมือ่พวกเขาจัดกจิกรรม  
เขาจะขอให้เรามส่ีวนร่วม แต่เรากไ็ปร่วมภายใต้ 
เงื่อนไขของเรา เช่น เราต้องแสดงธงของชุมชนบนเวที ถ้าทางเขาไม่ยอมก็เเล้วเเต่ แต่อย่างน้อย
เราก็มีการติดต่อกับเขาและเราสามารถต�าหนิเขาได้ถ้าท�างานร่วมกันไม่ได้

(นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจากชุมชนภาคเหนือของประเทศไทย)
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 เพือ่ลดความเสีย่ง เราจ�าเป็นต้องลดความรนุแรงและก้าวร้าวและด�าเนนิการจนมัน่ใจว่าสมาชกิ 
ชมุชนคนอื่นๆ เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังสิ่งที่เราก�าลังท�า และพยายามควบคุมสมาชิกเพื่อมิให้เขา 
กระท�าการโดยประมาทเลนิเล่อ นอกจากน้ี เรายงัจะต้องระมดัระวังการปลกุป่ันโดยบรษิทั ซึง่บริษทั 
สามารถใช้เป็นข้ออ้างในทางคดไีด้ เราทกุคนจ�าเป็นต้องใช้ยทุธศาสตร์เดยีวกนั ถ้ามคีนใช้ความรุนแรง 
ก็อาจส่งผลไม่ดีต่อการต่อสู้ก็ได้ จึงจ�าเป็นต้องลดแรงจูงใจไม่ให้สมาชิกในชุมชนกระท�าการอย่าง
ก้าวร้าว 

(นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจากชุมชนจากภาคเหนือของประเทศไทย)

เมื่อเราต้องการการสนับสนุน เราจำาเป็นต้องมีส่วนร่วมกับคนอื่น ๆ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและ
ศาสนาเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างการมีส่วนร่วม บางทีอาจอาศัยวัด มัสยิด หรือ สถานที่เคารพบูชา

ในหมู่บ้านหรือที่อื่นๆ เป็นพื้นที่เป็นกลางเพื่อการประนีประนอมและการเจรจาระหว่างชุมชนท่ีอาจไม่
เคยพบกันมาก่อน

บางชมุชนได้นำาแนวทางต่อต้านผูท้ีไ่ม่ได้ร่วมการต่อสู้ของตนมาใช้ เช่น การใช้มาตรการควำา่บาตร 
เช่น การควำ่าบาตรร้านค้าที่เข้าข้างบริษัท ในอีกกรณีหนึ่ง สมาชิกในชุมชนรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ออกมาพูด
ต่อต้านโครงการต่อสาธารณะ เลือกติดธงสีเขียวเพ่ือแสดงการสนับสนุนการต่อสู้ของชุมชน ตัวอย่าง
เหล่านีป้ระสบความสำาเรจ็เป็นบางกรณ ีแต่อาจไม่ประสบความสำาเรจ็ในกรณอีืน่ๆ ท่านจะต้องพจิารณา
ผลของการกระทำาดังกล่าวอย่างรอบคอบและดูว่าวิธีใดประสบความสำาเร็จในสภาพแวดล้อมของท่าน
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บางครัง้ความสมัพนัธ์กบัเจ้าหน้าทีใ่นกองกำาลงัฝ่ายความมัน่คงกม็ปีระโยชน์ เช่น ฝ่ายความมัน่คง 
ภายในจังหวัด หรือกรมตำารวจประจำาจังหวัด เพราะเจ้าหน้าที่มักจะมีเบาะแสว่าฝ่ายตรงข้าม
อาจจะวางแผนจัดการท่านหรือคนอื่นๆ ได้อย่างไร 

ท่านจะต้องใช้สตปัิญญาอย่างมากในการเข้าหาเจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คง เนือ่งจากเจ้าหน้าที่ 
มกัจะต้องการข้อมลูจากท่านเช่นกนั ท่านย่อมไม่ต้องการให้สมาชกิชมุชนของท่านหรอืการต่อสู้
เป็นอันตราย จึงควรระมัดระวังอย่างย่ิงในการรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าวและควรขอให้ผู้อ่ืน
แนะนำา ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าจะจัดการหรือดำาเนินการตามคำาร้องขอท่ีเจ้าหน้าท่ีเรียกร้องให้ท่าน
ทำาได้อย่างไร

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ท่านจะต้องเข้มงวดเกี่ยวกับหลักการแยกตัวและหลีกเลี่ยงการ 
ปรากฏตัวร่วมหรือการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีกองกำาลังรักษาความมั่นคงหรือหน่วยงาน 
ข่าวกรองในกิจกรรมของกลุ่มคนใกล้ชิดของท่านหรือของชุมชน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาความปลอดภัยและยุทธศาสตร์ภายใน

หมายเหตุเรื่องการใช้อาวุธปืนและอาวุธอื่นๆ:

ในประเทศไทย ผูร้้ายมกัจะใช้อาวธุปืนและอาวธุอืน่ๆ คกุคาม
และโจมตีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนใน  
ชุมชนบางคนจึงพกอาวุธของตนเอง เพราะรู้สึกว่าอาวุธจะช่วย
ให้พวกเขาปลอดภัย องค์การโพรเทคชัน อินเตอร์เนชันเเนล 
ไม่สนับสนุนให้นักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนใช้อาวุธปืนเเละขอเน้น 
ยำ้าว่าการใช้อาวุธเป็นส่ิงที่ตรงข้ามกับนิยามของนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้อาวุธหรือจ้างบอด้ีการ์ดส่วนตัว 
ติดอาวุธ ที่สุดเเล้วขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่ต้องมีการพิจารณา
อย่างจริงจัง เช่น ท่านมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนตามที่กฎหมาย
กำาหนดหรือไม่? ท่านรูว้ธิกีารใช้อาวุธหรอืไม่? การพกพาอาวธุอาจ
กระตุน้ให้เกดิความรนุแรงมากขึน้ มากกว่าทีจ่ะปกป้องท่านจากการใช้ความรุนแรงหรือไม่? การมีอาวธุ
ปืนส่งผลต่อความปลอดภยัของบตุรของท่านหรอืคนอืน่ๆ รอบตวัท่านหรอืไม่? มสีิง่อืน่ๆ ทีท่่านสามารถ
ใช้เพ่ือป้องกันตัวเองนอกจากการพกปืนหรือไม่? อาวุธมักจะสร้างความรับรู้เทียมว่าท่านปลอดภัย  
ทว่าการมีอาวุธไม่ทำาให้ท่านรอดพ้นจากการโจมตีได้! 

 
ในกรณีที่มีภัยคุกคามที่รุนแรงและเป็นกรณีเฉพาะ รัฐมีโครงการสำาหรับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน  
เพื่อให้สามารถสมัครเข้าร่วมรับการคุ้มครองอย่างเป็นทางการเเสดงไว้ที่ในภาคผนวกที่ 2 ในตอนท้าย
คู่มือนี้
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ทบทวนยุทธศาสตร์ของท่าน!
ท่านต้องแน่ใจว่า ได้ทบทวนยุทธศาสตร์ของท่านเสมอๆ และจะปรับยุทธศาสตร์เมื่อมีความจำาเป็น 

ท่านอาจจำาเป็นต้องปรบัเปล่ียนยุทธศาสตร์เพราะยทุธศาสตร์อาจไม่มปีระสทิธิภาพ หรือเป็นเพราะระดบั
ความเสี่ยงที่ท่านต้องเผชิญเพิ่มขึ้น บางทีท่านอาจได้รับภัยคุกคามที่ร้ายแรงหรือมีการเปลี่ยนแปลงใน
บริบท เช่น เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ หรือเจ้าของบริษัทใหม่ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงระดับของความเสี่ยงที่
ท่านต้องเผชิญ

บทสรุป
ท่านได้เรียนรู้ว่า ..
ñ	ท่านต้องเข้าใจบรบิทและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

วิเคราะห์ความเสี่ยง ตระหนักรู้เหตุสงสัย
ด้านความปลอดภยัและประเมนิภยัคกุคาม 
ก่อนที่เราจะเริ่มต้นพัฒนายุทธศาสตร์

ñ	ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัย 
ประกอบไปด้วย การพฒันาและการยอมรบั 
มาตรการการดำาเนินการเพื่อรับมือกับ
ความเสี่ยง

ñ	นอกจากนี้ ท่านยังต้องพัฒนาเเนวทาง
ระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งรวมถึงการ
สร้างความเป็นปึกแผ่นและเครือข่ายที่
แข็งแกร่ง

ñ	ในฐานะที่เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน 
ท่านต้องมุ่งมั่นที่จะไม่ใช้ความรุนเเรง 
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เมื่อชุมชนและสมาชิกในชุมชนได้มีการ
พัฒนายุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัย 
ย่อมเป็นวิธี ท่ีดี ท่ีจะพัฒนาการรักษาความ
ปลอดภัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการ
เคลื่อนไหวให้ดีขึ้น แต่นี่เป็นเพียงขั้นตอนแรก
และเรามกัจะเหน็ว่า การดำาเนนิมาตรการรกัษา
ความปลอดภยัเป็นส่วนท่ียากท่ีสดุสำาหรับบคุคล
และชุมชนโดยรวม

ทำาไมจึงเป็นเช่นนั้น การรักษาความ
ปลอดภัยโดยมากข้ึนอยู่กับอุปนิสัยส่วนบุคคล
และพฤติกรรม ท่านอาจจำาได้จากบทที่ผ่านมา 
ว่ามีการระบุข้อเสนอแนะจำานวนหนึ่งที่บอก 

ให้ท่าน ครอบครัว และสมาชิกในชุมชนของท่าน “ต้องตระหนักอย่างต่อเนื่องว่า ... ”, “เปลี่ยนกิจวัตร
ประจำาวัน ... ”, “ท่านต้องแน่ใจว่าท่านจะ ... ” และ “โปรดแน่ใจว่าท่านจะไม่ทำา ... ” ฯลฯ บางมาตรการ
ที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชนไทยเเละองค์กรโพรเทคชัน อินเตอร์เนชันแนลเสนออาจดูเหมือน
เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำาให้การดำาเนินชีวิตประจำาวันของท่านซับซ้อนขึ้น เเต่บางอย่างก็เป็น
สิ่งที่ท่านทำาอยู่แล้วเป็นปกติ
 

สิ่งสุดท้ายที่เราต้องการ คือ การทำาให้ชีวิตของท่านยุ่งยากมากกว่าท่ีเป็น โดยเราพยายาม 
รวมรวบวิธีการทุกอย่างที่จะช่วยให้ท่านสามารถดำารงชีวิตและทำางานด้วยความปลอดภัย เพื่อให้ท่าน 
สามารถดำาเนินการปกป้องสิทธิมนุษยชนและปรับปรุงชีวิตของท่านและครอบครัวรวมทั้งชุมชน 
ด้วยความมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชนมีความเส่ียงท่ีต้องเผชิญ  
จึงต้องมีการจัดการด้านความปลอดภัย การจัดการด้านความปลอดภัยมักจะต้องมาพร้อมกับ
เปลี่ยนแปลงบางประการและการปรับเปล่ียนวิธีการดำาเนินการ อาจกล่าวได้ว่า ท่านจะต้องพัฒนา
วฒันธรรมการรกัษาความปลอดภยั นัน่คอื ท่านต้องผนวกการรกัษาความปลอดภยัในทกุสิง่ทกุอย่าง
ที่ท่านทำา

บทที่ 5:
การพัฒนาวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัย:  

การเตรียมการเก็บเกี่ยวที่ยั่งยืนและให้ผลดี

บทที่ 5
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การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัโดยมากขึน้อยูก่บับุคคล เพราะทุกคนย่อมแตกต่างกนัเเละยังข้ึน
อยูก่บัโครงสร้างของชมุชน ท่านต้องหาวธิกีารโน้มน้าวให้สมาชกิในชมุชนของท่านเลง็เหน็ความจำาเป็น
ของยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยและหารือวิธีการดำาเนินการกับสมาชิกชุมชน

เบื้องเเรก ลองพิจารณาสิ่งที่บางคนพูดถึงการใช้มาตรการเเละยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัย

ท่านจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไร เเละจะทำาให้คนอื่นๆ เชื่อว่าการรักษาความปลอดภัยเป็น
สิ่งที่ต้องทำา ไม่ใช่เเค่ทางเลือกได้อย่างไร?

โชคร้ายที่นักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนในชุมชนหลายคนตระหนักว่า จำาเป็นต้องปรับปรุงการรักษา
ความปลอดภัยเเละยุทธศาสตร์ของตนก็ต่อเมื่อเกิดเรื่องรุนแรงขึ้นแล้ว เช่น 
ñ	เมื่อถูกโจมตีบนท้องถนนโดยพวกอันธพาล
ñ	เมื่อเพื่อนนักต่อสู้ฯ ถูกฆ่า
ñ	เมื่อสำานักงานถูกตำารวจบุกค้น
ñ	เมื่อถูกกักตัวไว้หลังจากเดินขบวน
ñ	เมื่อเอกสารสำาคัญถูกขโมยมาจากบ้าน

เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปลูกฝังจิตสำานึกที่จำาเป็นสำาหรับการจัดการ
ความปลอดภัย แต่ที่จริงแล้วการเริ่มต้นเเบบนี้้ก็สายเกินไป โดยเฉพาะเมื่อมีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้น

“ฉันไม่สนใจว่าจะเกิด
อะไรขึ้นกับฉัน ฉันยินดี 
ที่จะตายเพื่อการต่อสู้”

“ฉันไม่ต้องการทำาตามกฎ  
ฉันรักเสรีภาพของฉัน”

“ก็อยู่กันมาดีๆ นานเเล้ว 
ทำาไมต้องเปลี่ยนแปลง

อะไรๆ ด้วย”
“ความท้าทายในการทำางานและกฎหมายก็มากแล้ว เราไม่มี

เวลาทำางานเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยหรอก”

“การปรับปรุงการรักษา
ความปลอดภัยแพงมาก 

เราก็เเค่เกษตรกร 
ธรรมดาๆ เท่านั้นเอง”
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 ชุมชนของเราต่อสู้มาเป็นเวลา 20 ปี เราไม่เคยมีแผนรักษาความปลอดภัยจริงๆ  
ถ้าเรามีแผนบางทีเราอาจจะไม่ต้องสูญเสียแกนน�าไป เราเสียแกนน�า 4 คนภายในช่วง  
20 ปีที่ผ่านมา เมื่อเร็ว ๆ นี้เราตระหนักว่า เราต้องวางแผนมากขึ้นเพื่อรักษาชีวิตคน  
เราใช้แผนกิจกรรมประจ�าวัน เช่น การตรวจสอบคนเข้า-ออกในชุมชน นอกจากนั้น ยังมี
แผนการเฉพาะเมือ่ก�าลงัจะมกีจิกรรม และเมือ่ด�าเนนิการเเลว้กจ็ะมกีารประชุมสรุปกจิกรรม 
หากเมื่อมีเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยเกิดข้ึน เราจะหารือประเมินสถานการณ์และ
เหตุการณ์ โดยมีการเเบ่งหน้าท่ีให้ตัวแทนด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการ ท้ังยังต้ังคณะท�างาน 
เเละปรึกษาทนายความที่ช่วยเหลือชุมชน 

(นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจากชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ดังนัน้ ย่อมเป็นการดทีีช่มุชนของท่านจะดำาเนนิการก่อนเกดิเหตกุารณ์ร้ายแรง โดยผสมผสานเป็น
วัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ควรจะดำาเนินการทุกครั้ง วิธีที่ดีที่สุดที่ท่านทำาได้ 
คอื การโน้มน้าวให้สมาชิกในชมุชนคนอืน่ๆ เข้าใจระหว่างการประชุมว่า การปฏบิตัติามมาตรการรักษา
ความปลอดภัยเป็นเรือ่งง่าย ไม่ต้องใช้เงนิกท็ำาได้ เพยีงเเต่ต้องทำางานร่วมกนัและช่วยกนัการระมดัระวงั 
ซึ่งจะทำาให้ท่านแข็งแกร่งและสามัคคีกันด้วย

การรักษาความปลอดภัยเป็นเรื่องของทุกคน!
สมาชิกชุมชนบางคนอาจไม่ปฏิบัติตามข้ันตอน

การรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการกระทำาดังกล่าว
ไม่ได้สร้างความเส่ียงต่อการรักษาความปลอดภัย
ของคนๆ นั้นเพียงอย่างเดียว เเต่เป็นการทำาให้
ชุมชนท้ังชุมชนต้องเผชิญความเส่ียงไปด้วย ถ้ามีผู้
ต้องการทำาร้ายชุมชน เขาจะมองหาจุดอ่อน เช่น 
พยายามหาทางใกล้ชิดกับคนที่มักจะเมาสุราในคืน
วันเสาร์เพื่อเสาะหาข้อมูล เข้าหาคนที่ปากเบาเเละ
พูดเร่ืองคนอื่นๆ ให้ใครก็ได้ท่ีถามฟัง เป็นท่ีทราบ
ว่าบริษัทยังหาข้อมูลโดยการติดสินบนคนอื่นๆ  
ผ่านการให้เงินสด สิ่งตอบเเทนอื่นๆ หรือใช้ผู้หญิง
สวยๆมาหลอกล่อให้นักต่อสู้ฯ เปิดเผยข้อมูล

ความประมาทของคนๆ เดียวทำาให้ทุกคนมีความเสี่ยง
สิง่สำาคัญอย่างยิง่คอืทกุคนควรร่วมการพดูคยุเรือ่งการจดัการความปลอดภยั เพือ่เสนอเเนะเเละเเสดง 

ความคิดเห็น ตกลงตามมาตรการที่กำาหนด เเละตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจร่วมได้  
หากท่านมไิด้ปรกึษาหารอืเรือ่งมาตรการกบัคนอืน่ๆ พวกเขาอาจรูส้กึเหมอืนถกูบงัคบัจากผูที้เ่หนอืกว่า 
เเละเป็นเพียงผู้รับคำาสั่ง จึงมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะไม่ปฏิบัติตาม
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บางครั้งการพูดคุยกับชุมชนอื่นๆ ก็สามารถช่วยชุมชนของท่านได้ เพราะชุมชนเหล่านั้นอาจมี
ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงและประสบการณ์จากการต่อสู้มาก่อน บางทีท่านอาจเชิญ
ชุมชนเหล่านี้ไปที่ชุมชนของท่านเองเพื่อซักถาม แบ่งปันประสบการณ์และให้คำาแนะนำากับชุมชน

การดำาเนินการรักษาความปลอดภัย 4 ระดับ
โปรดใช้เวลาสักครู่ เพื่อทบทวนเนื้อหาในบทก่อนหน้า  

ท่านอาจจำาได้ว่าการรกัษาความปลอดภยัมหีลายระดบั โดยทัว่ไป
เราสามารถเเยกการดำาเนนิการรกัษาความปลอดภยัเป็น 4 ระดบั  
ดังนี้

1. ระดับปัจเจกบุคคล
 ในฐานะปัจเจกบุคคล ท่านย่อมมีความรับผิดชอบต่อ 
ผู้อื่น และมีหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคลของ 
ทา่นเอง! ทา่นจะต้องใชม้าตรการทีจ่ะทำาให้ตวัทา่นปลอดภัย 
เช่น หลกีเล่ียงการเดนิทางคนเดียวในเวลากลางคืน ถา้ทา่น
เป็นหญิง อาจเป็นไปได้ว่าท่านอาจถูกล่วงละเมิด ถูกประทุษร้าย 
ทางเพศ หรือถูกข่มขืนจากการเป็นผู้หญิง

2. ระดับครอบครัว
 ในฐานะที่เป็นสมาชิกครอบครัว ท่านย่อมต้องรับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัวของท่านและ
ดูแลซึ่งกนัและกัน ตลอดจนตักเตือนกนัในกรณีที่มีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ในฐานะที่เป็นนักต่อสู้เพื่อ

สิทธิมนุษยชน ท่านต้องแน่ใจว่าครอบครัวของ
ท่านจะตระหนกัวา่ท่านเผชิญความเสีย่งใดบา้ง 
เเละครอบครัวของท่านก็มีความเส่ียงเพราะมี
ความสัมพันธ์กับท่าน 

 ท่านจะต้องเเลกเปล่ียนกับครอบครัว
เเละใช้มาตรการรักษาความปลอดภยัสำาหรับตวั
ท่านเองและครอบครัวของท่าน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในกรณีของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
ผู้หญิง คนร้ายอาจพยายามคุกคามหรือทำา
อนัตรายตอ่สมาชกิของครอบครวัคนใดคนหนึง่ 
เพราะรู้ว่าครอบครัวสำาคัญต่อผู้หญิง
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3. ระดับชุมชน
 ในระดับชุมชน ท่านมีความรับผิดชอบต่อ
สมาชิกชุมชนคนอ่ืนๆ ดูแลและตักเตือนซึ่งกัน 
และกันในชุมชน เม่ือมีบางสิ่งผิดปกติเกิดข้ึน  
ทา่นอาจเปน็เปา้ในฐานะบคุคลทีเ่ปน็สว่นหนึง่ของ
ชุมชนที่ปกป้องสิทธิของตน ทว่าชุมชนท้ังหมด
ของท่านก็ถือเป็นเป้าหมายการโจมตีด้วย เช่น  
ในการฟ้องคดี

4. ระดับระหว่างชุมชน
 หากชมุชนของทา่นเปน็ส่วนหนึง่ของเครอืขา่ยชมุชนอืน่ๆ ทีต่อ่สูด้ว้ยเหตเุดยีวกนั ซ่ึงเปน็สาเหตุ
ทีก่วา้งกวา่เรือ่งในระดบัชมุชนของทา่นและผูท้ีอ่ยูใ่นเครอืขา่ยกร็ว่มการตอ่สูค้รัง้นีด้ว้ย หากมสีิง่ใด
เกดิขึน้กบัชมุชนแหง่หนึง่ ชมุชนอืน่ๆ ในเครอืขา่ยควรจะทราบดว้ย เพราะอาจสง่ผลกระทบตอ่การ
รักษาความปลอดภัยในชุมชนของพวกเขาเช่นกัน ท่านจำาเป็นต้องเตือนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในกรณีที่มีสิ่งใดเกิดขึ้น

ท่านสามารถเยี่ยมเยือนชุมชนที ่
ตกเป็นเป้าเพือ่แสดงความเป็นนำา้หนึง่ใจ
เดียวกันและความแข็งแกร่ง หรือเยี่ยม
เเกนนำาชุมชนเพื่อพัฒนากลไกร่วมกัน
เเละแบ่งปันข้อมูลเรื่องเหตุสงสัยด้าน
ความปลอดภัย ท่านและแกนนำาชุมชน 
อ่ืนๆ ยงัสามารถเชือ่มต่อกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี 
อืน่ๆ เช่น ทนายความ เจ้าหน้าทีท่ีเ่หน็ใจ
ท่าน หรือองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่าง
ประเทศ ทีอ่าจช่วยท่านได้ในสถานการณ์
ยากลำาบาก

การกำาหนดความรับผิดชอบ:
เมื่อท่านตกลงที่จะสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัย ท่านต้องแน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจ 

ตรงกันและมีการกำาหนดชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยด้านใดบ้าง
ñ	ใครเป็นผู้เก็บรักษาสมุดบันทึกเมื่อเกิดเหตุสงสัยด้านความปลอดภัย
ñ	ใครทำาหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยและเมื่อใดบ้าง
ñ	ใครเป็นผู้จัดการเรื่องอาหารให้ยามรักษาความปลอดภัย
ñ	ใครเป็นผู้รับผิดชอบการพูดคุยกับตำารวจ สื่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
ñ	ใครเป็นผู้ประสานงานการพัฒนาแผนฉุกเฉินสำาหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 
ñ	ใครเป็นผู้ตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน และถ้าคนๆนั้นไม่อยู่จะทำาอย่างไร 
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การจัดสรรเเละกระจายความรับผิดชอบให้สมาชิกในชุมชนเป็นส่ิงสำาคัญมาก เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
สมาชกิจำานวนไม่กีค่นมภีาระมากเกนิไป ซึง่จะเพิม่ความเสีย่งเมือ่มกีารโจมต ีการแบ่งปันเเละหมนุเวยีน
ความรับผิดชอบยังจะช่วยให้คนอื่นๆ ได้เรียนรู้งานและความรับผิดชอบต่างๆ เมื่อทำางานมาเป็นระยะ
เวลาหนึ่ง

บางทท่ีานอาจใช้รูปแบบคณะกรรมการหรอืคณะทำางาน โดยหารอืประเดน็การรกัษาความปลอดภัย 
ทุกครั้งที่ชุมชนประชุมและจัดเป็นวาระประจำาในการประชุม เราได้ยำ้าหลายครั้งมาจนถึงบัดนี้ว่า  
การรักษาความปลอดภัยเป็นเรื่องของทุกคน ดังนั้น โปรดแน่ใจว่าท่านให้ความสนใจประเด็นต่อไปนี้
ñ	ต้องเเน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสพูด รวมทั้งคนที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ชอบแสดงความเห็น
ñ	ต้องแนใ่จวา่ทา่นใหค้วามสนใจกลุม่ผูห้ญงิในชมุชนของทา่นเปน็พเิศษ ผูห้ญงิอาจพบภยัคกุคาม

ที่เฉพาะเจาะจง และอาจมีมุมมองหรือความคิดเห็นที่ผู้อื่นอาจคิดไม่ถึงได้

 ผู้หญิงมีความละเอียดถ่ีถ้วนและมีความห่วงใยในเรื่องต่างๆ ดังน้ัน หากแผนยังใช้การ 
ไม่ดี ผู้หญิงจะลงรายละเอียดและตั้งค�าถามที่เหมาะสม 

(นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจากชุมชนภาคเหนือของประเทศไทย)

เมือ่ชมุชนของท่านเหน็ด้วยกบัท่านและทกุคนจรงิจงัเรือ่งการรกัษาความปลอดภยั ท่านจะสามารถ
เริม่ต้นดำาเนนิการและปฏบิตัติามมาตรการการรกัษาความปลอดภยัในชวีติประจำาวนั โดยมจีดุมุง่หมาย
เพ่ือทำางานอย่างปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ มาตรการบางอย่างต้องดำาเนนิการตลอดเวลา เช่น 
การจับตาบุคคลภายนอกที่พยายามจะเข้ามายังชุมชนของท่าน หรือการระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านการคุยโทรศัพท์อย่างเลินเล่อหรือในพื้นที่สาธารณะ มาตรการอื่นๆ จะดำาเนินการเฉพาะ
ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงหรือหลังการข่มขู่คุกคามรุนแรง เช่น แกนนำาต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือ
ชุมชนต้องทำาการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ทางเข้าหมู่บ้าน

ไม่ว่าท่านใช้มาตรการใดก็ตาม โปรดแน่ใจว่าท่านประเมินและติดตามมาตราการเหล่านั้นว่า 
สมาชิกในชุมชนปฏิบัติตามมาตรการจริงๆ หรือไม่ ถ้าพบว่าสมาชิกไม่ปฏิบัติตามหรือยังคงมีเหตุสงสัย
ด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นแม้ทุกคนจะระวังมากเเล้ว ท่านจะต้องค้นหาสาเหตุและจัดการสาเหตุนั้น

ทุกชุมชนแตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่มีวิธีการรักษาความปลอดภัยอันใดอันหนึ่งท่ีเหมาะกับชุมชน  
ท่านจะต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดที่ทำาขึ้นในชุมชนของท่านอย่างรอบคอบ พิจารณา 
ผู ้มีส่วนได้เสียทั้งหมดในการวิเคราะห์ความเส่ียงและประเมินเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยและ 
การข่มขู่คุกคาม การหารอืเเละแบ่งปันประเดน็ด้านความปลอดภัยเป็นกญุแจสำาคัญทีท่ำาให้ชุมชนสามารถ 
เชื่อมโยงทุกคนเเละร่วมเเบ่งปันความรับผิดชอบได้
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เครือข่าย

เครอืข่ายเป็นวธิท่ีีดีทีจ่ะสร้างความเป็นปึกแผ่นและเพ่ิมประสิทธภิาพยุทธศาสตร์ทางการเมอืง 
และการรักษาความปลอดภัย เม่ือท่านเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่เข้มแข็ง ท่านมักจะมีช่อง
ทางการสนับสนุนมากขึ้น ซึ่งอาจช่วยให้ท่านเข้มเเข็งเมื่อเผชิญฝ่ายตรงข้าม

ในประเทศไทย กลุ่มระดับชุมชนที่มีความคิดคล้ายๆ กันร่วมผนึกกำาลังกันในนามพันธมิตร
หรอืเครอืข่ายทีม่วีาระร่วมกนัเพือ่สร้างผลสะเทอืน รับความคุม้ครองท่ีเพิม่ข้ึน ตลอดจนสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการรณรงค์ ตัวอย่างของชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการเหมืองแร่ตั้ง 
เครือข่ายในนาม “เครือข่ายเจ้าของแร่แห่งประเทศไทย” โดยชือ่ดงักล่าวมีทีม่าเพือ่เสริมพลงัของกลุม่ 
ในฐานะผู้มีสิทธิและความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการและปกป้องพื้นที่ทำาเหมืองที่ต้ังอยู่บน
ที่ดินที่ชุมชนอาศัยอยู่ เมื่อเวลาผ่านไป กลุ่มมีการเติบโตที่แข็งแกร่งและโดดเด่นยิ่งขึ้นในประเด็น
การต่อสู้ เช่น มีการเรียกร้องให้ปฏิรูปพระราชบัญญัติการทำาเหมืองแร่ เป็นต้น

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) คือการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ยากจน
และด้อยโอกาสจากพื้นที่ชนบทและคนจนเมืองท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐและการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ประเด็นที่พีมูฟต่อสู้แบ่งออกเป็น 10 ประเด็นตามเครือข่าย
ขององค์กร ได้แก่

1) เครือข่ายสลัมสี่ภาค
2) สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
3) เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
4) สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล
5) เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
6) เครือข่ายการปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด
7) สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้
8) เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา
9) เครือข่ายสิทธิสถานะบุคคล
10) กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

พีมูฟจัดการชุมนุมนอกทำาเนียบรัฐบาลเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 เพื่อกดดัน 
คณะรฐัมนตรใีห้ดำาเนนิการเเก้ปัญหาตามความข้อเรยีกร้องของกลุม่ หลงัจากการชมุนมุ พมีฟูบรรลุ
ข้อตกลงให้มีการตัง้คณะทำางานโดยการแต่งตัง้ของนายกรฐัมนตรหีลายคณะ ความสำาเรจ็หลักของ 
พีมูฟ คือ การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างพีมูฟเเละตัวแทนของรัฐบาลท่ี
เกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี การลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะก้าวไปสู ่การแก้ไขปัญหาชุมชนท่ีรวมเป็นเครือข่ายซ่ึงพีมูฟกำาลัง 
เผชญิหน้าอยู ่ทวีสีาธารณะและหนงัสอืพมิพ์รายวนัรายงานข่าวการชมุนมุของพมีฟู ยิง่ไปกว่านัน้
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ยังถ่ายทอดสดกระบวนการทำาข้อตกลงออกอากาศทั่วประเทศด้วย
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กลุ่มอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมอุดรธานี (กลุ่มอนุรักษ์อุดรฯ) เป็นพันธมิตรที่ประกอบด้วยสมาชิก
เจด็สบิกว่าหมูบ้่านในจงัหวดัอดุรธานทีีต่่อต้านการทำาเหมอืงแร่โปแตช ซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
จากบริษัทแม่ที่ประเทศแคนาดา เหมืองเเร่ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำาเภอในจังหวัด กลุ่มอนุรักษ์ 
อุดรฯ มีแกนนำาเป็นหญิงชาวบ้านที่แข็งแกร่ง โดยตลอดการต่อสู้ 12 ปี กลุ่มอนุรักษ์อุดรฯ 
ใช้ประเพณีท้องถิ่นทุกด้านในการประท้วง ทั้งพิธีกรรมเกี่ยวข้าว การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ 
ผ้าป่าระดมทุนเพื่อจัดกิจกรรมและการเเข่งขันกีฬาโรงเรียน ทุกกิจกรรมมีจุดหมายเพื่อความ
เป็นปึกเเผ่นในชุมชนและให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการต่อสู้ที่ยังคงดำาเนินอยู่่

แกนหลักของกลุ่มซึ่งมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันในแต่ละหมู่บ้าน จะทำาการประชุมร่วมกัน
สปัดาห์ละครัง้เพือ่วเิคราะห์ความเส่ียงและพฒันาแผนป้องกนัและแผนฉกุเฉนิสำาหรบัสถานการณ์
ต่างๆ กลุ่มอาศัยการฝึกอบรม การประชุม และการประเมินผลในกลุ่มแกนหลักกับสมาชิกใน
ชุมชนเพื่อเรียนรู้การทำาแผนการรักษาความปลอดภัยและยุทธศาสตร์สื่ออย่างละเอียด ทั้งยัง
เพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารประเด็นที่กลุ่มทำางานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

กลุ่มอนุรักษ์อุดรฯ ได้เรียนรู้อย่างมากจากเหตุการณ์การฆาตกรรมนายเจริญ วัดอักษร 
แกนนำากลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอกเมื่อ พ.ศ. 2547 และขณะนี้กำาลังเรียกร้องให้สถาบันของรัฐ
ให้หลักประกันว่าจะคุ้มครองความปลอดภัยของสมาชิกชุมชน การเคลื่อนไหวของกลุ่มอนุรักษ์ 
อดุรฯ ยงัทำางานร่วมกบักลุม่อืน่ๆ ในระดบัชาต ิโดยกลุม่เเสวงหาการสนบัสนนุจากการรวบรวม
ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการที่ทางกลุ่มต่อต้านอย่างแข็งขัน บันทึกเหตุการณ์ที่มีความ
เสีย่งสงูรวมถงึการโจมต ีเเละนำาเสนอข้อมลูใหม่ๆ ต่อสือ่มวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนือ่ง

กลุม่อนรุกัษ์อดุรฯ ยงัใช้วทิยชุมุชนอย่างชาญฉลาดเพือ่ให้ข้อมลูและระดมความสนบัสนนุ
ในการเรียกร้องเเละรณรงค์ของกลุ่ม เช่น การล่ารายชื่อกว่า 5,000 ชื่อเพื่อให้รัฐบาลไทย
ปฏิเสธคำาขอประทานบัตรทำาเหมืองแร่ของบริษัท 

ในพิธีมอบรางวัลมูลนิธิโกมล คีมทอง เพ่ือการสนับสนุนชุมชนที่ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ
ของตนเองจากโครงการขนาดใหญ่ กลุ่มอนุรักษ์อุดรฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวและในวันที่ได้รับ
รางวลั ทกุคนต่างสวมเสือ้ยดืของกลุ่มรกัษ์ท้องถิน่บ่อนอก เพือ่แสดงความสนบัสนนุซ่ึงกนัและ
กันเเละเเสดงความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน
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 เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ใช้สื่อ การชุมนุม การเดินขบวนและการประท้วงรูปแบบอื่นๆ คู่มือนี้จึง
มีเคล็ดลับบางประการด้านการใช้ยุทธศาสตร์สื่ออย่างฉลาด คำาเเนะนำาด้านการรักษาความปลอดภัย
รอบๆ การชุมนุมและการประท้วง ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมักมีความเส่ียงเฉพาะ โดยท่านสามารถศึกษา 
เพิ่มเติมได้ในบทต่อไป

บทสรุป
ท่านได้เรียนรู้ว่า ...
ñ	ความปลอดภัยเป็นเรื่องของทุกคน
ñ	การรักษาความปลอดภัยดำาเนินการได้ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 

และระหว่างชุมชน
ñ	ท่านต้องดึงทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัย ทั้งผู้หญิง เยาวชน 

และผู้สูงอายุ และโปรดแน่ใจว่าทุกคนเห็นพ้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว
ñ	ท่านจะต้องประเมินและหารือว่ามาตรการที่ท่านใช้มีประสิทธิภาพหรือไม่
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ชุมนุม เดินขบวน และประท้วง: เพื่ออะไร 

การชมุนมุ เดินขบวน และการประท้วง ทัง้หมดเป็นการใช้อำานาจของประชาชนเพือ่แสดงการสนบัสนนุ 
สถานะเเละความต้องการของประชาชน กจิกรรมดงักล่าวยงัช่วยสร้างความกดดนัจากสาธารณชน โดยการให้ 
ความรูแ้ก่ประชาชน เพือ่ได้รบัการสนบัสนนุจากสาธารณะต่อปัญหาทีท่่านประสบอยูแ่ละทำาให้สือ่มวลชน
รายงานข่าว สือ่สามารถช่วยเพิม่เเรงกดดันเพิม่เติม เพราะสือ่สร้างการเข้าถงึกลุม่ผูฟั้ง-ผูช้มจำานวนมาก 
นอกจากน้ัน สือ่ยังให้ความรู้แก่ประชาชนและสร้างการสนบัสนนุทีก่ว้างขึน้

ถ้าท่านดำาเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ก็สามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อจุดมุ่งหมาย 
และความต้องการของท่าน แต่ถ้าดำาเนนิกจิกรรมไม่ด ีการบรรลจุดุมุง่หมายของท่านอาจห่างไกลออกไป 
เเละยังทำาให้เกิดการต่อต้านด้วย เราหวังว่าเคล็ดลับท่ีนำาเสนอในท่ีนี้จะช่วยให้ท่านพิจารณาทบทวน 
การดำาเนินกิจกรรมที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการต่อสู้ของท่าน ก่อนท่ีท่านจะเร่ิม
ดำาเนินการชุมนุมหรือประท้วง ท่านควรพิจารณาวิธีการที่เหมาะกับยุทธศาสตร์ของท่านและเลือกทำา
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย
 
ตัวอย่าง:

ห้าปีที่ผ่านมา ชุมชนของท่านคัดค้านการ
สร้างโรงงานจดัการขยะขนาดใหญ่ ซึง่จะก่อให้เกิด
มลพิษในแม่นำ้าที่ท่านใช้ตกปลาและทำากิจกรรม 
อื่นๆ บริษัทได้รับใบอนุญาตโดยกระบวนการที่
ไม่โปร่งใสเเละไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำาหนด 
เช่น การประเมินความเหมาะสมและวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเว็บไซต์ นอกจากนี้  
ท่านยงัสงสยัว่าบรษิทัตดิสินบนเจ้าหน้าทีท้่องถิน่ 
ท่านได้ส่งจดหมายร้องเรยีนไปยงัหน่วยงานต่างๆ  
เพื่อขอให้ทบทวนใบอนุญาตและเรียกร้องการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  
ข้อเรียกร้องและความต้องการของท่านได้รับการปฏิเสธ ผู้นำาชุมชนถูกคุกคามด้วยข้อหาหมิ่นประมาท
และมีเหตุสงสัยด้านความปลอดภัย ถูกติดตาม เเละถูกข่มขู่คุกคาม 

บทที่ 6:
การปรับแต่งยุทธศาสตร์และวิธีการ:

การเก็บเกี่ยวผลผลิต
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เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ท่านมีการล่าลายชื่อกว่า 2,000 รายชื่อจากสมาชิกในชุมชนของท่านเองและ
ชุมชนรอบๆ หมู่บ้าน นอกจากนี้ ชุมชนยังตัดสินใจจะเดินขบวนไปยังสภาบริหารส่วนจังหวัดเพื่อยื่น
คำาร้องไปที่ประธานสภาฯ ท่านต้องพิจารณาข้อควรคำานึง ก่อน ระหว่าง และหลังการการชุมนุม ดังนี้

ก่อนการชุมนุม
ñ	ประเมนิความเสีย่ง: สิง่ทีอ่าจเป็นผลมาจากกจิกรรมนีค้อือะไร? กจิกรรมนีจ้ะเพิม่ความเสีย่งต่อ 

แกนนำาหรือชุมชนของท่านหรือไม่? ถ้าคำาตอบคือ ใช่ ท่านจะใช้มาตรการก่อน ระหว่าง และ
หลังการชุมนุมเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยหรือไม่? เเละอย่างไร?

ñ	ท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนสำาหรับกิจกรรมที่ทำาหรือไม่?
ñ	การชุมนุมหรือการประท้วงคือทางออกที่ดีที่สุดที่ท่านสามารถทำาได้ใช่หรือไม่? หรือยังมีทาง

เลือกอื่นๆ ที่ท่านสามารถทำาได้?
ñ	ท่านมีความสามารถที่จะจัดการการชุมนุมหรือการประท้วงให้ดำาเนินไปได้อย่างดีหรือไม่?
ñ	เป้าหมายของท่านคอืใคร? ท่านต้องการบรรลเุป้าหมายอะไร? เมือ่ใดจงึจะถอืว่าการชมุนมุหรอื 

ประท้วงได้ผลเป็นที่พอใจ? (เช่น เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดรับคำาร้องเท่านั้น แต่ท่านทราบหรือ 
ไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในสำานักงานในวันที่ท่านจะไปย่ืนหนังสือหรือไม่? ถ้าผู้ว่าฯ ไปที่
อำาเภออื่นๆ จะยอมรับได้หรือไม่?)

ñ	ท่านมีทีมงานการเจรจาต่อรองหรือไม่? การท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
ลงมาพูดคุยกับสมาชิกชุมชนทุกคนเป็นวิธีที่ดีเสมอ เเต่การเจรจาอาจเกิดขึ้นในห้องประชุมปิด
ลับที่มีผู้เข้าร่วมจำากัด ท่านควรจะเตรียมความพร้อมของทีมเจรจา โดยเลือกผู้นำาและสมาชิก 
ในชุมชนที่มีความสามารถพูดแทนในนามของชุมชน นอกจากนี้ ท่านควรกำาหนดไว้ด้วยว่า  
ภายใต้วัตถุประสงค์ของท่าน ข้อใดต่อรองได้และข้อใดต่อรองไม่ได้ ทีมเจรจาควรสื่อสารกับ
สมาชิกในชุมชนคนอื่นๆ ตลอดขั้นตอนการเจรจาต่อรอง

ñ	ท่านจำาเป็นที่จะต้องแจ้งตำารวจหรือฝ่ายอื่นๆ หรือไม่ ก่อนที่จะมีการนัดชุมนุมหรือยื่นหนังสือ
เพื่อการเจรจา

สิทธิการชุมนุมโดยสงบ
สทิธกิารชมุนมุโดยสงบเป็นสทิธติามรฐัธรรมนญูของท่าน แต่ท่านต้องปรึกษากบัทนายความ 

ของท่านเพื่อหลีกเล่ียงการถูกต้ังข้อหาภายใต้มาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  
ความว่า “ผู้ใดกระทำาให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการ
กระทำาภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการ
แสดงออก” หรือมาตรา 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญาความว่า “ผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่ 
สิบคนขึ้นไป ใช้กำาลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำาลังประทุษร้ายหรือกระทำาการอย่างหนึ่ง
อย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง” เเละ มาตรา 362 364 และ 365 สำาหรับกรณี  
“การบุกรุกโดยใช้ความรุนแรง”

บทที่ 6
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ñ	ท่านตัดสินใจเลือกเส้นทางการเดินขบวนหรือไม่? ท่านเคยตรวจสอบเส้นทางท่ีจะเดินขบวน
ผ่านในวันที่จะดำาเนินการหรือไม่? ท่านสามารถกำาหนดทีม “สำารวจเส้นทางล่วงหน้า” เพื่อที่
จะตรวจสอบเส้นทางในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการเดินขบวนและส่ือสารกับผู้นำาในกรณีท่ีพวกเขา
พบอปุสรรคได้หรอืไม่? ทมีสำารวจเส้นทางยงัมหีน้าทีส่อดส่องผูก่้อกวนทีร่บัจ้างมารบกวนการ
เดินขบวนของท่าน หากมีการรบกวน ท่านยังมีโอกาสเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยหรืออาจขอให้
ตำารวจส่งเจ้าหน้าที่ติดตามขบวนไปยังจุดหมายปลายทางการเดินขบวน

ñ	ท่านตรวจสอบกำาหนดการการชุมนุมไม่ให้ตรงกับการจัดงานอื่นๆ หรือไม่?
ñ	ผู้เข้าร่วมการชุมนุมทุกคนรู้ว่าเป้าหมายการชุมนุมคืออะไรหรือไม่? ทุกคน “เข้าใจตรงกัน” 

หรือไม่?
ñ	ทุกคนเห็นพ้องกับหลักการบางอย่าง เช่น หลักสันติอหิงสา และทุกคนที่มีส่วนร่วมทราบ 

หลกัการนีห้รอืไม่? มกีารประกาศชดัเจนว่าไม่อนญุาตให้มกีารพกพาอาวธุโดยเดด็ขาดหรอืไม่?  
หากจำาเป็น อาจต้องพิจารณาให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครซุกซ่อน
อาวุธในการเดินขบวนด้วย

ñ	ท่านดึงสื่อให้มีส่วนร่วมอย่างไร? ท่านเชิญสื่อมาด้วยหรือไม่?
ñ	ท่านจัดการแถลงข่าวและ/หรือมีข่าวเเจกที่ระบุเป้าหมายและความต้องการของท่านหรือไม่? 

ท่านจัดให้มีการเเจกเอกสารประกอบที่เตรียมไว้หรือไม่?
ñ	ท่านแจ้งกลุ่มอื่นๆ ในเครือข่ายของท่านท่ีอาจสนับสนุนการชุมนุมท้ังทางกายภาพ (เข้าร่วม 

การชมุนมุกบัท่านหรอืจดักจิกรรมคูข่นานในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ของเครอืข่าย) หรอืโดยผ่านวธิกีารอืน่ๆ  
(เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ) หรือไม่?

ñ	ท่านแจ้งการชุมนุมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ 
ทนายความของท่าน กลุ่มประชาสังคมอื่นๆ และองค์กรสิทธิมนุษยชนทราบหรือไม่?

ñ	ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการชุมนุมทราบถึงสิทธิของตนในกรณีที่ถูกจับกุมหรือไม่?
ñ	ท่านกำาหนดให้มทีมีงานเฉพาะกจิ (เช่น การรกัษาความปลอดภัย ประสานงานสือ่ ปฐมพยาบาล 

บันทึกภาพเเละเหตุการณ์การชุมนุม ฝ่ายกฎหมายเเละฝ่ายจัดการ) หรือไม่? หากมีการจับกุม  
ผู ้กำากับขบวนได ้มอบหมายให ้มี ผู ้ที ่
เหมาะสมอยู่ในทีมเหล่านี้หรือไม่?

ñ	ท่านกำาหนดให้เเต่ละทีมงานส่ือสารกับ
ฝ่ายอื่นๆ อย่างไร? เเละกำาหนดวิธีการ
ตัดสินใจดำาเนินการหรือไม่?

จงเลือกคนที่เหมาะสมสำาหรับบทบาทเเละ
หน้าที่ที่กำาหนดไว้! 
โดยพิจารณาว่านิสัยหรือบุคลิกของเเต่ละคน
เหมาะสมกับงานที่มอบหมายให้ ไม่เพียงเเต่
พิจารณาจากการเเสดงออกทางวาจาเท่านั้น  
แต่ภาษากายก็เป็นสิ่งสำาคัญในการพิจารณาด้วย
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ฝ่ายประสานงานกับตำารวจ
บทบาทหลกัของฝ่ายประสานงานกบัตำารวจ คอื การสือ่สารระหว่างกลุม่ (หรือกบัผูป้ระสานงานกลุม่) 

กบัตำารวจ ไม่ควรบอกหรอืทำาให้ตำารวจเข้าใจว่าผูป้ระสานงานกลุม่ คอืแกนน�าหรอืผูม้อี�านาจตดัสนิใจ 
เพราะอาจทำาให้ผู้ประสานงานอยู่ในตำาแหน่งที่เปราะบาง

ตำาแหน่งผู้ประสานงานกับตำารวจอาจเผชิญความตึงเครียดได้มาก ดังนั้น ท่านจะต้องเลือกคนที่มี 
ประสบการณ์หรือติดต่อผู้ที่มีประสบการณ์เพ่ือฝึกอบรมผู้ประสานงานกับตำารวจล่วงหน้า ผู้ประสาน
งานกับตำารวจที่ดีย่อมสามารถควบคุมความรู้สึกของตนเอง เเสดงออกอย่างสงบ รู้แนวทางการ
ประนีประนอม เเละจะไม่ใจร้อนเมื่อถูกยั่วยุ

นักสังเกตการณ์ทางกฎหมายหรือทีมรับมือการจับกุมเฉพาะหน้า
หากท่านคิดว่าจะมีความเสี่ยงต่อการถูกจับกุม ท่านควรตกลงกับทนายความก่อนที่จะมีการชุมนุม 

โปรดทำาให้แน่ใจว่าผูเ้ข้าร่วมการชมุนมุมหีมายเลขโทรศพัท์ของทนายความหรือคณะกรรมการทีต่ดิตาม
ด้านกฎหมาย (ขึ้นอยู่กับขนาดการชุมนุมของท่าน) นอกจากนี้ ท่านควรจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ทาง 
กฎหมายในการชุมนุม เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิการชุมนุมตามกฎหมายของท่านจะไม่ถูกบ่ันทอนลงไป  
ในประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อสภาทนายความแห่งไทยหรือ องค์กร Enlaw ทั้งนี้ ถ้าท่านจัดการ
ชุมนุมหรือการประท้วงขนาดใหญ่มาก ท่านยังสามารถติดต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาต ิ
ให้ส่งทีมสังเกตการณ์มาสำารวจการชุมนุมของท่าน

ทีมรักษาความปลอดภัย
บทบาทหลักของทีมรักษาความปลอดภัย คือ การประเมินความเสี่ยงก่อน ระหว่าง และหลังจาก

การชุมนุมและประสานงานกับแกนนำาและทีมงานอ่ืนๆ เพื่อเสนอมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
และสร้างความมั่นใจว่าสมาชิกที่เข้าร่วมการชุมนุมจะนำามาตรการไปปฏิบัติ ในกรณีที่มีความเสี่ยงเพิ่ม
หรือมีการเปลี่ยนแปลงการดำาเนินการใดๆ ทีมรักษาความปลอดภัยควรประเมินว่ามาตรการในปัจจุบัน
เพียงพอหรือไม่ โดยอาจเสนอมาตรการใหม่หรือเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น

หากมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการชุมนุม เช่น การจับกุมหรือมีกลุ่มอันธพาลเข้ามาใกล้การชุมนุม 
การประสานงานระหว่างทมีอืน่ๆ และทมีรกัษาความปลอดภยัเป็นสิง่สำาคญัมาก ทมีรักษาความปลอดภยั
ต้องติดต่อประสานงานกับแกนนำา (หรือคณะแกนนำา) ตลอดเวลาและควรจะมีอำานาจในการตัดสินใจ 
อย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลาการชุมนุม การดำาเนินการทุกอย่างควรจะมุ่งเป้าไปท่ีการสร้างความ 
เชื่อมั่นว่า สมาชิกในชุมชนที่ชุมนุมอยู่จะปลอดภัย

ผู้กำากับการชุมนุม
บทบาทของผูก้ำากบัการชมุนมุ คอื สัง่การชมุนมุเดนิขบวนและอำานวยให้สมาชิกในชุมชนมส่ีวนร่วม

ในการรกัษาความปลอดภยั แกนนำากำากบัการชมุนมุสามารถช่วยควบคมุความเร็วของการเดนิขบวนและ
ปกป้องผูเ้ข้าร่วมจากรถโดยการรกัษาความปลอดภยับนท้องถนนระหว่างท่ีมกีารประท้วง ท้ังยังสามารถ
ช่วยหลกีเลีย่งปัญหากบัตำารวจโดยไม่ขดัเเย้งกนัซึง่หน้า และเปลีย่นความขัดเเย้งไปเป็นการประสานงาน 
(ผ่านการสื่อสารกับผู้ประสานงานของชุมชนกับตำารวจ) 
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ผู้กำากับการชุมนุมควรสวมเส้ือผ้าที่ทำาให้เจ้าหน้าที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น สวมเสื้อสีสดใส 
สเีดยีวกนั สวมเส้ือกัก๊ หรอืสวมหมวก นอกจากนัน้ผูก้ำากบัการชมุนมุยงัสามารถเป็นผูส้ำารวจบรรยากาศ
และเป็นผู้นำาการกล่าวคำาขวัญหรือข้อความปลุกใจในการชุมนุมด้วย

การเตรียมพร้อมด้านอื่นๆ ได้แก่
ñ	อาหารและเครื่องดื่ม
ñ	อุปกรณ์กันฝน
ñ	อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
ñ	โทรโข่งพร้อมถ่านสำารอง
ñ	อปุกรณ์การสือ่สารสำาหรบัทมีงาน (โทรศพัท์ หรือ เครือ่งส่งรบัวทิย)ุ หรอือาจใช้วธีิการสือ่สาร

อย่างรวดเร็วโดยการส่ง SMS (ผ่านโทรศัพท์มือถือ)
ñ	ระบบเครื่องเสียงเคลื่อนที่
ñ	เครื่ อ งกำ า เนิ ด ไฟฟ ้ าสำ าหรับระบบ 

เคร่ืองเสยีง
ñ	กล้องวิดีโอและกล้องถ่ายภาพ
  เพื่อบันทึกภาพการชุมนุม

ระหว่างการชุมนุม
ñ	ท่านจะทำาอย่างไรเมื่อมีความรุนแรง

เกิดขึ้นหรือเมื่อตำารวจพยายามจับกุม 
ผู้ชุมนุม? ท่านจะเเยกย้ายกระจายตัว 
หรอืจะลอ็คแขนเป็นโซ่มนษุย์และต่อต้าน? 
ท่านจะเลือกให้คนๆ เดียวถูกจับหรือ 
ถูกจับด้วยกันทั้งกลุ่ม?

ñ	ท่านจะทำาอย่างไรให้รูจ้กัผูเ้ข้าร่วมชุมนมุ
ทั้งหมด เพื่อให้ท่านทราบเมื่อมีการ 
ส่งคนนอกมาสอดเเนมการชุมนุมหรือ 
ส่งคนมาเเทรกเเซงเพื่อก่อความปั่นป่วนในการชุมนุม ท่านอาจต้องการให้ผู้ชุมนุมสวมใส่
สัญลักษณ์บางอย่างเพ่ือเป็นเครื่องหมายว่าใครคือผู้เข้าร่วมการชุมนุม โปรดตระหนักด้วยว่า 
วิธีนี้ทำาให้ฝ่ายตรงข้ามระบุตัวท่านได้ง่ายขึ้น!

ñ	ทุกคนทราบว่าต้องดำาเนินการอย่างไรในกรณีฉุกเฉิน
ñ	ทุกคนทราบว่าต้องดำาเนินการอย่างไรในกรณีท่ีการชุมนุมประสบผลสำาเร็จ: ท่านจะกลับไปท่ี

จุดนัดพบเพื่อเฉลิมฉลอง ร่วมกันหารือ และประเมินผลหรือไม่?
ñ	มผีูบ้นัทกึภาพการชมุนมุหรอืไม่? เช่น ในกรณท่ีีผูว่้าราชการจงัหวดัออกมารบัคำาร้อง ท่านต้อง

มัน่ใจว่าจะมกีารบนัทกึวดิโีอไว้ หรอืถ้ามคีวามรุนแรงเกดิข้ึน ใครจะเป็นผูบ้นัทึกภาพเหตกุารณ์ 
เพราะภาพเหล่านี้จะเป็นหลักฐานเมื่อท่านเข้าเเจ้งความการละเมิดจากตำารวจ หรือเเจ้งข้อหา
พวกอันธพาล เป็นต้น



บทที่ 6

55

หลังการชุมนุม
ñ	ในกรณีที่สำาเร็จ: เฉลิมฉลอง! และประเมินผล
ñ	ในกรณีที่ล้มเหลว: หารือและประเมินผล!
ñ	ในกรณีที่มีการใช้ความรุนแรงหรือการจับกุม: ท่านจะดูแลผู้ถูกกระทำาอย่างไร? จำาเป็นต้อง

มีการดูแลให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมทางกฎหมายหรือไม่? มีสิ่งใดท่ีท่านสามารถทำาได้เพื่อ 
หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงหรือการจับกุมบ้าง

ñ	ท่านต้องการออกแถลงการณ์ระบุความสำาเร็จของท่าน หรือชี้แจงจุดยืนของท่านหรือไม่?
ñ	ท่านจะดำาเนินการต่อไปอย่างไร? มีขั้นตอนอะไรในอนาคตเพื่อให้แน่ใจว่าการดำาเนินการจะมี

ประสิทธิภาพ

การติดต่อเเละประสานงานกับสื่อ: สิ่งที่ควรทำาและไม่ควรทำา

ท่านต้องใช้ยุทธศาสตร์ต่างหากในการทำางานกับสื่อ ความสนใจของสื่อนั้นเป็นประโยขน์แต่ก็อาจ
เป็นอันตรายได้เช่นกัน

การรายงานข่าวจากส่ือจะเป็นบวกต่อการต่อสู้ของท่านหรือไม่ ล้วนข้ึนอยู่กับวิธีการทำางานกับ 
ช่องทางของสื่อที่ท่านใช้ ท่านควรตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าของสื่อเป็นใคร? สื่อมีผลประโยชน์เรื่องอะไรบ้าง? 
สือ่เกีย่วข้องกบัการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงใด? นักข่าวคนใดรายงานข่าวเกีย่วกบัปัญหานี?้ จะเป็นการ
ดีที่สุดถ้าท่านทำาแผนการวิเคราะห์ส่ือ เพ่ือให้ท่านเห็นความแตกต่างว่าส่ือใดคือ สื่อ “ดี” สื่อใดคือ  
ส่ือ “เลว” สำาหรบัประเด็นปัญหาเฉพาะด้านของท่าน เเละดำาเนนิการตดัสนิใจโดยใช้ข้อมลูว่า ท่านต้องการ 
ให้สื่อใดมีส่วนร่วมเเละสื่อใดไม่ควรเข้าไปข้องเเวะด้วย 

เมือ่ปรากฏชัดเจนว่าสือ่บางรายมผีลประโยชน์ทางธรุกจิเฉพาะด้าน การทำางานร่วมกบัสือ่ประเภท
นี้มักไม่มีประโยชน์มากนัก เพราะสื่อจะไม่นำาเสนอการต่อสู้ของท่านในทางบวก แม้ว่านักข่าวแต่ละคน
อาจดเูหน็ใจอกเหน็ใจกบัการต่อสูข้องท่าน เเต่ถ้านกัข่าวทำางานกบัส่ือทีม่ผีลประโยชน์ทบัซ้อนกอ็าจเป็น
ไปไม่ได้เลยที่จะคาดหวังว่า สื่อจะรายงานข่าวในทางบวก ท้ายที่สุดแล้ว บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หรือ
โทรทัศน์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า นักข่าวจะรายงานเนื้อหาอะไรและอย่างไร การรายงานข่าวเชิงบวกยัง 
ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์เเละระดับการเตรียมตัวของท่าน คำาเเนะนำาด้านล่างนี้จะช่วยให้ท่านพัฒนา
ยุทธศาสตร์บางอย่าง เเละระบุข้อควรทำาเเละไม่ควรทำาในการรับมือกับสื่อ

สมาชิกชุมชนเพียงบางคนเท่านั้นที่มีความเหมาะสมในการทำางานกับส่ือ ท่านควรกำาหนดคนท่ี
จะให้สัมภาษณ์กับสื่อ (ชายหรือหญิงก็ได้) ที่มีบุคลิกสงบ เป็นกันเอง ทราบประวัติความเป็นมาและ 
เป้าหมายของการเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี

สิ่งที่ควรทำา
ñ	สื่อสารด้วยข้อเท็จจริง
ñ	จัดทำาข้อเท็จจริงและประเด็นที่จะสื่อสาร
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ñ	เตรยีมความพร้อมเรือ่ง “การสือ่สารข้อความส้ันๆ  
สำาหรบัการให้สมัภาษณ์โทรทศัน์และวทิย”ุ แก่ผูท้ี่ 
จะให้สัมภาษณ์ส่ือ ฝึกซ้อมต่อหน้าเพื่อนหรือ
กล้อง (ถ้าท่านมีกล้อง) เพ่ือการส่ือสารที่เป็น
ธรรมชาติและมีข้อความกนิใจ

ñ	ยิ้มแย้ม
ñ	ให้สัมภาษณ์อย่างสงบและชัดเจนไม่ตื่นกล้อง
ñ	หากท่านไม่ทราบสิ่งที่สื่อถาม ตอบเพียงว่า 

“ดิฉัน/ผมไม่ทราบ แต่ส่ิงที่ดิฉัน/ผมสามารถ
บอกได้ในขณะนี้คือ ...” หรือ “ดิฉัน/ผมต้อง 
ขอตรวจสอบก่อนว่า ...”

ñ	ใช้เวลาหยุดคิดชั่วขณะก่อนตอบคำาถาม
ñ	ทราบประเด็นของเรื่องก่อนเริ่มต้นพูดหรือตอบคำาถาม ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถถามสื่อก่อนว่า

จะถามประเด็นใดบ้าง
ñ	ถ้าไม่เเน่ใจว่าเข้าใจถูกต้อง ควรตรวจสอบประเด็นให้ชัดเจนเสียก่อน 
ñ	หนักเเน่นในเรื่องราวเเละประเด็นของท่าน การท่ีบริษัทสูญเสียรายได้ส่วนหนึ่งเพราะ

การชุมนุมไม่ใช่เรื่องที่ท่านต้องกังวล ถ้านักข่าวระบุผลกระทบเชิงลบจากการชุมนุม
ของท่าน ควรชี้เเจงให้นักข่าวทราบผลกระทบเชิงลบของโครงการ เช่น ความเสียหาย 
ต่อสภาพแวดล้อม ความเส่ียงต่อสุขภาพที่เกิดข้ึนกับสมาชิกชุมชน ผลกระทบต่อการ 
ทำามาหากินของคนหลายพันคน และผลกระทบต่อเด็กๆ ฯลฯ

ผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชน: ต้องพร้อมและเตรียมรับมือกับสื่อได้เป็นอย่างดี การพูดประเด็น
ปัญหาเฉพาะทางต่อหน้าสื่อ อาจทำาให้ท่านเสียหลักเเละหวาดหวั่นกว่าพูดกับเพื่อนๆ โปรดแน่ใจว่าผู้ให้
สัมภาษณ์มีเวลาเตรียมพร้อม ผ่านการฝึกฝนและการฝึกซ้อมก่อนเพื่อทำาหน้าที่ได้อย่างสบายๆ

ประเด็นในการพูดคุย: ประเด็นในการพูดคุย คือ ข้อความสั้นๆ ที่สามารถอธิบายเป้าหมายของ
กลุ่มจากการตกลงร่วมกันระหว่างผู้จัดการชุมนุม
ทั้งหมด เพราะท่านไม่สามารถตรวจสอบว่า สื่อจะ
ขอสัมภาษณ์หรืออ้างอิงคำาพูดของสมาชิกผู้ชุมนุม 
คนใด ถ้าผู้ที่สื่อสัมภาษณ์ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับมอบ
หมายกค็วรบอกนกัข่าวให้สมัภาษณ์ผูท้ีเ่ตรยีมไว้ แต่
สมาชิกคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนให้สัมภาษณ์สื่อควรทราบ
และบอกเล่าประเด็นการพูดคุยสองสามประเด็นได้  
ประเดน็ในการพดูคุยยงัเป็นโอกาสสดุท้ายทีจ่ะสร้าง
ความมัน่ใจว่า ทกุคนทีม่ส่ีวนร่วมในการชมุนมุเข้าใจ
ตรงกัน
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ข้อความเสียงสั้นๆ (Sound bites): ข้อความเสียงสั้นๆ ควรเป็นข้อความการให้สัมภาษณ์ที่กินใจ
และชัดเจนมีความยาว15-30 วินาที สามารถถ่ายทอดมุมมองของกลุ่มผ่านวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีเวลา
การนำาเสนอน้อย ไม่สามารถถ่ายทอดคำาอธิบายและรายละเอียดเป็นเวลานานได้ การที่ท่านมีข้อความ
เสียงสั้นๆ ในมือ มักมีโอกาสสูงที่จะได้ใช้แสดงมุมมองของท่าน เช่น

“ชุมชนของเราไม่ต่อต้านการพัฒนาแต่เราต้องการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราและ
อาศัยอยู่อย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โครงการนี้ละเลยสิทธิมนุษยชนและความต้องการของชุมชน  
ชมุชนุต้องการพดูคุยกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เพือ่ให้ทกุฝ่ายสามารถตกลงกนัและได้รบัสิง่ทีเ่เต่ละฝ่ายต้องการ”

สิ่งที่ไม่ควรทำา:
ñ	เกทับ (พูดเรื่องที่ท่านไม่แน่ใจว่าเกินความจริงหรือไม่)
ñ	โมโห ฉุนเฉียว
ñ	ผลิตซำ้าข้อความที่มีลักษณะก้าวร้าวหรือไม่เหมาะสมที่ 

นำาเสนอโดยนักข่าว
ñ	ยดึตดิรายละเอยีดหรอืข้อโต้แย้งจากฝ่ายตรงข้ามของท่าน
ñ	ปฏิบัติต่อนักข่าวราวกับว่าสื่อนั้นเป็นคนไม่ฉลาดนัก
ñ	ใช้ศัพท์เฉพาะทางที่คนอื่นไม่เข้าใจ
ñ	เยาะเย้ย/ถากถาง
ñ	ยินยอมให้นักข่าวเบี่ยงเบนประเด็นของท่าน กลายเป็นท่านต้องตอบคำาถามเร่ืองข้อโต้เเย้ง  

ซึ่งไม่เป็นไปตามเเผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นเเนวคิดของท่านตลอดเวลา
ñ	สนทนาแบบ “บอกความลับ เเต่ไม่ให้นำาไปเสนอข่าว” ผู้สื่อข่าวย่อมมองหาเรื่องราวที่น่าสนใจ 

จึงไม่อาจคาดหวังได้ว่า ธรรมชาติของการทำางานข่าวจะทำาให้นักข่าวเก็บความลับได้

หมายเหตุสั้น ๆ เรื่องสื่อสังคมออนไลน์:
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter หรือ Vine สำาหรับเผยเเพร่คลิปวิดีโอสั้นๆ 

สามารถสนับสนุนการรณรงค์ของท่านและช่วยให้ท่านเข้าถึงผู้ชมขนาดใหญ่ท่ัวประเทศเเละ 
ระดับกว้างกว่า แต่ท่านต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
ความยุง่ยากในการควบคมุเนือ้หา (ทกุคนสามารถโพสต์ข้อความบนหน้าวอลล์ Facebook ของ
ท่านได้), ท่านควรใส่ข้อมลูมากขนาดไหนทีห่น้าโปรไฟล์, ท่านจะโพสต์อภปิรายประเดน็ร้อนผ่าน 
Twitter ทนัทหีรอืท่านจะค่อยโพสต์ประเดน็การอภปิรายภายหลงัเมือ่สถานการณ์เยน็ลงเเล้วเเละ 
หนกัเเน่นในประเดน็ของท่านเพือ่หลกีเลีย่งการถกูตัง้ข้อหาหมิน่ประมาทหรอืข้อหาอืน่ๆ, ท่านโพสต์ 
ภาพหรือคลิปวิดีโอที่สามารถระบุตัวสมาชิกในชุมชนอื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมบน 
Facebook หรือเว็บไซต์อื่นๆ หรือไม่ เเละจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมาชิกชุมชนุกลายเป็นเป้าในภาย
หลังเพราะสมาชิกคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวของท่าน

ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจดำาเนินการอย่างไร ท่านต้องพิจารณาผลกระทบที่อาจเป็นไปได้ 
ด้านการรักษาความปลอดภัยของตัวท่านเอง ของครอบครัวหรือชุมชนของท่าน และพิจารณา
ทางเลือกหรือมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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ความปลอดภัยส�าหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ระดับชุมชน

คู่มือการปกป้อง
และ



ภาคผนวก

59

ภาคผนวก 1 ตัวอย่างแบบฟอร์มเพื่อนำาเสนอเรื่อง 

ร ้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิ 

มนษุยชนแห่งชาติ

ภาคผนวก 2 หน่วยงานที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน 

ในชุมชนสามารถขอความช่วยเหลือได้

ภาคผนวก 3 ปฏญิญาว่าด้วยสทิธแิละความรบัผดิชอบ

ของปัจเจกบุคคล กลุ่มบคุคล และองค์กร

ของสังคม ในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  

ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล

ภาคผนวก
ภาคผนวก
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       วันที่ 
       ที่อยู่

เรื่อง  ขอให้ท่านตรวจสอบการโจมต ีหรอืทำาร้าย หรือละเมดิสทิธิมนษุยชนและหาทางปกป้องนกัต่อสู้  
เพื่อสิทธิมนุษยชนกรณีชุมชน...................................................................................

เรียน  นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ

 ตามที่กระผม/ดิฉัน ชาวบ้านหมู่บ้าน.....................................................................................ได้รับผลกระทบจาก 
โครงการ...................................................................ที่ดำาเนินการโดย..................................................................... 
โดยผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้....................................................................ชาวบ้านโดยกลุ่ม.................................................
จึงได้ดำาเนินการต่อต้านการพัฒนาดังกล่าว 

 ต่อมาวันที่..............................เวลา............................ได้เกิดเหตุการณ์.................................................... 
(โปรดเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์ โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้)

•	 เกิดอะไรชึ้นกับใคร/รายละเอียดของผู้ต้องสงสัย/มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเดือดร้อนอย่างไรบ้าง/
สถานที่เกิดเหตุ/มีพยานในเหตุการณ์หรือหลักฐานอะไรบ้าง/ได้แจ้งเหตุดังกล่าวไปที่ใดบ้าง/
แต่ละทีม่กีารดำาเนนิการอย่างไรบ้าง/มกีารสอบสวนจากตำารวจหรือไม่/รายละเอยีดของตำารวจ
ที่รับผิดชอบคดี (ชื่อ ตำาแหน่ง)/เหตุใดถึงคิดว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อสิทธิของ
ชมุชน/ยำา้ว่าชาวบ้านได้เรยีกร้องต่อสูเ้พือ่สทิธข้ัินพืน้ฐานโดยรฐัธรรมนญูและสทิธใินการพฒันา 
โดยชาวบ้านมีส่วนร่วมแต่การต่อสู้ทำาให้มีผู้เสียผลประโยชน์

เหตุการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกดิความหวาดกลวัต่อชวีติและทรพัย์สนิของชมุชน อกีท้ังเป็นการคุกคาม
นักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิชุมชน ดังนั้น ทางกลุ่มจึงเรียนมาให้ท่านทราบและขอให้ท่านดำาเนินการดังต่อ
ไปนี้อย่างเร่งด่วน

1. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าว โดยที่ชาวบ้านมีความยินดีจะประสานกับท่านเพื่ออำานวย
ความสะดวก ในการจัดการตรวจสอบ พบปะกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อนและจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. ขอให้ท่านประสานไปยังหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ทำาให้มัน่ใจได้ว่าจะมกีารตรวจสอบ สอบสวน
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเพ่ือความเป็นธรรมต่อผู้ได้รับความเดือดร้อน และหาทางป้องกันไม่ให้
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก โดยขอให้ประสานกับ (วิเคราะห์ว่าจะให้หน่วยงานใดประสานกับ 
กสม. เช่น ผู้ว่าฯ หรือกระทรวงมหาดไทย) หรือเรียกร้องทางนโยบายกับนายกรัฐมนตรี และ
ผู้ที่มีอำานาจหน้าที่ระดับสูงในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์การคุกคามเช่นนี้ขึ้นอีก

ทางกลุ่มฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าท่านจะดำาเนนิการโดยเร่งด่วน โดยทีท่่านสามารถตดิต่อรายละเอยีด
เพื่มเติมได้ที่ ชื่อ..........................................(เบอร์โทรศัพท์............................) 

ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม
  

ภาคผนวก 1 ตัวอย่างแบบฟอร์มเพือ่นำาเสนอเรือ่งร้องเรยีนไปยงัคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
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· หน่วยงานราชการ

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
สำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิหรอื กสม. มภีารกจิในการรบัเรือ่งร้องเรยีน ตรวจสอบ 
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอให้มีการชดเชยเยียวยารายบุคคลหรือองค์กรในกรณีท่ีมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น กสม. ยังสามารถให้คำาแนะนำาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินคดีหรือเร่งรัด
หน่วยงานราชการอื่นๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชน 
นอกจากนี้ กสม. อาจเป็นผู้ยื่นฟ้องแทนบุคคลหรือองค์กรท่ีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ในกรณีท่ีมี 
การร้องขอ

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
คณะอนุกรรมการด้านที่ดินและป่า
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ (วาระการดำารงตำาแหน่ง 25 มิถุนายน 2552 - 24 มิถุนายน 2558)
ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6-7
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-3814 
โทรสาร 0-2143-9555
ร้องเรียน help@nhrc.or.th

สำานักนายกรัฐมนตรี
นอกจากสำานกัเลขาธกิารนายกรัฐมนตรแีล้ว สำานกันายกรฐัมนตรยีงัจดัตัง้ศูนย์บรกิารประชาชนให้เป็น 
หน่วยงานทีมี่หน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการรบัเรือ่งร้องเรียนจากประชาชนถงึนายกรัฐมนตรี การย่ืนเร่ือง 
ร้องเรียนสามารถทำาได้โดยการโทรแจ้งสายด่วน, ส่งไปรษณีย์ หรือติดต่อโดยตรงที่หน่วยงาน
 
สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำาเนียบรัฐบาล 
1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2288-4000

ภาคผนวก 2 หน่วยงานท่ีนกัต่อสูเ้พือ่สทิธมินษุยชนในชมุชนสามารถขอความช่วยเหลอืได้
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ศูนย์บริการประชาชน
สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
ตู้ ปณ.1111 
ปณ. ทำาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302 
โทรศัพท์ 0-2283-1270-84 
โทรสาร 0-2281-4358 
สายด่วน 1111

กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุตธิรรมมภีารกจิในการอำานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถงึช่องทางทางกฏหมาย เช่นเดยีว 
กับมีหน้าที่ในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน โดยมีกลไกท่ีสร้างข้ึนเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
สำานักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งมีที่ตั้งในทุกจังหวัดของประเทศไทย และถูกออกแบบให้เป็นช่องทางแรกที่ 
จะอำานวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถงึบรกิารและความช่วยเหลอืทางกฏหมายจากกระทรวงยตุธิรรม
โดยง่าย สำานักงานยุติธรรมจังหวัดแต่ละแห่งจะมี “คลินิกยุติธรรม” ที่สามารถให้คำาปรึกษาทาง 
กฏหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม และโครงการคุ้มครองพยาน ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนั้น 
มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาตามสิทธิ
พื้นฐานที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ

โทรศัพท์หมายเลขกลาง 0-2141-5100

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทำางานประสานกับสำานักงานยุติธรรมจังหวัดและเปิดให้การช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนโดยตรงโดยมีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กองพิทักษ์สิทธิ
และเสรีภาพ, กองทุนยุติธรรม, คลินิกยุติธรรม, สำานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำาเลย
ในคดีอาญา

- กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
กองพทิกัษ์สทิธแิละเสรภีาพมหีน้าทีร่บัเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพผ่านทางโทรศพัท์และ
ไปรษณีย์ 

รับเรื่องราวร้องทุกข์ 0-2141-2905-14
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- กองทุนยุติธรรม
กองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือทางการเงินเก่ียวกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรม 
เช่น เงินทุนเพื่อการประกันตัวชั่วคราว (เงินที่ให้ยืมไปใช้ในการประกันตัวในคดีอาญา หากไม่ม ี
การรับฟ้องเงินจำานวนนั้นจะต้องถูกนำามาคืน), ค่าจ้างทนายความ, ค่าธรรมเนียมศาล, ค่าอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรม, ค่าเดินทางและการ
ชดเชยเยียวยา

โทรศัพท์ 0-2141-2915-20

- สำานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา
ตามพรบ. การช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูเ้สยีหายและจำาเลยในคดอีาญาพ.ศ. 2544 และตามทีบ่ญัญติั
ไว้ในมาตรา 245, 246 และ 247 ของรัฐธรรมนูญ ผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญามีสิทธิขอรับ
การเยียวยาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีอาญาหลังจากที่มีคำาพิพากษาว่าไม่มีความผิดในกรณี
ที่ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้เสียหายจากคดีอาญาที่บุคคลอื่นกระทำาผิด โดยผู้ขอรับสิทธิสามารถติดต่อ
คลินิกยุติธรรมหรือหมายเลขตรงตามที่ระบุด้านล่าง

โทรศัพท์ 0-2141-2838-99
โทรสาร 0-2143-9665-8

สำานักงานคุ้มครองพยาน
สำานกังานคุม้ครองพยานจัดทำาโครงการคุม้ครองพยานสำาหรบัผูท้ีต่กอยูใ่นความเสีย่งในฐานะทีเ่ป็นพยาน
คดอีาญา โดยมีระดบัความคุม้ครองสองประการ คอื การเฝ้ายาม 24 ชัว่โมงและการย้ายทีอ่ยูไ่ปยงัสถานที ่
ปลอดภัย 

โทรศัพท์ 0-2141-2941-65
โทรสาร 0-2143-9672-3

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่มีความซับซ้อน ได้แก่  
คดีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของชาติ, อาชญากรรมระหว่างประเทศและ 
คดีท่ีเกี่ยวเนื่องกับบุคคลผู ้มีอิทธิพล หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ทางการเมืองระดับสูง  
DSI จะไม่รับสืบสวนคดีปกครอง นอกเสียจากว่าเป็นคดีที่อยู่ในข่ายความซับซ้อนข้างต้น

รับเรื่องร้องทุกข์ 0-2831-9888 ต่อ 3101
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นอกจากนี้ หน่วยงานราชการโดยทั่วไปมักมีส่วนราชการท่ีรับเร่ืองราวร้องทุกข์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
หน่วยงานราชการที่มีภารกิจโดยตรงในการสร้างหลักประกันการปกครองที่ดี การใช้อำานาจรัฐอย่าง
ชอบธรรม และการให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน

กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานร้องทุกข์
สำานักงานรัฐมนตรี
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ 02-222-1201, 02-226-4814

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำานักงานจเรตำารวจ
อาคาร 1 ชั้น 1 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์ 0-2205-1184, 0-2205-1194
 
สำานักผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 0-2141-9100
โทรสาร 0-2143-8341
สายด่วน 1676
 
ศาลปกครอง (ขณะนี้มีแผนกคดีสิ่งแวดล้อม) 
ศูนย์บริการประชาชน
สำานักประชาสัมพันธ์
สำานักงานศาลปกครอง
อาคารศาลปกครอง ชั้น 1
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-1111
สายด่วน 1355
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· องค์กรอิสระ

สภาทนายความ
สภาทนายความประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฏหมายและทีมทนายความที่ยินดีให้ความช่วยเหลือ
ทางกฏหมายแก่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชน

7/89 อาคาร 10 ถนนราชดำาเนินกลาง 
แขวงบวรนิเวศน์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2629-1430

สำานักงานอัยการสูงสุด
สำานักงานอัยการสูงสุดจัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ ในขณะเดียวกันมีหน้าท่ีในการสร้าง 
หลักประกนัด้านสทิธเิสรภีาพให้กบัประชาชนด้วย

สำานักงานคุม้ครองสทิธแิละช่วยเหลอืทางกฏหมายให้ประชาชน
ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2142-5128, 0-2142-2076-77, 0-2142-2099
โทรสาร 0-2143-9169

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. รับเรื่องร้องเรียน 
เพื่อการตรวจสอบการกระทำาอันเป็นเหตุสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐ

361 ถนนนนทบุรี ตำาบลท่าทราย 
อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 0 2528 4800 - 49
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· องค์กรภาคประชาสังคม

 - องค์กรภาคประชาสังคมไทย

โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw)
เอนลอว์ให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายและให้การสนับสนุนการรณรงค์ให้เกิดความยุติธรรมในคดีท่ี 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรและสิทธิชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้คดีปกครอง

505/12 ซอยรามคำาแหง 39 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-318-9439, 02-184-4523
โทรสาร 02-318-9439
อีเมล์ enlawthai@gmail.com

ศูนย์ข้อมูลชุมชน 
ศูนย์ข้อมูลชุมชนให้ความช่วยเหลือทางคดีความที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน และมีการจัดอบรมเพื่อ
สร้างศักยภาพและเพิ่มองค์ความรู้ด้านกฏหมายและสิทธิมนุษยชนแก่นักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ในชุมชนปีละครั้ง

1838/37 ซอยจรัญทรัพย์ ถนนสิรินธร
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท์ 0-2881-1599

มูลนิธิศักยภาพชุมชน (PEF)
มูลนิธิศักยภาพชุมชนมีเครือข่ายกับองค์กรภาคประชาสังคมอย่างกว้างขวางและสามารถให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้ังในกลไกระดับประเทศและกลไกระหว่าง
ประเทศ

1/546 ถนนนวลจันทร์  
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพฯ 10230 
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2946-6104
อีเมล์ info@peoplesempowerment.org

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนรณรงค์เพื่อการเปล่ียนแปลงในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  
และสามารถประสานงานเพือ่การเข้าถงึความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่นกัต่อสูเ้พือ่ปกป้องสทิธิมนุษยชน 
ในชุมชน
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109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2275-4230
อีเมล์ ucl@loxinfo.co.th

-  องค์กรภาคประชาสังคมต่างประเทศ

ฮิวแมนไรท์วอทช์ (HRW)
ฮิวแมนไรท์วอทช์เป็นหนึ่งในองค์กรอิสระที่มีชื่อเสียงของโลกท่ีอุทิศตนเพื่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน 
องค์กรดังกล่าวมีสำานักงานในประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

http://www.hrw.org/asia/thailand

แอมเนสตี้ ประเทศไทย
องค์กรแอมแนสต้ีสากล คอื ขบวนการเคลือ่นไหวระดบัโลกซึง่มสีมาชกิให้การสนบัสนนุจำานวนสามล้านคน  
โดยสมาชิกและนักกิจกรรมเหล่านี้มาจาก 150 ประเทศ ร่วมกันทำางานรณรงค์เรียกร้องให้ยุติการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน แอมเนสตี้ประเทศไทยและแอมเนสตี้สากลมีสาขาในประเทศไทย

90/24 ซอย 1 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2513-8745
โทรสาร 0-2939-2534
อีเมล์ info@amnesty.or.th
http://www.amnesty.or.th

สมาพันธ์สิทธิมนุษยชนสากล (FIDH)
FIDH เป็นเครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก 178 องค์กรทั่วโลก รวมถึง
องค์กรสมาชิกในประเทศไทยด้วย

http://www.fidh.org/-Thailand-

ฟรอนด์ไลน์ดีเฟนเดอร์
ฟรอนด์ไลน์ฯ เป็นมลูนธิิสากลสำาหรบัการปกป้องนกัต่อสูเ้พือ่สทิธมินุษยชน โดยมกีารจดัสรรเงนิกองทนุ
ด้านความปลอดภัย ให้การสนับสนุนงานรณรงค์เรียกร้องด้านสิทธิมนุษยชน และมีสายด่วนเพื่อการ
ปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง

Hotline: +353 (0) 1 21 00 489
http://www.frontlinedefenders.org/
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· องค์กรระหว่างประเทศ

องค์กรระหว่างประเทศมีพันธกรณีที่ถูกบัญญัติขึ้นจากกฏหมายระหว่างประเทศในการทำาหน้าท่ีและให้
ความรับผิดชอบต่อการสร้างหลักประกันด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน 
โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือจากองค์กรเหล่านี้ได้ในภาษาไทย เนื่องจากองค์กร
เหล่านี้มักมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยประจำาการอยู่

สำานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)
OHCHR สนบัสนนุและเรยีกร้องให้เกดิความตระหนกัในประเดน็ด้านสิทธิมนษุยชน นกัต่อสูเ้พือ่ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในชุมชนสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในชุมชน 
ไปยังสำานักงาน เพื่อเชิญให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์คดีหรือเยี่ยมเยือนชุมชนเพื่อ 
ขยายผลในงานรณรงค์และการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน

อาคารสหประชาชาติ ชั้น 6 
ถนนราชดำาเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ 0-2288-1235
โทรสาร 0-2288-3009 
อีเมล์ OHCHR.Bangkok@un.org

ผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติ (UNSR)
ผูต้รวจการพเิศษสหประชาชาตไิด้รบัภารกจิเฉพาะด้านในการตดิตามข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบักรณกีารละเมดิ
สิทธิมนุษยชน โดยผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติสามารถวิจารณ์ เขียนจดหมายแสดงข้อซักถาม และ
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลประเทศที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวให้ปฏิบัติ
ตามข้อกฏหมายระหว่างประเทศที่ประเทศนั้นๆ ให้การรับรอง

สำาหรับการติดต่อผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติในกรณีเร่งด่วน 
อีเมล์: urgent-action@ohchr.org

ผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติในด้านที่เกี่ยวกับการปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ได้แก่

ผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
แฟกซ์: + 41 22 917 9006
อีเมล์: urgent-action@ohchr.org
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ผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติด้านเสรีภาพในการแสดงออก
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
แฟกซ์: +41 22 917 9006
อีเมล์: freedex@ohchr.org

ผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติด้านเสรีภาพในการชุมนุม
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
แฟกซ์: + 41 22 917 9006
อีเมล์: freeassembly@ohchr.org

ผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติด้านการซ้อมทรมาน
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
แฟกซ์: + 41 22 917 9006
อีเมล์: sr-torture@ohchr.org

ผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติด้านความรุนแรงต่อผู้หญิง
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10  
Switzerland
แฟกซ์: + 41 22 917 9006
อีเมล์: vaw@ohchr.org

ผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติด้านการสังหารนอกกฏหมาย
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10  
Switzerland
แฟกซ์: + 41 22 917 9006
อีเมล์: urgent-action@ohchr.org
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คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำาประเทศไทย
คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำาประเทศไทยอำานวยความสะดวกด้านการส่ือสารและการประสานงานกับ 
ผู ้แทนทางการทูตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในประเทศไทย ภายใต้แนวทางปฏิบัติของ 
สหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน คณะผู้แทนสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกต่างมี
พนัธกรณีในการสนับสนุนและปกป้องนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนษุยชนในประเทศท่ีตนประจำาการอยู่ โดยคณะ 
ผู้แทนทางการทูตเหล่านี้สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์คดีหรือออกแถลงการณ์แสดงความกังวลใจ 
ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดชึ้น

อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 19 
140/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ
ประเทศไทย 10330
โทรศัพท์ 0-2305-2600 / 2700 
โทรสาร 0-2255-9113 
อีเมล์ delegation-thailand@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/index_th.htm

· สื่อ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท
409 ซอยโรหิตสุข ประชาราษฎร์บำาเพ็ญ 5
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2690-2711
โทรสาร 0-2690-2712
อีเมล info@prachatai.com

สำานักข่าวประชาธรรม
77/1 หมู่ 5 ตำาบลสุเทพ
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-810-779
อีเมล์ newspnn@hotmail.com, pnn.thailand@gmail.com

ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ศสธ.)
ตู้ปณ. 14 อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 081-3696266 
อีเมล์ decha_61@yahoo.com; huktin.ud@gmail.com
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สำานักข่าวอิศรา
ศูนย์ข่าวเพื่อชุมชน
สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
538/1 ถนนสามเสน 
แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2241-3160 
โทรสาร 0-2241-3161

ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)
1371 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-7904 
อีเมล์ info@tcijthai.com
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ภาคผนวก 3 ปฏิญญาว่าด้วยสทิธแิละความรบัผดิชอบของปัจเจกบคุคล กลุม่บคุคล และองค์กของสงัคม  

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ 

อย่างสากล

สมัชชาใหญ่สหประชาชาต ิ

ยืนยัน ความสำาคัญในการปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายและหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงสำาหรับทุกคนในทุกประเทศของโลก 

ยืนยันด้วย ถึงความสำาคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั้งหลาย ตามข้อมติที่ 2200 (XX1) ว่าเป็นพื้นฐานของความพยายามระหว่าง
ประเทศในการส่งเสริมให้มีการเคารพและปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเป็น
สากล และให้ความสำาคัญแก่ตราสารสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองภายใต้ระบบสหประชาชาติ
และในระดับภูมิภาค 

ย�า้ว่า สมาชกิของประชาคมระหว่างประเทศทัง้ปวงต้องดำาเนนิการโดยร่วมกนัและแยกกนั ในการ
ปฏบิตัติามพนัธกรณอีย่างจรงิจงั เพือ่ส่งเสรมิและกระตุน้ให้เกดิการเคารพสทิธิมนษุยชนและเสรีภาพข้ัน
พืน้ฐานสำาหรบัทกุคนโดยปราศจากการแบ่งแยกทัง้มวล รวมท้ังท่ีมพีืน้ฐานจากเช้ือชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่นใด ต้นกำาเนิดแห่งชาติและสังคม ทรัพย์สิน สถานะการเกิด
หรืออื่นใด และยืนยันถึงความสำาคัญอย่างยิ่งในการให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อทำาให้เกิด
การปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎบัตรให้เป็นจริง 

ยอมรบั บทบาทความสำาคญัของความร่วมมอืระหว่างประเทศ ผลงานทีม่คีณุค่าของปัจเจกบคุคล 
กลุม่บุคคล และสมาคมทัง้หลาย ทีส่่งผลให้เกดิการขจดัการละเมดิสทิธิมนษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน
ท้ังปวงของประชาชาติและปัจเจกบุคคล รวมถึงการละเมิดอย่างเป็นระบบรุนแรงและกว้างขวาง เช่น 
การละเมิดอันเป็นผลมาจากการเหยียดผิว การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ ลัทธิล่าอาณานิคม 
การยดึครองหรอืการครอบงำาโดยต่างชาต ิการรกุรานหรือคกุคามต่ออธิปไตยของชาต ิเอกภาพของชาติ
หรือบูรณภาพของดนิแดน และจากการปฏเิสธการยอมรับในสิทธิของประชาชาตใินการกำาหนดเจตจำานง 
รวมถึงสิทธิของประชาชนทุกคนในการมีอธิปไตยเหนือความมั่งคั่งและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่ 

ตระหนักถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสันติภาพและความม่ันคงระหว่างประเทศกับการได้รับสิทธิ
มนษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน และระลกึว่าความไร้สนัตภิาพและความมัน่คงปลอดภยัไม่สามารถเป็น
ข้ออ้างในการละเมิดได้ 

ย�้าว่า สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงเป็นสากล ไม่สามารถแบ่งแยกได้ ขึ้นต่อกัน  
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันและควรได้รับการส่งเสริมและนำาไปปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและเป็นธรรม  
โดยปราศจากความอคติในการปฏิบัติเฉพาะประเภทของสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้น 
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ย�้าว่า ความรับผิดชอบและหน้าที่เบื้องแรกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานเป็นของรัฐ 

ตระหนักถึง สิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และสมาคมทั้งหลายในการ
ส่งเสรมิความเคารพและก่อให้เกดิความรูด้้านสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานในระดบัประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

จึงประกาศว่า 

ข้อ 1 
 บคุคลทกุคนมมิีทธ ิโดยลำาพงัหรอืร่วมกบัผูอ้ืน่ทีจ่ะส่งเสริมและต่อสูเ้พอีให้เกดิการคุ้มครอง และ

ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

ข้อ 2
 1. รฐัแต่ละรัฐมคีวามรบัผิดชอบและหน้าทีใ่นเบือ้งต้นทีจ่ะคุม้ครอง ส่งเสริมและนำาสทิธิมนษุยชน 

และเสรีภาพชั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ อาทิ โดยการดำาเนินขั้นตอนต่างๆ ที่อาจจำาเป็นต่อการสร้างสภาพที่
เหมาะสมในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ รวมถึงการประกันทางกฎหมายที่จำาเป็นเพื่อให้
มั่นใจว่า ทุกคนที่อยู่ภายใต้อำานาจรัฐโดยลำาพังและโดยร่วมกับผู้อื่น ได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ในทางปฏิบัติจริง 

 2. รัฐแต่ละรัฐต้องดำาเนินขั้นตอนด้านนิติบัญญัติ การบริหาร และอื่นๆ ที่จำาเป็นเพื่อให้มั่นใจ
ว่า สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายแห่งปฏิญญานี้ได้รับการประกันอย่างเป็นผล 

ข้อ 3 
 กฎหมายภายในประเทศทีส่อดคล้องกบักฎบตัรสหประชาชาตแิละพนัธกรณีระหว่างประเทศอืน่ๆ 

ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ถือเป็นกรอบกระบวนการยุติธรรมที่จะให้
มีการปฏิบัติและใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน รวมท้ังเป็นกรอบสำาหรับการดำาเนินกิจกรรม 
ทั้งปวงที่ควรปฏิบัติตามปฏิญญาฉบับนี้ เพื่อการส่งเสริม คุ้มครอง และได้รับสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้

ข้อ 4
 ข้อความใดในปฏิญญานี้จะต้องไม่นำาไปตีความในทางที่เสื่อมเสียหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์

และหลกัการของกฎบตัรสหประชาชาต ิหรอืจำากดั หรอืลดทอนจากบทบญัญตัขิองปฏญิญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตราสารระหว่างประเทศ และคำามั่นสัญญา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 

ข้อ 5 
ด้วยจุดประสงค์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน บุคคลทุกคนมี

สิทธิโดยลำาพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในระดับประเทศและระหว่างประเทศในการ 
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(1) พบหรือชุมนุมกันอย่างสันติ
(2) ก่อตั้ง ร่วม หรือมีส่วนร่วมในองค์การเอกชน สมาคมหรือกลุ่มทั้งหลาย 
(3) ติดต่อสื่อสารกับองค์การเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 

ข้อ 6 
 บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยลำาพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นในการ 
 (ก) รับรู้ เสาะหา ได้มา ได้รับ และครอบครองข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 

ขั้นพื้นฐานทั้งปวง รวมทั้ง การเข้าถึงข้อมูลว่าสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นจะทำาให้มีผลในทางกฎหมาย 
การศาล และการบริหารภายในประเทศได้อย่างไร 

 (ข) จัดพิมพ์ แจ้ง หรือ เผยแพร่ ความคิดเห็น ข้อมูล หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษย
ชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงได้อย่างเสรี ทั้งนี้ ตามที่กำาหนดไว้ในตราสารด้านสิทธิมนุษยชนหรือ
ตราสารระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (ค) เรียนรู้ อภิปราย ก่อตั้ง หรือมีความคิดเห็นในการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้น
ฐานทัง้ปวงในด้านกฎหมายและปฏบิตัจิรงิด้วยวธิกีารดงักล่าวหรอืวธิอีืน่ทีเ่หมาะสม เพือ่ให้สาธารณชน
มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

ข้อ 7 
บุคคลทุกคน โดยลำาพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่น มีสิทธิที่จะพัฒนา และอภิปรายแนวคิดใหม่ด้าน

สิทธิมนุษยชน หลักการ และการรณรงค์ให้เกิดการยอมรับ 

ข้อ 8 
 1. บุคคลทุกคนมีสิทธิโดยลำาพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่นในการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิผลโดย

ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ในการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลของตน และการดำาเนินงานสาธารณะ
 2. ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิ โดยลำาพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในการยื่นข้อวิจารณ์ต่อองค์กรหรือ 

หน่วยงานของรัฐบาล เพื่อปรับปรุงการดำาเนินงานสาธารณะ รวมทั้งการชี้ให้เห็นถึงเรื่องใดก็ตามของ
การดำาเนินการที่อาจขัดขวางหรือหยุดยั้งการส่งเสริม คุ้มครอง และการบรรลุถึงสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

ข้อ 9 
 1. ในการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษย

ชนตามทีอ้่างถงึในปฏญิญานี ้บคุคลทกุคนมสีทิธ ิโดยลำาพงัหรือโดยร่วมกบัผูอ้ืน่ท่ีจะได้รับประโยชน์จาก
การเยียวยาอย่างมีประสิทธิผล และได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการละเมิดสิทธิเหล่านั้น 

 2. เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว บุคคลทุกคนที่เห็นว่าสิทธิหรือเสรีภาพของตนถูก
ละเมิด ย่อมมีสิทธิ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านทางผู้แทนที่ได้รับมอบอำานาจตามกฎหมายที่จะร้องเรียน 
และให้มีการนำาเรื่องร้องเรียนสู่การพิจารณาโดยพลันอย่างเปิดเผย โดยคณะตุลาการหรือหน่วยงานท่ี
มีอำานาจเกี่ยวข้อง ที่เป็นอิสระและเป็นกลาง และให้มีการตัดสินตามที่กฎหมายบัญญัติในการแก้ไขการ
ละเมิด รวมทั้งค่าชดเชย หากเกิดการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพบุคคลนั้น รวมทั้งการบังคับการให้เป็น
ไปตามคำาตัดสินและเงินชดเชยในขั้นสุดท้ายโดยมิชักช้า 
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 3. เพื่อให้เป็นไปตามจุดหมายเช่นเดียวกัน บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยลำาพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น
ในการ 

 (ก) ร้องเรียนนโยบายหรือการกระทำาของเจ้าหน้าท่ีเฉพาะรายและของหน่วยงานของรัฐบาล 
ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยการยื่นคำาร้องหรือวิธีการอื่นที่เหมาะ
สมไปยังองค์กรที่มีอำานาจด้านตุลาการ บริหาร หรือนิติบัญญัติภายในประเทศ หรือองค์กรที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องอื่นตามที่ระบบกฎหมายของรัฐนั้นระบุที่จะตัดสินคำาร้องเรียนได้โดยมิชักช้า 

 (ข) เข้าร่วมกระบวนการรับฟัง พิจารณา และไต่สวนสาธารณะเพื่อให้ได้ความเห็นที่จะสร้าง
มติในการปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศ และพันธกรณีคำามั่นสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวข้อง 

 (ค) เสนอและให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมายอย่างมีคุณภาพของวิชาชีพ หรือคำาแนะนำาและ
ความช่วยเหลืออื่นใดที่เกี่ยวข้องอื่นในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

 4. เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกัน และเพื่อให้เป็นไปตามตราสารและกระบวนการ
ระหว่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง บคุคลทกุคนมสีทิธ ิโดยลำาพงัหรือโดยร่วมกบัผูอ้ืน่ทีจ่ะเข้าถงึและสือ่สารโดย
ไม่ถกูกดีกนักบัหน่วยงานระหว่างประเทศทัว่ไปหรอืมหีน้าทีเ่ฉพาะในการรับพจิารณาคำาร้องเรียนทีเ่กีย่ว
กับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 

 5. รัฐควรดำาเนินการสอบสวนโดยฉับพลันอย่างเป็นกลาง หรือประกันว่าจะมีการสืบสวนเมื่อ
มีเหตุที่น่าเชื่อถือได้ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในดินแดนที่อยู่ภายใต้เขตอาณา
ของรัฐนั้น 

ข้อ 10
 บุคคลจะต้องไม่เข้าร่วมโดยการกระทำาหรือเพิกเฉยไม่กระทำาเมื่อจำาเป็น ที่เป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และบุคคลจะต้องไม่ถูกลงโทษหรือได้รับการปฏิบัติเยี่ยงปรปักษ์ใดๆ 
ในการปฏิเสธการกระทำาดังกล่าว 

ข้อ 11
 บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยลำาพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย บุคคลทุกคนที่โดยอาชีพของบุคคลนั้นอาจมีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
มนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่นแล้ว ควรเคารพสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้น และปฏิบัติ
ตามมาตรฐานในประเทศและระหว่างประเทศเก่ียวกับหลักปฏิบัติหรือจริยธรรมของอาชีพและวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 

ข้อ 12 
 1. บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยลำาพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยสันติ เพื่อ

ต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
 2. รัฐต้องดำาเนินมาตรการที่จำาเป็นเพื่อประกันให้มีการคุ้มครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่

บุคคลทุกคน โดยลำาพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น จากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้ การเลือกปฏิบัติ
ที่เป็นการปฏิบัติโดยพฤตินัยหรือนิตินัย การกดดัน หรือการปฏิบัติโดยพลการอื่นใด ที่เป็นผลจากการ
ที่บุคคลนั้นได้ใช้สิทธิอย่าง ชอบธรรมตามที่อ้างถึงในปฏิญญานี้ 

 3. เกีย่วกบัเรือ่งนี ้บคุคลทกุคนมสีทิธ ิโดยลำาพงัหรอืโดยร่วมกบัผูอ้ืน่ ในการได้รบัการคุม้ครอง
อย่างมปีระสทิธผิลตามกฎหมายภายในประเทศ ในการทีจ่ะโต้ตอบหรือคดัค้านอย่างสนัตต่ิอกจิกรรมและ
การกระทำาใด รวมถึงการละเลย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐ ซึ่งส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ 
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เสรีภาพขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับการใช้ความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มบุคคลหรือปัจเจกบุคคลอื่น ที่มี 
ผลกระทบต่อการอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

ข้อ 13
บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยลำาพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในการหว่านล้อม ได้รับ และใช้ทรัพยากร 

ทั้งหลายเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานโดยสันติวิธี  
ตามบทบัญญัติข้อ 3 แห่งปฏิญญานี้ 

ข้อ 14 
 1. รัฐมีความรับผิดชอบในการดำาเนินมาตรการด้านนิติบัญญัติ ตุลาการ และบริหาร หรือ

อื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจของทุกคนภายใต้อำานาจเขตรัฐ ถึงสิทธิด้านพลเมือง 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 2. มาตรการดังกล่าว รวมถึง 
 (ก) จัดพิมพ์ และจัดให้มีกฎหมายและระเบียบภายในและที่เกี่ยวข้องกับตราสารสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 
 (ข) การเข้าถึงอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันถึงเอกสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

รวมทัง้รายงานตามช่วงเวลาต่อรฐัคณะกรรมการประจำาสนธสิญัญาด้านสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ
ที่รัฐนั้นเป็นภาคี เช่นเดียวกับบันทึกสรุปการหารือ และรายงานอย่างเป็นทางการขององค์กรนั้นๆ 

 3. รัฐต้องประกันและสนับสนุนการก่อต้ังและพัฒนาองค์กรอิสระแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในทุกดินแดนภายใต้เขตอำานาจรัฐตามความเหมาะสม  
ไม่ว่าจะเป็นผูต้รวจการแผ่นดนิ คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ หรอืสถาบนัแห่งชาติในรูปแบบใด 
รูปแบบหนึ่ง 

ข้อ 15 
 รัฐมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมและอำานวยความสะดวกในการสอนสิทธิมนุษยชนและ

เสรภีาพขัน้พืน้ฐานในการศกึษาทกุระดบัชัน้ และประกนัว่าผูรั้บผดิชอบทัง้ปวงในการฝึกอบรมทนายความ 
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจในการบังคับใช้กฎหมาย บุคลากรในกองทัพ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รวมเรื่องการ
สอนสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม 

ข้อ 16 
 ปัจเจกบคุคล องค์กรเอกชน และสถาบนัทีเ่กีย่วข้อง มบีทบาทท่ีสำาคญัในการช่วยให้สาธารณชน

ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
ศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยในสาขาที่จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างความเข้าใจ ขันติธรรม 
สันติภาพ และมิตรภาพระหว่างชาติ และระหว่างกลุ่มเชื้อชาติและศาสนาทั้งปวง โดยคำานึงถึงภูมิหลัง
ของสังคม และชุมชนที่หลากหลายในการทำากิจกรรมต่างๆ 

ข้อ 17
 ในการใช้สิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในปฏิญญานี้ บุคคลทุกคนไม่ว่าจะดำาเนินการโดยลำาพัง

หรอืโดยร่วมมอืกบัผูอ้ืน่ ต้องอยูภ่ายใต้ข้อจำากดัทีส่อดคล้องกบัพนัธกรณรีะหว่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง และ



คู่มือการปกป้องและความปลอดภัยสำาหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชน78

กำาหนดไว้ในกฎหมายเท่านัน้ เพือ่จดุประสงค์ในการให้เกดิการตระหนกัและเคารพอย่างเหมาะสมในสทิธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เป็นธรรมในด้านศีลธรรม ความสงบเรียบร้อย
ของสาธารณะ และสวัสดิการทั่วไปของสังคมประชาธิปไตยเท่านั้น 

ข้อ 18 
 1. บคุคลทกุคนมหีน้าทีต่่อและภายในชมุชน ทีบ่คุคลนัน้สามารถพฒันาบคุลกิภาพได้อย่างเสรี

และเป็นอิสระได้เท่านั้น 
 2. ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน และองค์กรเอกชน มีบทบาทที่สำาคัญและความรับผิด

ชอบทีจ่ะปกป้องประชาธปิไตย ส่งเสรมิสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานและช่วยให้เกดิการส่งเสรมิ 
และความก้าวหน้าของสังคม สถาบันและกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย 

 3. ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน และองค์กรเอกชน มีบทบาทที่สำาคัญและความรับผิด
ชอบเช่นกัน ในการช่วยให้เกิดการส่งเสริมสิทธิของทุกคนตามความเหมาะสม ที่จะมีระเบียบสังคมและ
ระเบียบระหว่างประเทศที่สิทธิและเสรีภาพบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและตราสาร
สิทธิมนุษยชนอื่น ได้รับการเคารพอย่างเต็มที่ 

ข้อ 19 
 ข้อความในปฏิญญานี้จะนำาไปตีความในทำานองให้ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรของ

สงัคมใด หรอืรฐัใดทีจ่ะมสีทิธใินกจิกรรมหรอืการกระทำาใดทีจ่ดุมุ่งหมายในการทำาลายสทิธแิละเสรภีาพ
ที่กล่าวถึงในปฏิญญานี้มิได้ 

ข้อ 20
 ข้อความในปฏญิญานีจ้ะนำาไปตคีวามเพือ่ยอมให้รฐัทัง้หลายสนบัสนนุ และส่งเสริมกจิกรรมของ

ปัจเจกบคุคล กลุม่บคุคล สถาบัน หรือองค์การเอกชนในทางทีข่ดักบับทบัญญตัขิองกฎบตัรสหประชาชาติ
มิได้ 





“การสนบัสนนุของพไีอชว่ยใหเ้ราไดม้าแลกเปลีย่น 

พบปะ แชร์ประสบการณ์ร่วมกับพี่น้องที่ร่วมต่อสู้

กบัความไมเ่ปน็ธรรมในสงัคมรว่มกัน ซึง่เปน็ผลด ี

เมื่อเราได้มาแลกเปล่ียนกันแล้ว ก็ได้นำาเอาไป

ประยุกต์ใช้กับการต่อสู้เรื่องที่ดินของชุมชน”

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากชุมชนคลองไทรพัฒนา 

จังหวัดสุราษฏร์ธานี

“ก่อนที่เราจะรู้จักพีไอ ชุมชนไม่รู้ว่าจะจัดการ

ปัญหาเรื่องความปลอดภัยอย่างไร ได้แต่จัดการ

ตามสภาพและข้อจำากัดที่มี พีไอช่วยสนับสนุน

ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของนัก

ปกป้องสิทธิมนุษยชน สมาชิกชุมชนก็ยอมรับว่า

มีประโยชน์ เราจะนำาความรู้ไปสานต่ออย่างเป็น

รูปธรรมให้ได้”

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากชุมชนสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำาภู

“พีไอเข้ามาให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง การดูแลความปลอดภัยและการลดความเสี่ยง เราได้แชร์

ประสบการณ์กับหลายพื้นที่ ทำาให้ทราบว่าเมื่อเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นแล้ว จะมีวิธีจัดการอย่างไร  

เพื่อนำามาลดความเสี่ยงในชุมชนตัวเอง”

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากชุมชนบ้านแหง จังหวัดลำาปาง

“พีไอให้ความรู้ในการปกป้องสิทธิและการจัดการความเสี่ยงที่ชุมชนอาจได้รับ นอกจากนี้ ยังช่วยเติมเต็ม

การวิเคราะห์ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนได้”

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากชุมชนเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย

โพรเทคชัน อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย)  
ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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