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ค�ำน�ำ
หนังสือคู่มือเล่มนี้จัดท�ำขึ้นภายใต้บรรยากาศของปัญหาและอุปสรรคของการท�ำงานสร้างสิทธิ
และเพิ่มศักยภาพของชุมชนของ “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” หรือค�ำคุ้นหูที่เราใช้เรียกกันว่า “นักต่อสู้
สิทธิมนุษยชน” สถานการณ์ดงั กล่าวไม่วา่ จะเป็นการกล่าวหาว่านักต่อสูส้ ทิ ธิมนุษยชนเป็น “นักประท้วง
คัดค้าน ยุแหย่ชาวบ้านให้รวมตัวก่อความรุนแรง ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของชุมชน เป็นผูเ้ ห็นแก่ตวั
ไม่เสียสละเพื่อส่วนรวม หรือมองว่าเป็นเอ็นจีโอก็ตาม” ทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุของความสุ่มเสี่ยง
ต่อภยันตรายต่างๆ ที่นักต่อสู้สิทธิมนุษยชนจะได้รับในพื้นที่ เช่น การข่มขู่ คุกคาม ไปจนถึง
การท�ำร้ายร่างกาย และสังหารเอาชีวิต ในสถิติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในห้วงระยะ
เวลาการท�ำงานครบ ๑๒ ปี มีนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนที่ลุกขึ้นมาปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมตามสิทธิชมุ ชนในรัฐธรรมนูญตัง้ แต่ พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๐ ถูกฆ่าตายเป็นจ�ำนวน
กว่า ๓๐ ราย ยังไม่รวมที่เป็นจ�ำเลยในคดีความต่างๆ ทั้งอาญาและแพ่งที่รัฐและเอกชนได้ฟ้องร้องฐาน
ผิดกฎหมายความสงบเรียบร้อย กล่าวหาเป็นโจรหรือการกระท�ำเป็นซ่องโจร ผู้ก่อการร้าย หรือละเมิด
กฎหมายหน่วยงานรัฐ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เราเรียกรวมกัน
ว่า คดีคนจนบ้าง คดีโลกร้อนบ้าง อีกหลายร้อยกว่าคดี ถูกตัดสินจ�ำคุกไปมิใช่น้อย ต้องชดใช้ทรัพย์สิน
เงินทองในคดีแพ่ง ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นคนยากคนจนอยูแ่ ล้ว บางรายก็เสียชีวติ ในเรือนจ�ำก็ยงั มี ประชาชนจึงถูก
ซ�้ำเติมมิใช่แค่ละเมิดสิทธิชุมชน แต่ถูกละเมิดทั้งสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการมีชีวิตอยู่ และ
สวัสดิภาพความปลอดภัยของชุมชน
ดังนัน้ หนังสือ “คูม่ อื การปกป้องและความปลอดภัยส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชน”
จึงมีความส�ำคัญและความจ�ำเป็นส�ำหรับภาคประชาชนที่ต้องศึกษาให้เข้าใจ และสร้างแนวปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้จิตส�ำนึกความเป็นพลเมืองในการใช้สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ในการเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ชมุ ชนใช้ประโยชน์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหลักประกันการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในมาตรา ๘๗ สร้างพลัง
อ�ำนาจของภาคประชาชนในการต่อรองเพือ่ ให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมใน
การตัดสินใจเชิงนโยบายโดยชุมชน เพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบนิติรัฐและนิติธรรมในสังคมไทย
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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“ในน�้ำมีปลา ในนามีข้าว” หลักศิลาจารึกสุโขทัย
ในช่วงสองปีทผี่ า่ นมา องค์กรโพรเทคชัน อินเตอร์เนชันแนล ท�ำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน1
ในประเทศไทยผู้ก�ำลังเผชิญความเสี่ยงระหว่างการต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเเละการปกป้อง
หลักการประชาธิปไตย คู่มือการปกป้องและความปลอดภัยที่ท่านก�ำลังถืออยู่เป็นผลมาจากการท�ำงาน
ร่วมกันดังกล่าว โดยพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์เเละมุมมองของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเหล่านี้
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอย่างน้อย 35 ราย 2
เสียชีวิตเนื่องจากการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม หลายๆ คนเป็นนักกิจกรรมจากชุมชน
บทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชนมักไม่ได้รบั ความสนใจนัก เมือ่ เทียบกับความเสีย่ ง
ที่เผชิญและความเสียสละมหาศาลที่คนเหล่านี้กระท�ำทั้งในอดีตเเละปัจจุบัน คู่มือเล่มนี้มีจุดประสงค์
เพือ่ สร้างความเข็มแข็งให้กบั สถานะของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเพิม่ การปกป้องเเละความปลอดภัย
ให้กับพวกเขา คู่มือดังกล่าวจะอุทิศให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากชุมชนในประเทศไทยเเละที่อื่นๆ
ทั้งผู้ที่ก�ำลังต่อสู้และผู้ที่ได้สละชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและสิ่งเเวดล้อมที่มีคุณภาพในชุมชน
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชนในประเทศไทยยังคงยึดถือค�ำพูดในหลักศิลาจารึกข้างต้น
ซึ่ ง แสดงความสอดคล้ อ งของชี วิ ต ที่ มี เ สรี ภ าพเเละชี วิ ต ที่ ส ามารถก�ำหนดทางเดิ น ของตนเองได้
กล่าวอย่างง่าย คือ กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากชุมชนพยายามรักษาน�้ำและสภาพแวดล้อมให้
ปราศจากมลพิษจากการพัฒนาอย่างล้นเกินเพื่อให้สามารถด�ำรงวิถีความเป็นอยู่เเละใช้ชีวิตที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติได้

1 อีกคำ�ที่ใช้เรียกคือ นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งในภาษาอังกฤษ คือ Human Rights Defenders
2 http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000049992 สำ�หรับการประเมิน
ตัวเลขโดยองค์กรฮิวเเมนไรท์วอช โปรดดู http://www.hrw.org/news/2013/02/26/thailand-investigate-murder-environmentalist
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เกี่ยวกับองค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนล (พีไอ)
องค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนลคือใคร

องค์ ก รโพรเทคชั่ น อิ น เตอร์ เ นชั น เเนล เป็ น องค์ ก รระหว่ า งประเทศที่ ไ ม่ เ เสวงหาก�ำไร
ท�ำงานด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ก ารปกป้ อ งเเละเครื่ อ งมื อ การจั ด การความปลอดภั ย ส�ำหรั บ นั ก ปกป้ อ ง
สิทธิมนุษยชนที่เผชิญความเสี่ยง องค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนลเริ่มด�ำเนินการท�ำงานร่วมกับ
องค์กรท้องถิ่นใน 30 ประเทศทั่วโลกตั้งเเต่ พ.ศ. 2548

เราท�ำอะไร

องค์กรโพรเทคชัน่ อินเตอร์เนชันเเนลสร้างเครือ่ งมือเเละยุทธศาสตร์เเก่นกั ปกป้องสิทธิมนุษยชน
เพื่อการปกป้องตนเอง องค์กรฯ สนับสนุนบุคคล องค์กร เครือข่าย เเละชุมชนที่ถูกละเมิดสิทธิจากการ
ต่อสูเ้ พือ่ สิทธิชมุ ชนจากการข่มขู่ การคุกคามโดยใช้กฎหมาย การตีตราเเง่ลบ เเละการกดขีร่ ปู แบบต่างๆ
องค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนล สนับสนุนการปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยวิธีต่างๆ ดังนี้
• ร่วมพัฒนาวิธีการเเละวิธีปฏิบัติการ โดยองค์กรโพรเทคชั่นอินเตอร์เนชันเเนลมีส�ำนักงาน
ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองในประเทศต่างๆ ที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีความเสี่ยง
เป็นพิเศษ
• สร้างศักยภาพให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งระดับบุคคล องค์กร เเละเครือข่าย เพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงและเสริมสร้างความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้น
• ศึกษาเเนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี เละความท้าทายในการปกป้อง แปลงข้อค้นพบดังกล่าวเป็นคูม่ อื รายงาน
เเละเครือ่ งมืออืน่ ๆ เพือ่ ให้นกั ปกป้องสิทธิมนุษยชนในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทัว่ โลกเข้าถึงได้
• สนับสนุนให้รัฐชาติปฏิบัติตามพันธกรณีเพื่อปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยใช้ปฏิญญา
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กลไกกฎหมายระดับประเทศ ภูมภิ าค เเละระหว่าง
ประเทศ

จุดมุ่งหมายของคู่มือ

คูม่ อื เล่มนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้นกั ปกป้องสิทธิมนุษยชนมีความรูเ้ เละเครือ่ งมือทีจ่ ะสร้างความเข้าใจ
พัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยและการปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเอง เนือ้ หาภายในคูม่ อื
จะช่วยให้นกั ปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถประเมินความเสีย่ ง พัฒนาเเผนและมาตรการความปลอดภัย
ให้เหมาะกับสถานการณ์จ�ำเพาะของตน โดยการจัดการความปลอดภัยนั้นจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ
เป็นกระบวนการ คู่มือจึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพดังกล่าวและ
มุ่งหมายให้เกิดการปฏิบัติจริง

ช่วยปรับปรุงคู่มือฉบับนี้ด้วยกัน

ข้อเสนอแนะเเละแนวคิดในคู่มือนี้ยังต้องการการปรับปรุงเเละการน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ที่ต่างกันออกไป คู่มือเล่มนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ไม่สิ้นสุดเเละมิใช่เอกสาร
ที่เสร็จสิ้นตายตัว เนื่องจากองค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนลยังคงท�ำงานร่วมกับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง เราหวังว่าเนือ้ หาในคูม่ อื เล่มนีจ้ ะได้รบั การปรับปรุงแก้ไขตาม
กลไกและยุทธศาสตร์การปกป้องที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไทยสามารถน�ำมาใช้ได้มากขึ้น
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ค�ำขอบคุณ:

การต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของสมาชิกชุมชน
เป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์เเห่งการมีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทียมให้กระจายทั่วประเทศ เมื่อเมล็ดพันธุ์
กลายเป็นต้นกล้าที่เติบโต ต้นกล้าเหล่านี้จะสร้าง
ประชาธิปไตยทีเ่ เท้จริง นัน่ คือการทีส่ ทิ ธิของทุกคน
ได้รับการเคารพและเติมเต็มอย่างเท่าเทียมกัน
หากปราศจากเมล็ดพันธุ์นับพัน นับเเสน หรือ
ล้านๆ เมล็ด ประเทศก็จะไม่สามารถเก็บเกี่ยว
ประชาธิ ป ไตยและการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้
“ต้ น กล้ า ” จะน�ำเราเข้ า สู ่ เ นื้ อ หาที ล ะขั้ น ตอน
ทีละบท โดยเป็นสัญลักษณ์แทนเมล็ดข้าวเหล่านั้น
องค์ ก รโพรเทคชั่ น อิ น เตอร์ เ นชั น เเนล
ขออุ ทิ ศ คู ่ มื อ ฉบั บ นี้ ใ ห้ นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนของชุมชนตนเอง คู่มือนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์
ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากชุมชน โดยรวบรวมจากแนวคิดและการปฏิบัติที่สร้างเเรงบันดาลใจ
ผสมผสานกับองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเเละการปกป้องที่มีอยู่ในชุมชน
องค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนล ขอขอบคุณค�ำแนะน�ำอันมีค่าจากชุมชนที่เราท�ำงานด้วย
โดยตรง โดยเฉพาะตัวเเทนชุมชนที่ได้เข้าร่วมการประชุมระดมความเห็นที่องค์กรฯ จัดขึ้นเมื่อต้นปี
พ.ศ. 2556 ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่น อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย, กลุ่มรักษ์บ้านแหง
อ�ำเภองาว จังหวัดล�ำปาง, กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี, กลุ่มป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ - ผาจันได
อ�ำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�ำภู, กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ด้วยความหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้
เพื่อสิทธิชุมชน ช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนเเละความส�ำเร็จในที่สุด

ข้อจ�ำกัดความรับผิดชอบ:

เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ไม่จ�ำเป็นจะต้องสะท้อนมุมมองขององค์กรโพรเทคชัน อินเตอร์เนชันแนล
ทัง้ นี้ ผูเ้ ขียนและผูพ้ มิ พ์ไม่สามารถรับประกันได้วา่ ข้อมูลในคูม่ อื จะสมบูรณ์ ถูกต้อง เเละจะไม่รบั ผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้คู่มือ คู่มือเล่มนี้เเละส่วนใดส่วนหนึ่งของคู่มือไม่สามารถใช้เป็น
บรรทัดฐานหรือเป็นเครื่องประกันความปลอดภัย หรือการน�ำไปใช้โดยไม่มีหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ความเสี่ยงเเละการวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัยที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจเผชิญ
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คู่มือการปกป้องและความปลอดภัยสำ�หรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชน

บทที่ 1

บทที่ 1:

ฉันเป็นใคร: การเตรียมดิน
ฉันจะต้องท�ำงานกับใครบ้าง: การเลือกเมล็ดพันธุ์
ส�ำหรับหลายชุมชน การพัฒนาอย่างรวดเร็วท�ำให้ชุมชนต้องต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนตามความจ�ำเป็น
มากกว่าเป็นการต่อสู้ด้วยความตั้งใจเเต่เเรก การต่อสู้มีลักษณะเช่นเดียวกับการรับประทานอาหาร
เพือ่ ด�ำรงชีวติ พวกท่านต่อสูเ้ พือ่ ด�ำรงรักษาทีด่ นิ น�ำ้ และวิถชี วี ติ ของตน การต่อสูไ้ ม่ได้หมายความว่า
ชุมชนต่อต้านการพัฒนา ชุมชนส่วนใหญ่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อม
ผู ้ ค นที่ อ าศั ย และดู แ ลสิ่ ง เเวดล้ อ มนั้ น ด้ ว ย โดยชุ ม ชนเหล่ า นี้ ต ่ า งมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะรั ก ษาสมดุ ล ระหว่ า ง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและประเพณีดั้งเดิมของตน
ในการสร้างสมดุลดังกล่าว ชุมชนต้องเผชิญกับ
ความท้าทายหลายขนาดเเละหลากรูปแบบ โดยคู่มือ
เล่มนี้จะเปรียบเทียบการสร้างสมดุลกับการปลูกข้าว
หากต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ เราต้อง
ก�ำจัดความท้าทายต่างๆ เช่น โรคพืช หนูนา สภาพ
อากาศเลวร้าย รวมถึงแมลงศัตรูพืช การเตรียมดิน
และการจัดการน�้ำจะท�ำให้เราสามารถเอาชนะความ
ท้าทายมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ในท�ำนองเดียวกับการ
ที่เราจัดเตรียมการป้องกันและจัดการความปลอดภัย
ให้ตนเองเมือ่ ต้องเผชิญความท้าทายทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ปกป้องสิทธิของตนและชุมชน
ในการต่อสูเ้ พือ่ ปกป้องสิทธิชมุ ชน สิง่ แรกทีท่ า่ นต้องท�ำคือการเตรียมดินและเลือกเมล็ดพันธุท์ เี่ หมาะสม
ท่านต้องเข้าใจผืนดินทีท่ า่ นยืนอยูเ่ พือ่ เลือกพันธุพ์ ชื ทีถ่ กู ชนิดและให้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ในฐานะนักต่อสู้
เพื่อสิทธิมนุษยชน ท่านต้องเข้าใจสถานการณ์และพื้นที่การต่อสู้ที่ท่านอยู่ในบริบทที่กว้างขึ้น

ฉันเป็นใคร: การเตรียมดิน
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ในคูม่ อื ฉบับนีเ้ ราจะใช้ค�ำว่า “นักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชน” แทนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพราะนีค่ อื
ค�ำทีน่ กั กิจกรรมชุมชนในประเทศไทยใช้เรียกตนเอง อย่างไรก็ตาม ในระดับนานาชาติภาษาทางการและ
ในต่างประเทศจะเรียกว่า นักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders: HRDs)
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ค�ำว่า นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นค�ำที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และได้รับการรับรองใน
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล กลุ่มและองคาพยพของสังคม
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอันได้รับการยอมรับเป็นสากลและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2531 หรือโดยทั่วไปเรียกว่าปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยท่าน
สามารถค้นหาเอกสารเพิ่มเติมได้จากด้านหลังคู่มือเล่มนี้ ในล�ำดับแรกขอให้พิจารณาความหมายของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนตามนิยามขององค์การสหประชาชาติและประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทย
ที่ยอมรับปฏิญญานี้

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนคือใคร? นักปกป้องสิทธิมนุษยชนคือ ...
ñ คนที่ท�ำงานตามล�ำพังหรือท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
ñ เป็นผูป้ ระกอบอาชีพโดยตรง เช่น ทนายความสิทธิมนุษยชน
หรือเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
ñ เป็นอาสาสมัคร เช่น นักเรียน นักศึกษา
ñ สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ไปด้วยได้ เช่น ชาวนา หมอ หรือครู

สิ่งที่ส�ำคัญ คือ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนต่อสู้
เพือ่ ปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างน้อยหนึง่ ประเด็นหรือ
มากกว่า และยอมรับว่าสิทธิมนุษยชนทุกประเด็นต่าง
มีความส�ำคัญเท่าเทียมกัน และใช้ได้กับทุกคนโดยไม่
ค�ำนึงถึงเชือ้ ชาติ ชาติพนั ธุ์ สัญชาติ อายุ เพศ รสนิยม
ทางเพศ หรือปัจจัยอื่นๆ
ตั ว อย่ า งนั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนซึ่ ง เป็ น ที่ รู ้ จั ก ใน
ประเทศไทย
ñ นายทนง โพธิ์อ่าน
ñ ทนายสมชาย นีละไพจิตร
ñ นายเจริญ วัดอักษร
ñ นางจินตนา แก้วขาว
ñ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมอุดรธานี (ประเด็นเหมืองแร่โปแตช) เเละกลุ่มต่อต้านท่อแก๊สไทยมาเลเซีย
ประเด็นส�ำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจไม่ถูกต้องเสมอไป สิ่งส�ำคัญคือ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทัง้ หญิงชายต้องเป็นผูป้ กป้องสิทธิมนุษยชน เช่น ทนายความผูใ้ ห้การสนับสนุน
ชุมชนชนบทที่ขัดแย้งกับบริษัทซึ่งพยายามอ้างสิทธิในที่ดินที่ชาวบ้านอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์มาหลาย
ชัว่ อายุคน กรณีนถี้ อื ว่า ทนายความเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทีป่ กป้องสิทธิในทีด่ นิ ของชุมชน แม้วา่
กรณีนี้ชาวบ้านอาจเเพ้คดีและบริษัทได้ที่ดินไปในที่สุด สิ่งส�ำคัญคือ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องไม่ใช้
ความรุนแรงเเละไม่พยายามบรรลุเป้าหมายของตนโดยใช้ความรุนแรง
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ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนก�ำหนดสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายประการ
สิทธิเหล่านี้ไม่ใช่สิทธิใหม่ แต่เป็นสิทธิที่มีอยู่แล้วในฐานะส่วนหนึง่ ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
พ.ศ. 2491 เเละอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนต่างๆ ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองแห่งองค์การสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบันและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
สัตยาบันด้วย
ในที่นี้จะยกตัวอย่างสิทธิพอสังเขป เช่น
ñ การเเสวงหาการปกป้องเเละท�ำให้เกิด
ความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ñ การก่ อ ตั้ ง สมาคมและองค์ ก รพั ฒ นา
เอกชน
ñ การประชุมหรือชุมนุมโดยสันติ
ñ การร้ อ งเรี ย นทางนโยบายและการ
ด�ำเนินการในทางสิทธิมนุษยชน เพื่อให้
มีการทบทวนข้อร้องเรียนดังกล่าว
ñ การเข้าร่วมประชาพิจารณ์ การด�ำเนินคดี
เเละการพิ จ ารณาคดี เ พื่ อ ประเมิ น ว่ า
การด�ำเนินการโดยรัฐเป็นไปตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระดับประเทศเเละพันธกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนระดับนานาชาติหรือไม่
ñ การคุ ้ มครองที่มีป ระสิท ธิภาพภายใต้กฎหมายระดั บ ประเทศเพื่ อ ด�ำเนิ น การหรื อ ทั ด ทาน
การด�ำเนินการหรือละเว้นการด�ำเนินการของรัฐที่ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้วยสันติวิธี ปฏิญญานี้ยังก�ำหนดภาระผูกพันของรัฐด้านการปกป้องส่งเสริมและด�ำเนินการ
ด้านสิทธิมนุษยชน
7

บทที่ 1

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง หรือผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นกลุ่มที่
สมควรกล่าวถึงเเละใส่ใจเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้หญิงทั่วโลกอาจถูกกดขี่เพราะเพศของตน
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงเผชิญความเสีย่ งเช่นเดียวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาย แต่การ
เป็นผู้หญิงท�ำให้ต้องเผชิญกับความท้าทายเพิ่มขึ้น ในหลายๆ ประเทศผู้หญิงถูกกักบริเวณให้อยู่
ในบ้านและต้องด�ำรงชีวติ โดยมีขอ้ จ�ำกัดมากมายทีก่ �ำหนดจากกรอบประเพณี ผูห้ ญิงทีไ่ ม่ได้ใช้ชวี ติ
ตามกฎนั้นๆ มักเผชิญการเลือกปฏิบัติและการคุกคาม ในบางประเทศผู้หญิงต้องต่อสู้เพื่อให้ได้
รับการศึกษาทีเ่ ท่าเทียมกับผูช้ ายหรือถูกเลือกปฏิบตั เิ มือ่ ต้องการท�ำงานบางอย่าง ในประเทศไทย
ผู้หญิงหลายคนเผชิญกับความท้าทายหากลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิมนุษยชนของตนเองอย่างแข็งขัน
โดยสมาชิกในสังคมคนอื่นๆ อาจกล่าวว่าพวกผู้หญิงควรจะอยู่บ้านเพื่อดูแลลูกและสามีมากกว่า
มาชุมนุมตามท้องถนนหรือต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการเลือก
ปฏิบัติที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงอาจต้องเผชิญ

สิทธิชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่กว้างกว่าสิทธิ
ที่ชุมชนให้การปกป้อง เช่น สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ สิทธิด้านสุขภาพ หรือสิทธิในมาตรฐานการ
ด�ำรงชีวติ ทีจ่ �ำเป็น ต่างได้รบั การบัญญัตไิ ว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมขององค์การสหประชาชาติ และกติการะหว่างประเทศของสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง

กฎหมายไทย:

เมื่ อ ประเทศไทยให้ สั ต ยาบั น ต่ อ อนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติก็ย่อมมีภาระผูกพันที่จะแปลสิทธิ
ในอนุสัญญาเป็นกฎหมายภายในประเทศ
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 รับรอง
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน
ทั้ ง ยั ง สนั บ สนุ น สิ ท ธิ ข องชุ ม ชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติของตน มาตรา 66 ความว่า
“บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือ
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟู
จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมใน
การจัดการ การบ�ำรงุ รักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน”
ข้อกฎหมายเชิงบวกภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา 67 ยังเสริมกับมาตรา 66 โดยก�ำหนด “สิทธิของ
บุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ “
มาตรา 67 ยังห้ามมิให้มี “การด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่ า งรุ น แรงทางด้ า นคุณภาพสิ่งแวดล้อม” และจะต้ อ งจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบของ
โครงการหรือกิจกรรมที่มีต่อคุณภาพของสภาพแวดล้อมก่อนที่จะเริ่มโครงการ ทั้งนี้ ชุมชนมีสิทธิที่จะ
“ฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็น
นิติบุคคล” ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 60 (สิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐ) และมาตรา 62 (สิทธิติดตาม
และร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่) ตามรัฐธรรมนูญไทย
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชนมีบทบาทส�ำคัญในการก่อให้เกิดการสร้างหลักประกันสิทธิ
ของกลุ่มคนชายขอบ เพราะความพยายามของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนท�ำให้คนยากไร้ได้ประโยชน์
อย่างมีนัยส�ำคัญ แม้กฎหมายจะท�ำการรับรองสิทธิในป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเเต่การรับรองสิทธิ
ดังกล่าวยังขาดการน�ำไปปฏิบตั จิ ริง เนือ่ งจากรัฐบาลยังคงลังเลทีจ่ ะออกกฎระเบียบเเละกลไกเพือ่ บังคับ
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ฉันท�ำงานกับใคร-การเลือกเมล็ดพันธุ์-:

ถึงตอนนี้ท่านทราบเเล้วว่าท่านเป็นใคร และสิทธิของท่านคืออะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม ท่านยัง
ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคนอื่นๆ ที่ท่านท�ำงานด้วยระหว่างขั้นตอนการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของ
เมล็ดข้าว ท่านจ�ำเป็นต้องรู้จักผู้ขายเมล็ด ผู้ซื้อ เกษตรกรรายอื่นๆ หรือเจ้าหน้าที่การเกษตร
ในท�ำนองเดียวกันเมื่อท่านปกป้องสิทธิของตนเอง ท่านจ�ำเป็นต้องรู้วิธีการรับมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
บุคคลใดก็ตามที่มีส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมในกระบวนการต่อสู้ของท่าน คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แม้ ว ่ า สิ ท ธิ ข องท่ า นจะได้ รั บ การรั บ รองตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่ า งประเทศที่ ป กป้ อ ง
สิทธิมนุษยชน สิทธิของท่านก็มักจะปะทะกับผลประโยชน์ของคนอื่นๆ
ผลประโยชน์ทับซ้อนมักท�ำให้ฝ่ายตรงข้าม
ขัดขวางการท�ำงานของท่าน ดังทีต่ วั อย่างข้างต้น
ได้แสดงให้เห็น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ ที่อาจเห็นอกเห็นใจในประเด็น
ที่ท่านก�ำลังต่อสู้และตัดสินใจจะช่วยเหลือและ
สนับสนุนการท�ำงานของท่าน ท่านจะต้องระบุ
ว่าคนกลุม่ นัน้ เป็นใคร เพราะคนเหล่านีส้ ามารถ
ช่ ว ยให้ ท ่ า นมี ที่ ยื น ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ต่ อ หน้ า ฝ่ า ย
ตรงข้าม ท่านจะต้องเเยกเมล็ดไม่ดีออกจาก
เมล็ดพันธุ์ดี หากท่านจะด�ำเนินการต่อสู้
การท�ำแผนผังระบุและท�ำความเข้าใจผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทีจ่ ะสนับสนุนการต่อสูข้ องชุมชน
เป็นสิ่งส�ำคัญมากส�ำหรับยุทธศาสตร์ของท่าน
ตั ว อย่ า งเช่ น วิ ธี ก ารท�ำงานของท่ า นส่ ง ผล
กระทบทางลบหรือทางบวกอย่างไรต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย? ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใดมี
อิทธิพลในการให้การปกป้องคุ้มครองตัวท่านเองเเละสมาชิกชุมชนที่ท�ำงานด้วย?
ในการรวบรวมแรงสนับสนุน ท่านจะต้องสร้างพันธมิตรกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีจ่ ะสามารถช่วยเพิม่
อ�ำนาจต่อรองให้แก่ทา่ น ในฐานะบุคคลหรือชุมชนเสียงของท่านอาจไม่เป็นทีไ่ ด้ยนิ ต่อเมือ่ ท่านและชุมชน
มีคนอื่นๆ ออกมาพูดให้การสนับสนุน เสียงของท่านจะดังเเละมีพลังมากขึ้น
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ใช้กฎหมายอย่างชัดเจน เช่น กรณีที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจต่อ
โครงการที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตโดยรวมของตน ประเทศไทยในเวลานี้
ยังขาดการก่อตั้งองค์กรอิสระเพื่อก�ำกับดูแลการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แม้จะมี
การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2

ตัวอย่างเช่น เมื่อชุมชนของท่านไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ผลประโยชน์ของชุมชนคือการป้องกันน�ำ้ และทีด่ นิ ของตนเอง ซึง่ อาจปะทะกับผลประโยชน์ของ
นักลงทุนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มักจะมี
อ�ำนาจ เงิน และมีอิทธิพลมากกว่าที่ท่านมี จึงง่ายมากที่เขาจะใช้อ�ำนาจต้านทานการต่อสู้ของ
ท่านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง ซึ่งในกรณีนี้คือการสร้างโรงไฟฟ้า
บางครัง้ พวกเขาอาจใช้อ�ำนาจผลักดันให้ได้รบั ใบอนุญาตโดยไม่เคารพกระบวนการทางนโยบาย
(ไม่จัดท�ำการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น) บางครั้งก็อาจใช้วิธีการที่รัดตึงขึ้นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย เช่น การติดสินบน การฟ้องร้อง (ด้วยเจตนาตีตราผู้ถูกฟ้องว่ากระท�ำความผิด)
และแม้กระทั่งการโจมตีหรือลอบสังหารสมาชิกชุมชนที่ออกมาเรียกร้องเป็นปากเสียงให้กับชุมชน
ของตน ในฐานะทีเ่ ป็นนักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชน ท่านก�ำลังเผชิญความเสีย่ งเหล่านี้ รวมทัง้ ความเสีย่ งอืน่ ๆ
ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของตนเอง ทั้งยังส่งผลต่อครอบครัวและชุมชนโดยรวมด้วย
โปรดจ�ำไว้ว่า ท่านอาจไม่เคยเห็นหรือพบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจเป็นผู้สนับสนุนการต่อสู้
ของท่าน นี่คือสิ่งส�ำคัญส�ำหรับยุทธศาสตร์การหาแนวร่วม ลองนึกถึงองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ)
ระหว่างประเทศทีอ่ าจส่งอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของโครงการทีช่ มุ ชนของท่านเผชิญอยู่ เพราะองค์กรเหล่านี้
อาจท�ำการรณรงค์เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง (เช่น พลังงานสะอาด) ร่วมกับชุมชนอื่นๆ ที่ประสบ
ปัญหาคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ สถานทูตหรือหน่วยงาน เช่น สหภาพยุโรปยังมีหน้าที่สนับสนุน
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วย
ลองกลับไปทีต่ วั อย่างของโรงไฟฟ้า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีอ่ าจอยูต่ รงข้ามการต่อสูข้ องชุมชน ได้แก่
ñ ผู้ที่ด�ำเนินโครงการ
ñ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเเห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ñ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ñ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง/ แรงงาน
ñ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจสนับสนุนการต่อสู้ของชุมชน ได้แก่
ñ สมาชิกในชุมชน
ñ ผู้ใหญ่บ้าน
ñ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ñ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ñ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ยังมีผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีท่ า่ นไม่รจู้ กั เพียงพอทีจ่ ะตัดสินได้วา่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียนัน้
สนับสนุนหรือต่อต้านท่าน สื่อบางรายอาจยังไม่มีท่าทีชัดเจนในเรื่องดังกล่าว โดยท่านอาจลอง
ติดต่อเพือ่ ให้สอื่ เข้าใจมุมมองของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านต้องระมัดระวังหากสือ่ มีผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ฝ่ า ยตรงข้ า มเป็ น เจ้ า ของ โดยเฉพาะสื่ อ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง อาจจะไม่ เ คยเขี ย นสิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
การเคลื่อนไหวของท่าน ท่านต้องเเน่ใจว่าก�ำลังรับมือกับสื่อประเภทใด!
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ชุมชนของท่านอาจมีชมุ ชนใกล้เคียงซึง่ ก่อนหน้านีส้ นับสนุนโครงการพัฒนาเพราะผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่คาดว่าโครงการจะน�ำมาให้ หากท่านมีส่วนให้ข้อมูลกับชุมชนดังกล่าวเกี่ยวกับอันตรายของ
โครงการตามข้อเท็จจริงเเละไม่มอี คติสว่ นตัว รวมทัง้ เเจ้งให้ทราบถึงผลกระทบของโครงการต่อเเหล่งนำ�้
ในท้องถิ่น ชุมชนเหล่านั้นอาจจะเริ่มตั้งค�ำถามว่ายังต้องการโครงการพัฒนาหรือไม่และย่อมสนใจ
มุมมองของท่านทีต่ อ่ ต้านโครงการมากขึน้ สิง่ นีค้ อื การโน้มน้าวพันธมิตรทีจ่ ะเป็นแรงสนับสนุนของท่าน
ถ้ า ท่ า นต้ อ งการการสนับสนุน จากคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนเเห่ ง ชาติ (กสม.) ท่ า นสามารถ
ยื่นค�ำร้องเพื่อให้กสม.1 ทราบเรื่องการข่มขู่ที่ท่านได้รับจากบริษัทและการปฏิเสธสิทธิของท่านมิให้มี
ส่วนร่วมในประชาพิจารณ์ที่จัดขึ้น เป็นต้น
การด�ำเนินการเหล่านีล้ ว้ นเป็นส่วนหนึง่ ของสิง่ ที่
เราเรียกว่าการเรียกร้องเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
(advocacy) ในคู ่ มื อ นี้ ค�ำดั ง กล่ า วหมายถึ ง
การสนั บ สนุ น ระยะยาวในฐานะกระบวนการที่ มุ ่ ง
สร้างอิทธิพลต่อผู้มีส่วนส่วนได้เสีย ซึ่งจะน�ำมาสู่การ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การด�ำเนินการ และท่าที
ที่ส่งผลดีต่อสิทธิชุมชนและการเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยทั่วไป ทั้งนี้ มีหลายวิธีที่จะด�ำเนินการเรียกร้อง
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การประชุมร่วมกับ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย การล่ารายชือ่ การชุมนุม การเเจกจ่าย
แผ่ น พั บ หรื อ การสร้ า งเครื อ ข่ า ย เพื่ อ สนั บ สนุ น
การต่อสู้ของท่าน
การเรียกร้องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
นโยบายและทางปฏิบัติเป็นส่วนส�ำคัญของยุทธศาสตร์ทางการเมืองของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเลือกว่า
จะให้ใครมีส่วนร่วมเเละเลือกใช้วิธีการอย่างไร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการรวบรวมเเรงสนับสนุน เพื่อ
ให้แน่ใจว่าท่านจะด�ำเนินการได้เป็นผลส�ำเร็จและมีความความปลอดภัย
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โปรดดูตัวอย่างคำ�ร้องในภาคผนวก 1
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บทที่ 1

ท่านต้องตัดสินใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใดที่จะดึงเข้ามามีส่วนร่วม และท่านจะแสวงหา
แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร

บทสรุป
ท่านได้เรียนรู้ว่า ...
ñ ท่านคือนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึง่ ได้รบั การยอมรับในระดับสากลโดยองค์การสหประชาชาติ
และในประเทศไทย
ñ ท่านมีสิทธิตามกฏหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทย
ñ บุคคลและกลุม่ ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียหรือผลประโยชน์จากการต่อสูข้ องท่านคือ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ñ ท่านควรท�ำแผนทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและท�ำความเข้าใจว่าใครคัดค้าน - ใครสนับสนุนท่าน เพือ่ พัฒนา
ยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างชาญฉลาดส�ำหรับการต่อสู้ของท่าน
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บทที่ 2

บทที่ 2:

ความเสี่ยงเเละการวิเคราะห์ความเสี่ยง:
การเก็บเกี่ยวที่ล้มเหลว
ในบทก่อนหน้านี้ เราได้เรียนรู้ถึงการต่อสู้
เรี ย กร้ อ งของนั ก ต่ อ สู ้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนซึ่ ง มั ก
ขัดเเย้งกับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่นๆ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ต่อต้านท่านอาจใช้มาตรการต่างๆ
เพื่อขัดขวางหรือหยุดท่าน มาตรการดังกล่าวอาจ
มีตั้งแต่วิธีการที่ไม่รุนเเรง (ติดสินบน) หรือวิธีการ
รุนเเรง (ลอบสังหาร) วิธเี หล่านีท้ �ำให้ความปลอดภัย
ของตัวท่าน สมาชิกครอบครัว เเละสมาชิกชุมชน
มีความเสีย่ ง เมือ่ ท่านปลูกข้าว ท่านก็จะต้องเผชิญ
ความเสี่ยง ความเสี่ยงหลักๆ ได้แก่ การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ไม่ดีหรือเก็บเกี่ยวไม่ได้เลย ซึ่งอาจเกิด
จากภั ย คุ ก คามหรื อ ปั ญ หาหลายประการ เช่ น
ฝนตกมากไป เกิดความแห้งแล้งยาวนาน หรือ
ปัญหาศัตรูพืชระบาด
ท่านเผชิญความเสี่ยงเนื่องจากสิ่งที่ท่านท�ำ เช่น เมื่อท่านรณรงค์ต่อต้านโครงการพัฒนาท่าเรือ
น�้ำลึกในเมืองของท่าน ท่านอาจเผชิญความเสี่ยงจากผู้ด�ำเนินโครงการและรัฐบาลที่มีผลประโยชน์
ทางการเงินจ�ำนวนมหาศาลในโครงการและไม่ต้องการให้เกิดการโต้เเย้งใดๆ
ท่านเผชิญความเสี่ยงเพราะสิ่งที่ท่านเป็น แกนน�ำการเคลื่อนไหวย่อมเผชิญความเสี่ยงมากกว่า
คนอื่นๆ ด้วยเหตุง่ายๆ เพราะเป็นผู้ที่ปรากฏตัวมากที่สุดเเละเป็น “หน้าตา” ของชุมชน ฝ่ายตรงข้าม
มักคิดว่าถ้าก�ำจัดผู้น�ำก็สามารถก�ำจัดการต่อต้านโครงการได้ ท่านอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจาก
วิธีด�ำเนินการ สถานที่ เเละเวลาที่ด�ำเนินการด้วย
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ท่านรณรงค์ต่อต้านท่าเรือน�้ำลึกอย่างไร
ผ่านการชุมนุมและร้องเรียนหรือไม่? กลยุทธ์
การเคลื่อนไหวของท่านคืออะไร?
พืน้ ทีท่ ที่ า่ นด�ำเนินการอยูท่ ไี่ หน พืน้ ทีร่ ณรงค์
เป็นพืน้ ทีค่ วามขัดแย้งหรือไม่? เช่น ภาคใต้ของ
ประเทศไทย?
การต่อสูข้ องท่านเกิดขึน้ เมือ่ ไหร่ เช่น เกิด
หลังจากการรัฐประหารเมื่อเร็วนี้ๆ หรือไม่?
หรือขณะนี้มีกฎหมายพิเศษที่จ�ำกัดสิทธิในการ
ประท้วงหรือไม่? ระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับ
ค�ำตอบของท่าน ระดับความเสีย่ งเเท้จริงทีท่ า่ น
เผชิญอาจจะสูงหรือต�่ำกว่านี้ก็ได้
โดยทั่ ว ไปแล้ ว ความเสี่ ย ง หมายถึ ง
ผลด้านลบจากการกระท�ำหรือสิ่งที่อาจก่อให้
เกิดอันตราย ความเสี่ยงที่ชุมชนต้องเผชิญใน
การต่อสูเ้ พือ่ สิทธิของตนเองมีหลายมิติ ในทีน่ ี้
เราจะยกตัวอย่างบางประการที่นักต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต้องเผชิญ ได้เเก่
การท�ำร้ายร่างกาย: ถูกโจมตีเมื่อขับขี่
มอเตอร์ไซด์ไปยังต�ำบลใกล้เคียง
การตั้งข้อหาอาชญากรรม: ถูกฟ้อง
คดี อ าญาหรื อ คดี แ พ่ ง ข้ อ หาหมิ่ น ประมาท
เมือ่ ให้สมั ภาษณ์ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ถงึ กรณี
ที่บริษัทไม่ด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
การติดตามหรือถูกจับตาดู: ถูกคนเเปลกหน้าสอดแนมการประชุมโดยที่ท่านไม่รู้จักบุคคลนั้นๆ
และบุคคลนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
แม้จะมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ หากท่านตัดสินใจที่จะด�ำเนินการต่อสู้ ท่านจะต้องเรียนรู้การ
จัดการกับความเสี่ยงต่างๆ แต่ข่าวร้ายคือ ตามปกติท่านจะไม่สามารถขจัดความเสี่ยงไปโดยสิ้นเชิง
ทว่าข่าวดี คือ ท่านสามารถด�ำเนินการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงได้ โดยท่านจะต้องท�ำตามขั้นตอน
และใช้มาตรการบางอย่างเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายให้ท่านอาศัยและท�ำงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น
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นั ก ต่ อ สู ้ เ พื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเเละผู ้ น�ำชุ ม ชนมั ก จะพู ด ว่ า พวกเขายิ น ดี ต ายเพื่ อ การต่ อ สู ้
นี่คือความกล้าหาญอย่างมาก แต่โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อทบทวนประเด็นนี้

ถ้านักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเเละผู้น�ำชุมชนเสียชีวิต จะเกิดอะไรขึ้นกับการเคลื่อนไหว
จะเกิดอะไรขึน้ กับผูท้ อี่ ยูเ่ บือ้ งหลังรวมทัง้ สมาชิกในครอบครัว การยอมสละชีวติ คุม้ ค่าจริงๆ หรือ
หากยอมตายโดยไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นจริงกับการต่อสู้ จุดมุ่งหมายของท่านคือการด�ำเนิน
การให้รฐั และบรรษัทต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดสิง่ แวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ไม่มกี ารต่อสูใ้ ดๆ
ที่มีจุดมุ่งหมายให้นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนต้องถูกสังหาร
องค์กรโพรเทคชัน อินเตอร์เนชันเเนลมั่นใจว่า เเม้จะไม่สามารถขจัดความเสี่ยงอย่าง
สมบูรณ์ เเต่มวี ธิ กี ารมากมายทีส่ ามารถท�ำได้เพือ่ ลดความเสีย่ งรวมทัง้ ความเสีย่ งจากการสังหาร
เราได้เห็นตัวอย่างครัง้ เเล้วครัง้ เล่าเมือ่ วิเคราะห์กรณีศกึ ษาการฆาตกรรมนักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชน
จากชีวติ จริง เราจะเห็นว่ามีชว่ งเวลาทีน่ กั ต่อสูฯ้ อาจด�ำเนินการหรือน่าจะด�ำเนินการเพือ่ หลีกเลีย่ ง
สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นได้ จากกรณีดังกล่าว เราได้เรียนรู้ว่าในการต่อสู้ปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม
และสิทธิมนุษยชน มีความจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุก เราควรหลีกเลี่ยง
การเสียสละแบบวีรชนทีเ่ อาชีวติ เข้าแลกเพือ่ สร้างการเคลือ่ นไหวทีม่ คี วามเข้มแข็งเเละความเชือ่ มัน่
ในกระบวนการต่อสู้

วิธีที่ท่านสามารถลดความเสี่ยงได้มีอะไรบ้าง

เราสามารถสรุปได้อย่างเเน่นอนว่า นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนทั้งหมดล้วนเผชิญความเสี่ยง
แต่นกั ต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชนทุกคนต่างเผชิญความเสีย่ งในระดับเเตกต่างกัน บางคนมีความเสีย่ งมากกว่า
คนอื่นๆ

องค์กรพัฒนาเอกชนขนาดใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯท�ำงานเกี่ยวกับการบังคับให้บุคคล
สูญหาย มีเครือข่ายกว้างขวางและมีสมั พันธ์กบั นักการเมืองบางคนในระดับสูง องค์กรดังกล่าว
ท�ำงานในส�ำนักงานที่ปลอดภัยและมีทรัพยากรเพียงพอ องค์กรนี้อาจเผชิญความเสี่ยงเพราะ
การท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชน แต่ความเสี่ยงที่เผชิญอาจต�่ำกว่าองค์กรพัฒนาเอกชนเล็กๆ
ในชนบทที่ท�ำงานในเรื่องเดียวกันแต่ไม่สามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะช่วยสนับสนุนและ
ให้การปกป้องความปลอดภัย เนื่องจากมีทรัพยากรน้อยนิด
ทั้งสององค์กรอาจท�ำงาน (และอาจมีช่วงเวลาด�ำเนินโครงการ) ใกล้เคียงกัน แต่มีวิธีการ
เเละสถานที่ด�ำเนินงานเเตกต่างกัน ดังนั้นขอให้พิจารณาว่าปัจจัยทั้งสองส่งผลกระทบกับระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรพัฒนาเอกชนหรือชุมชนเผชิญอย่างไร
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ท�ำไมจึงต้องปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของท่าน?

ความเปราะบางเเละศักยภาพ

เราได้ ข ้ อ ตกลงร่ ว มว่ า ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ท ่ า นเผชิ ญ ขึ้ น อยู ่ กั บ ปั จ จั ย ต่ า งๆ (ท่ า นเป็ น ใคร
ท่านท�ำงานเมือ่ ไหร่ ทีไ่ หน และอย่างไร) เพือ่ ทีจ่ ะวิเคราะห์ระดับความเสีย่ งทีท่ า่ นต้องเผชิญ ล�ำดับต่อไป
เราจะพิจารณาปัจจัยด้านความเปราะบางเเละศักยภาพ

ความเปราะบาง

เมื่อปลูกข้าวเกษตรกรย่อมมีความเสี่ยงจากการเก็บเกี่ยวล้มเหลวหากไม่ได้จัดเตรียมดินและ
ใส่ ปุ ๋ ย อย่ า งถู ก ต้ อ ง ความเปราะบาง คื อ จุ ด อ่ อ นอั น เป็ น ปั จ จั ย ที่ ท�ำให้ ท ่ า นต้ อ งปะทะกั บ
ความเสี่ยงมากขึ้น ความเปราะบางท�ำให้เกิดการท�ำร้ายหรือการตั้งข้อหาอาชญากรรมต่อท่านง่ายขึ้น
ท�ำให้ท่านกลัวหรือก่อความเสียหายต่อตัวท่านหรือชุมชนของท่านได้ง่าย ตัวอย่างเช่น

ชุมชนในภาคใต้ของประเทศไทยเผชิญหน้ากับบริษทั ปาล์มนำ�้ มันทีต่ อ้ งการใช้ทดี่ นิ เพือ่ ขยาย
การผลิตของบริษทั ชุมชนมีความเเตกเเยก สมาชิกชุมชนบางคนต้องการทีจ่ ะอยูใ่ นทีด่ นิ บางคน
ต้องการจะขายที่ให้บริษัทซึ่งเสนอราคาดีและสัญญาว่าจะสร้างโรงเรียนและวัดให้แก่ชุมชน
บรรดาสมาชิกในชุมชนที่ต้องการต่อต้านบริษัทได้จัดการชุมนุม ต่อมาการชุมนุมมีความ
รุนแรงเกิดขึน้ ต�ำรวจยิงปืนขึน้ ฟ้าและผูช้ มุ นุมขว้างก้อนหินใส่ต�ำรวจ ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กลายเป็น
พาดหัวข่าวตามสือ่ ต่างๆ ตอนนีพ้ วกเขาถูกฟ้องคดีโดยไม่มชี อ่ งทางติดต่อทนายหรือองค์กรพัฒนา
เอกชนอื่นๆ

สมาชิกในชุมชนทีต่ อ้ งการรักษาทีด่ นิ ของตนไว้มคี วามเสีย่ งเนือ่ งจากชุมชนไม่เป็นปึกแผ่น การประท้วง
ด้วยการชุมนุมได้ก่อให้เกิดความรุนเเรงจนเป็นข่าวพาดหัว ดังนั้น จึงเป็นเรื่องง่ายส�ำหรับบริษัทและ
คนอื่นๆ ที่มีเจตนาเเสวงประโยชน์ในการเปลี่ยนมติมหาชนให้คัดค้านพวกเขา ชุมชนยังขาดช่องทาง
ติดต่อทนายหรือเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและสิทธิมนุษยชนจึงมีความเสี่ยงเป็นพิเศษที่จะเผชิญ
การตั้งข้อหาอาชญากรรม ในที่สุด สมาชิกชุมชนก็ถูกไล่รื้อออกจากที่ดินของตนเอง

ศักยภาพ

เมื่อท่านปลูกข้าวบนผืนดินที่ใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้อง เช่น ท่านอาจใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อรักษาคุณภาพดิน
ท่านจะเผชิญความเสี่ยงจากการเก็บเกี่ยวล้มเหลวน้อยลง ศักยภาพ คือ ความเข้มแข็งซึ่งเป็นปัจจัยที่
ท�ำให้ท่านปลอดภัยขึ้นจากการเผชิญกับความเสี่ยงบางประการ ศักยภาพท�ำให้ท่านถูกท�ำร้ายยากขึ้น
หรือเป็นเป้าจากการตัง้ ข้อหาอาชญากรรมยากขึน้ ลดความกลัวหรือความเสียหายทีอ่ าจเกิดต่อตัวท่าน
หรือชุมชนของท่าน ลองพิจารณาอีกตัวอย่างที่คล้ายๆ กัน
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ชุมชนเริม่ การคัดค้านโดยส่งจดหมายไปยังหน่วยงานในจังหวัดเพือ่ ชีใ้ ห้เห็นถึงสิทธิในทีด่ นิ ของ
ชุมชนพร้อมกับใบรับรองโฉนดทีด่ นิ ทัง้ ยังได้ยงั พูดคุยกับสือ่ เพือ่ อธิบายจุดยืนและเหตุผลของตนใน
การต่อต้านการยึดทีด่ นิ โดยบริษทั เนือ่ งจากชุมชนคาดว่าบริษทั จะใช้การด�ำเนินการตามกฎหมาย
ชุมชนจึงติดต่อหาทนายทีค่ นุ้ เคยกับคดีดา้ นสิทธิในทีด่ นิ ของชุมชนเเละขอความช่วยเหลือโดยผ่าน
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม

ชุมชนนีม้ ศี กั ยภาพมาก พวกเขายืนหยัดเป็นหนึง่ เดียวเพือ่ ต่อสูก้ บั บริษทั โดยเริม่ จากการท�ำวิจยั ลง
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทเพื่อหาจุดอ่อนโจมตีตัวบริษัทเอง ชุมชนยังมีการสร้างพันธมิตรกับองค์กร
พัฒนาเอกชนที่สามารถติดต่อกับทนายความและคนอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินกิจกรรม
นอกจากนี้ ชุมชนยังเลือกใช้วธิ ปี ระท้วงทีเ่ ป็นทางการผ่านการเขียนหนังสือร้องเรียนเพือ่ แสดงให้เห็นว่า
ชุมชนทราบถึงสิทธิที่ตนมี และพร้อมสนับสนุนข้อเรียกร้องของชุมชนด้วยเอกสาร นอกจากนี้ ชุมชนยัง
พยายามทีจ่ ะเเสวงหาความเห็นอกเห็นใจจากสาธารณะด้วยการอธิบายมุมมองของชุมชน เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การถูกตราหน้าว่าเป็นเพียงผู้ก่อปัญหา
สองตัวอย่างนี้แสดงให้เราเห็นบางสิ่งที่ส�ำคัญมาก:
ท่านสามารถควบคุมความเปราะบางและศักยภาพของท่าน ความเปราะบางเเละศักยภาพเป็น
ปัจจัยภายในที่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและจัดการได้จากการก�ำหนดยุทธศาสตร์อย่างชาญฉลาด
หากท่านมีความเปราะบางหลายประการ ท่านสามารถคิดหาวิธีเพื่อเปลี่ยนแปลงความเปราะบาง
เหล่ า นั้ น เปลี่ ย นเป็น ศักยภาพ เพื่อยกระดับความปลอดภั ย และลดความเสี่ ย งของท่ า นให้ น ้ อ ยลง
ลองพิจารณาว่า สิ่งที่กล่าวมานี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอย่างไร ท่านจะเห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับความเสี่ยง ความเปราะบาง และศักยภาพ โดยพิจารณามาตรวัดความเสี่ยง ต่อไปนี้
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ชุ ม ชนในภาคใต้ ข องประเทศไทยเผชิ ญ หน้ า กั บ บริ ษั ท ปาล์ ม น�้ ำ มั น ที่ ต ้ อ งการใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ
ขยายการผลิตของบริษัท ชุมชนมีความเป็นปึกแผ่นในการต่อสู้กับบริษัทเนื่องจากไม่ต้องการ
สูญเสียที่ดินของตน ด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในตัว
อ�ำเภอเมืองของจังหวัดร่วมท�ำวิจัยเกี่ยวกับการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทพบว่า บริษัทนี้มี
ประวัติการพยายามเล่นนอกกฎ

ตาชั่งความเสี่ยง

ท่านจะเห็นว่าความเปราะบางและศักยภาพของท่านส่งผลกระทบต่อระดับความเสี่ยงที่ท่านเผชิญ
ตามตาชั่งความเสี่ยงด้านล่าง

จากภาพ ลูกศรแทนความเสี่ยง ในที่นี้ความเสี่ยงต�่ำก็เพราะท่านมีข้าวที่แข็งแรง ซึ่งแสดงให้เห็น
ระดับศักยภาพดังภาพด้านซ้าย
จากภาพ ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง! ต้นข้าวด้านขวาอ่อนแอ เนื่องจากท่านมีความเปราะบางมาก
และมีศักยภาพน้อย
การท�ำรายการความเสี่ยงที่ท่านเผชิญพร้อมน�ำรายการดังกล่าวเข้าสู่การหารือภายในชุมชน
ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการวิเคราะห์พจิ ารณาลดความเปราะบางและเพิม่ ขีดความ
สามารถของท่านเพื่อลดความเสี่ยง บ่อยครั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งง่ายๆ ที่ท่านสามารถท�ำได้
ในฐานะบุคคล ครอบครัว หรือชุมชน

หากหนึ่งในแกนน�ำชุมชนของท่านถูกขู่ฆ่า ท่านอาจพบว่าชุมชนของท่านไม่ได้มีการ
วางแผนการเดินทางส�ำหรับแกนน�ำ ไม่มีกฎที่ตกลงกันให้แกนน�ำต้องติดต่อกับคนอื่นๆ
ในขณะเดินทาง หรือไม่มกี ฎทีต่ กลงว่าแกนน�ำไม่ควรเดินทางตามล�ำพัง ซึง่ เป็นความเปราะบาง
ที่ท่านสามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความเสี่ยงที่แกนน�ำจะถูกฆาตกรรมได้ หลังจาก
การประชุมกับแกนน�ำเเล้วชุมชนเห็นว่า ต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อยสามคนติดตามแกนน�ำไม่ว่า
จะไปที่ใด แกนน�ำจะไม่เดินทางยามค�่ำคืนเว้นเเต่เมื่อจ�ำเป็น และแกนน�ำจะต้องเลือกวิธีการ
เดินทางที่ปลอดภัยที่สุด เปลี่ยนวิธีการเดินทางสม�่ำเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการดึงดูดความสนใจ
มายังพาหนะเพียงคันใดคันหนึ่ง
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ท่านต้องแน่ใจว่าจะจัดการกับความเสี่ยงเร่งด่วนก่อน โดยเฉพาะในกรณีของการขู่ฆ่า ซึ่งจะต้อง
ด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว ท่านอาจเผชิญความเสี่ยงอื่นๆ ด้วยแต่มิใช่ความเสี่ยงเร่งด่วน จึงควรมุ่งเน้น
การจัดการความเสี่ยงจากการขู่ฆ่าเป็นอันดับเเรก แล้วค่อยพิจารณาการจัดการความเสี่ยงอื่นๆ
ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่ง เพื่อความชัดเจนในประเด็นนี้

หากหนึง่ ในแกนน�ำชุมชนของท่านถูกขูฆ่ า่ ท่านอาจจะตระหนักด้วยว่าชุมชนของท่านไม่มี
พื้นที่ที่ปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสาร ท�ำให้เอกสารเสี่ยงต่อการโจรกรรมและภัยธรรมชาติ
เช่น น�้ำท่วม แน่นอนว่าท่านควรมีส�ำเนาหรือเอกสารฉบับส�ำรองและควรหาสถานที่ปลอดภัย
ส�ำหรับจัดเก็บเอกสาร แต่การจัดการความเสี่ยงด้านเอกสารไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยง
ที่แกนน�ำคนหนึ่งจะถูกฆ่าตายได้ ดังนั้น ความเสี่ยงที่เเกนน�ำถูกฆ่าเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่หลวง
หรือเร่งด่วนที่ท่านจ�ำเป็นต้องลดความเสี่ยงนี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้!

ท่านควรวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นประจ�ำ เพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปก็ท�ำให้ระดับความเสี่ยง
เปลีย่ นไปเช่นกัน ความเสีย่ งเป็นพลวัตรทีไ่ ม่หยุดนิง่ โดยเฉพาะกรณีทที่ า่ นได้รบั ภัยคุกคามหลายประการ
ท่านจ�ำเป็นต้องพิจารณาระดับความเสีย่ งและตัดสินใจว่าท่านต้องการมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยง
หรือไม่ เราจะเรียนรู้เพิ่มเติมในบทถัดไปเรื่องภัยคุกคาม เหตุการณ์สงสัยด้านความปลอดภัยและ
ยุทธศาสตร์การป้องกัน

บทสรุป

ท่านได้เรียนรู้ว่า ...
ñ ในฐานะทีเ่ ป็นนักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชน
ท่านเผชิญความเสีย่ งเพราะสิง่ ทีท่ า่ นท�ำ
และสิ่งที่ท่านเป็น
ñ วิธีการ เวลา และสถานที่ ที่ท่าน
ท�ำงานมีผลต่อระดับความเสี่ยง
ñ ท่านจ�ำเป็นต้องวิเคราะห์ความเสีย่ งโดย
การระบุความเปราะบางและศักยภาพ
ของท่าน
ñ ท่านจ�ำเป็นต้องหารือเรือ่ งการวิเคราะห์
ความเสีย่ งในชุมชน เพือ่ ดูวา่ จะสามารถ
ลดและเปลี่ ย นความเปราะบางเป็ น
ศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงได้อย่างไร
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บทที่ 2

ข้อควรใส่ใจ

บทที่ 3:

เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยและการข่มขู่คุกคาม:
ตัวชี้บ่งความล้มเหลวในการเก็บเกี่ยว
บททีเ่ เล้วเราได้อภิปรายเรือ่ งความเสีย่ งต่อ
การเก็บเกี่ยวที่ล้มเหลวเนื่องมาจากการข่มขู่
คุกคามและปัญหาศัตรูพชื สภาพอากาศเลวร้าย
และการรบกวนอืน่ ๆ โชคดีทที่ า่ นมักจะตระหนัก
ว่ามีปัญหานั้นๆ เเละด�ำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยง
การเก็บเกี่ยวที่ล้มเหลวได้ ความล้มเหลวย่อมมี
สัญญาณบ่งชี้ ดังนัน้ ท่านจึงสามารถด�ำเนินการ
เพื่อป้องกันความเสียหายได้
บ่ อ ยครั้ ง ที่ ก ารด�ำเนิ น การเพื่ อ จั ด การ
ความเสี่ ย ง เช่ น การท�ำร้ า ยร่ า งกายหรื อ
การลักขโมยมีลักษณะเดียวกัน เกือบทุกครั้ง
จะมีสัญญาณบ่งชี้ว่า ท่านมีโอกาสถูกท�ำร้าย
ร่างกายหรือลักทรัพย์ เราเรียกสัญญาณเหล่านี้
ว่ า เหตุ ส งสั ย ด้ า นความปลอดภั ย และ/หรื อ
“การข่มขู่คุกคาม”

เหตุสงสัยด้านความปลอดภัย:

ก่อนผูม้ งุ่ ร้ายจะโจมตีทา่ น คนร้ายมักพยายามหาข้อมูลเกีย่ วกับท่านเพิม่ เติมเพือ่ ให้แน่ใจว่าวิธกี ารทีใ่ ช้
และการโจมตีจะประสบความส�ำเร็จ คนร้ายต้องเตรียมความพร้อมในการโจมตีเเละต้องการทราบว่า
เวลาใดที่ท่านจะเปราะบางที่สุด เช่น ขณะก�ำลังขี่รถจักรยานยนต์คนเดียวในเวลากลางคืน หรือขณะที่
ท่านไปไร่นาในช่วงเช้า คนร้ายจะลอบจับตาดูเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับท่านหรือถามคนอื่นๆ ที่จับตาท่าน
เเทนคนร้ายเเละคอยส่งข้อมูลให้ เราสามารถระบุเหตุการณ์ซงึ่ จะเกิดขึน้ ก่อนการเกิดความเสีย่ ง ไม่วา่ จะเป็น
ก่อนที่ท่านจะถูกท�ำร้าย, ก่อนที่จะมีคนรื้อค้นบ้านเพื่อขโมยเอกสาร หรือก่อนที่ท่านจะถูกฟ้องร้อง
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนับว่าเป็น เหตุสงสัยด้านความปลอดภัย
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เหตุสงสัยด้านความปลอดภัย คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
ของตัวท่านเอง ครอบครัว องค์กร หรือของชุมชนของท่าน บางครั้งท่านอาจจะเห็นรถคันเดิมๆ ชะลอ
ผ่านหน้าบ้านท่านทุกวัน เมือ่ ใดก็ตามทีท่ า่ นอยูน่ อกบ้าน อาจมีคนทีท่ า่ นไม่รจู้ กั โทรมาหาเเละตัง้ ค�ำถาม
แปลกๆ หรืออยากจะพบท่าน

เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยโดยเจตนาและโดยบังเอิญ

เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยโดยเจตนามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการวางแผนและด�ำเนินการ
ตามแผน ตัวอย่างเช่น คนขับรถผ่านบ้านท่านต้องการทราบว่าท่านจะออกจากบ้านไปไร่นาเวลาใดเพือ่ ให้
รูว้ า่ ช่วงไหนจะเข้าถึงตัวท่านได้งา่ ย หรืออาจต้องการรูว้ า่ เมือ่ ใดท่านจะไม่อยูท่ บี่ า้ นเพือ่ จะได้เข้าหาสมาชิก
ครอบครัวของท่านคนใดคนหนึ่งที่เขาต้องการข่มขู่
นอกจากนี้ ยังมีเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยบังเอิญ ลองนึกภาพท่าน
ก�ำลังนัง่ อยูใ่ นร้านอาหารและบังเอิญเจอเพือ่ นบ้าน ท่านหารือเรือ่ งการประชุมของชุมชนทีผ่ า่ นมาเพราะ
เพือ่ นบ้านคนนัน้ ไม่ได้ไปร่วมประชุม มีคนแปลกหน้าทีท่ า่ นไม่รจู้ กั นัง่ อยูห่ ลังโต๊ะของท่าน ในขณะทีท่ า่ น
ก�ำลังเล่าเรือ่ งการประชุมให้เพือ่ นบ้านฟังเกีย่ วกับการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ทสี่ �ำคัญจากทีป่ ระชุม บางที
คนแปลกหน้าคนนั้นอาจได้ยิน เขาอาจเป็นพันธมิตรหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทที่อยู่ฝ่ายตรงข้าม การพูด
เรื่องการตัดสินใจภายในชุมชนในที่สาธารณะถือว่าเป็นเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยโดยไม่ตั้งใจหรือ
โดยบังเอิญอีกประการหนึ่ง
ถ้ า ท่ า นท�ำโทรศั พ ท์ ห าย ท่ า นไม่ ไ ด้
ตั้งใจท�ำ แต่การท�ำโทรศัพท์หายอาจเปลี่ยน
เป็ น เหตุ ส งสั ย ด้ า นความปลอดภั ย ได้ ห าก
คนที่ เ จอโทรศั พ ท์ มี ผ ลประโยชน์ จ ากการ
ทราบหมายเลขโทรศัพท์ทที่ า่ นใช้ตดิ ต่อหรือ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ เช่น รูปถ่าย
หรือเอกสาร ถ้าท่านไปที่ร้านอินเทอร์เน็ต
เพือ่ ส่งแฟกซ์หรือเช็คอีเมล์ เจ้าของร้านย่อม
สามารถเข้าถึงไฟล์และอีเมล์ของท่านได้ เเละ
เจ้าของร้านอาจเป็นคนไม่น่าเชื่อถือก็ได้
โปรดตระหนักว่าการระบุเหตุสงสัย
ด้ า นความปลอดภั ย มี ค วามส�ำคั ญ มาก
ทั้ ง เเบบที่ เ กิ ด โดยตั้ ง ใจเเละโดยบั ง เอิ ญ
หากเกิดเหตุดังกล่าว ท่านต้องหารือกับ
ครอบครัวหรือชุมชนของท่าน!

21

บทที่ 3

เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยคืออะไร?

บางครั้งสมาชิกในชุมชนคนอื่นๆ อาจประสบเหตุสงสัยด้านความปลอดภัย เช่น ได้รับโทรศัพท์
แปลกๆ หลังจากโทรศัพท์ของท่านหาย บางครัง้ ก็สงั เกตเห็นรถคันเดิมผ่านบ้านของตนเองด้วย หากเป็น
เช่นนีแ้ ล้ว ท่านสามารถสรุปได้วา่ ไม่ใช่เรือ่ งบังเอิญแน่นอน ฝ่ายตรงข้ามก�ำลังพยายามหาข้อมูลเพิม่ เติม
เกีย่ วกับสมาชิกชุมชนของท่านรวมทัง้ การเคลือ่ นไหวและเบาะแส ตลอดจนการวางแผนโจมตีในรูปแบบ
ใดๆ ก็ตาม หากท่านหรือสมาชิกในชุมชนสัมผัสเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยหลายประการ ท่านอาจ
จ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของตนเอง
อย่าปล่อยให้เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นโดยไม่สังเกต
ระบุเหตุ แบ่งปัน หารือ เเละด�ำเนินการเมื่อมีเหตุสงสัยด้านความปลอดภัย!
เช่นเดียวกับการปลูกพืช ท่านต้องหมัน่ ตรวจสอบพืชเป็นประจ�ำ เมือ่ ท่านสังเกตเห็นสีใบเปลีย่ นหรือ
เริม่ มีรปู รากฏตามใบ ท่านจะพยายามหาสาเหตุและด�ำเนินการเพือ่ ไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลง ท่านอาจ
จะถามเพื่อนบ้านที่มีแปลงปลูกถัดจากไร่นาของท่านว่าประสบปัญหาเดียวกันหรือไม่ การรักษาความ
ปลอดภัยของตัวท่านเองและการรักษาความปลอดภัยของชุมชนเองก็ไม่เเตกต่างไปจากนั้นเลย!

การข่มขู่คุกคาม

บางครัง้ ผูม้ งุ่ ร้ายจะขูท่ า่ นก่อนลงมือจริงๆ การข่มขูเ่ ป็นงานค่อนข้างง่ายและไม่ตอ้ งใช้ความพยายาม
หรือทรัพยากรมาก ใครๆ ก็สามารถข่มขู่ท่านหรือครอบครัวโดยการโทรศัพท์ ส่งข้อความทางโทรศัพท์
หรือเดินทางไปบ้านหรือที่ท�ำงานของท่าน การข่มขู่คุกคามนี้ถือเป็นเหตุสงสัยด้านความปลอดภัย
ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของท่าน คนในครอบครัว หรือของชุมชน เช่นเดียวกับเหตุสงสัยด้านความ
ปลอดภัยอื่นๆ

การข่มขู่คุกคามคืออะไร

โดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่า การข่มขู่คุกคาม คือ การแสดงความตั้งใจที่จะก่ออันตรายแก่บุคคล
โดยมักมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง ในที่นี้จะเน้นการข่มขู่คุกคามที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นไปยังตัวท่าน
เป็นการเฉพาะ เนื่องจากท่านท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชน เช่น “ห่วงชีวิตตัวเองดีกว่า อย่าเอาเเต่หาเรื่อง
ใส่ตัวตลอด” “ถ้าไม่ถอนการร้องเรียน คุณจะถูกฟ้องข้อหาใส่ความเรา!” การข่มขู่คุกคามนักต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชนผู้หญิงมักยกเรื่องครอบครัวมาเป็นประเด็นคุกคาม เพราะผู้ข่มขู่ตระหนักว่าครอบครัวมี
ความส�ำคัญส�ำหรับนักต่อสู้ฯ ที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ๆ
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การจัดการการข่มขู่คุกคาม: วิธีการประเมิน 5 ขั้นตอน

นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและส่วนอื่นๆ ของโลก มีวิธีการคล้ายๆ กันในการ
จัดการการข่มขู่คุกคาม วิธีการที่เสนอนี้มาจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามให้มากที่สุด
เท่าทีเ่ ป็นไปได้ จากนัน้ จึงวิเคราะห์เพือ่ ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรตอบโต้การข่มขูค่ กุ คาม
อย่างเหมาะสมอย่างไร เราสามารถแบ่งขัน้ ตอนต่างๆ เป็น 5 ขัน้ เพือ่ ให้นกั เคลือ่ นไหวด้านสิทธิมนุษยชน
ใช้เมื่อท�ำการวิเคราะห์การข่มขู่คุกคาม ท่านสามารถใช้ขั้นตอนนี้ในการวิเคราะห์ระดับชุมชนหรือระดับ
แกนหลักในชุมชนเพื่อจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยในชุมชนของท่าน

รวบรวมข้อเท็จจริง

ค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น? ผู้ข่มขู่เเสดงการคุกคามอย่างไร? ใช้อุปกรณ์หรือวิธีการแบบใด? คนข่มขู่ใช้
น�้ำเสียงในการข่มขู่อย่างไร? เขาหรือเธอพูดอะไรบ้างอย่างละเอียด? การข่มขู่คุกคามเกิดขึ้นเมื่อใดเเละ
เวลาไหน? ใช้หมายเลขโทรศัพท์อะไรโทรมา?
ยังมีค�ำถามอื่น ๆ อีกมากมายที่ถามได้เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สิ่งที่ส�ำคัญ
คือการพิจารณาตามความเป็นจริงและยังไม่ควรด่วนสรุปใดๆ ในขั้นตอนนี้ บางครั้งท่านอาจต้อง
สอบทานข้อเท็จจริงของตนเองกับสมาชิกในชุมชนอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง

ค้นหารูปแบบและแนวโน้ม

บางครัง้ การข่มขูค่ กุ คามจะเกิดต่อเนือ่ งหลายๆ ครัง้ โดยบางครัง้
ความถี่หรือความรุนแรงในการข่มขู่คุกคามจะทวีความรุนแรงขึ้น
เเรกๆ ท่านอาจได้รับโทรศัพท์เพียงสัปดาห์ละครั้ง หรือท่านอาจ
เห็นคนแปลกหน้าผ่านบ้านของท่าน แต่ตอนนี้ท่านได้รับโทรศัพท์
ดังกล่าวทุกวันและคนแปลกหน้าได้เข้ามาเคาะประตูบา้ นท่าน เเละยัง
บอกกับลูกคนหนึง่ ของท่านว่า “บอกพ่อให้ระวังตัวไว้” ทัง้ สองกรณี
เป็นการข่มขู่คุกคามที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านความถี่และความรุนแรง
การค้นหารูปแบบเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยท่านในขั้นต่อๆ ไป
ผู้ร้ายบางคนมีวิธีการเฉพาะตัวหรือ “วิธีการท�ำงาน” ที่แตกต่าง
จากคนอื่น ซึ่งสามารถใช้จ�ำเเนกการข่มขู่คุกคามที่เกิดขึ้นผ่านสัญลักษณ์ที่พบ เช่น ในจดหมายข่มขู่
ของผู้ร้ายรายนั้น เป็นต้น
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คนทีข่ ม่ ขูท่ า่ นหวังว่า การข่มขูอ่ ย่างเดียวจะท�ำให้เขาท�ำงานส�ำเร็จ การข่มขูค่ กุ คามมีผลกระทบด้าน
จิตใจและต้องการให้เกิดความหวาดกลัว การข่มขูค่ กุ คามอาจท�ำให้ทา่ นรูส้ กึ เสีย่ ง ไม่ปลอดภัย สับสน หรือ
ท�ำอะไรไม่ถกู ทว่าการทีใ่ ครบางคนเเค่ขม่ ขูท่ า่ นก็ไม่ได้หมายความว่าการข่มขูค่ กุ คามจะมีการด�ำเนินการ
อืน่ ๆ ตามมาเสมอไป ทุกคนข่มขูค่ กุ คามได้แต่ไม่ใช่วา่ ทุกคนจะเป็นภัยคุกคามทีเ่ เท้จริง แล้วท่านจะทราบ
ได้อย่างไรว่าเมื่อใดท่านควรจัดการการข่มขู่คุกคามอย่างจริงจัง ถ้าท่านไม่สนใจค�ำขู่เลยท่านอาจได้รับ
อันตรายต่อตนเอง หรือชุมชนอาจเป็นอันตรายด้วย หากท่านท�ำตามค�ำขู่ทุกครั้ง ท่านอาจตื่นตูม กลัว
หวาดระเเวง และตกใจเกินไป ท้ายที่สุดการเคลื่อนไหวของท่านจะถูกยับยั้งไปด้วย ดังนั้น จึงจ�ำเป็น
ต้องหาวิธกี ารทีจ่ ะรับมือกับการข่มขูค่ กุ คามและตอบโต้การข่มขูค่ กุ คามอย่างเหมาะสมและสมควรเเก่เหตุ

วิเคราะห์วัตถุประสงค์

ค้นหาว่าท�ำไมท่านจึงถูกคุกคามในขณะนี้ เดิมท่านท�ำงานประเด็นสิง่ แวดล้อมมาระยะหนึง่ โดยไม่มี
ปัญหาใดๆ แต่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านถูกข่มขู่ ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น? มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่
ท�ำให้เป็นเช่นนั้น? บางครั้งคนข่มขู่ท่านมีวัตถุประสงค์ชัดเจน แต่ก็ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป

ประเด็นเฉพาะส�ำหรับท่านที่ท�ำงานในประเด็นต่างๆ กันในเวลาเดียวกัน ท่านจะต้องระมัดระวัง
การวิเคราะห์วัตถุประสงค์การข่มขู่คุกคามที่ท่านได้รับในขณะนี้ ผู้ข่มขู่อาจข่มขู่ท่านเพราะท่านท�ำงาน
เรื่องโรงไฟฟ้า หรือไม่ก็อาจเป็นเรื่องการร้องเรียนการตัดไม้ผิดกฎหมายที่ต�ำรวจก�ำลังตรวจสอบ

วิเคราะห์แหล่งที่มา

หาข้อสรุป

จากขัน้ ตอนข้างต้น ท่านคิดว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ตามการข่มขู่
คุกคามจริงหรือไม่? แน่นอนท่านจะต้องระมัดระวัง! ท่านไม่สามารถ
เเน่ใจได้โดยสมบูรณ์ สิ่งส�ำคัญที่สุด คือ การฝึกความระมัดระวังและ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ท่านจะท�ำอย่างไรเพื่อป้องกัน
การขู่ลอบสังหาร?

ขั้นตอนต่อไป

หากท่านคิดว่ามีโอกาสทีก่ ารข่มขูค่ กุ คามจะเกิดขึน้ จริง
เเน่นอนว่าท่านต้องด�ำเนินการ ถ้าท่านรู้สึกว่าการ
คุกคามเป็นประเด็นเร่งด่วนและชีวิตบางคนอาจตก
อยู่ในความเสี่ยง ท่านต้องด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว
(โดยทันที) และโปรดท�ำให้แน่ใจว่า บุคคลทีถ่ กู ข่มขู่
คุกคามจะได้รับความปลอดภัยซึ่งบุคคลนั้นอาจต้องไปหลบซ่อนตัวหรือย้ายไปอยู่ที่อื่นๆชั่วคราว เช่น
เซฟเฮ้าส์ในอ�ำเภอเมือง เป็นต้น สมาชิกชุมชนคนอื่นๆ ก็อาจจะต้องลดบทบาทเเละการปรากฏตัวลง
และหยุดการรณรงค์ในกรณีที่เสี่ยงจนกว่าจะมีศักยภาพในการดูแลด้านความปลอดภัยมากขึ้น
ถ้าการข่มขู่คุกคามที่เป็นเรื่องเร่งด่วนรองลงมาในขณะนั้น ท่านสามารถลองคิดมาตรการ
บางอย่างทีท่ า่ น ครอบครัว และชุมชนของท่านใช้เพือ่ ให้ทกุ คนปลอดภัยและตัวท่านสามารถจัดการระดับ
การข่มขู่คุกคามที่ท่านเผชิญได้ บางทีท่านอาจตัดสินใจว่าจะไม่เดินทางไปที่ไหนๆ หากไม่มีคนอยู่ด้วย
อย่างน้อย 5 คน หรือจัดระบบเวรยามยามค�่ำคืนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนที่ไม่พึงประสงค์เข้าหมู่บ้านใน
เวลากลางคืนโดยไม่มีใครทราบ
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อย่าประมาทต่อการข่มขู่คุกคาม เพราะอาจท�ำให้ท่านหรือคนอื่นๆ มีความเสี่ยง!
ในท�ำนองเดียวกันอย่าตื่นตูมเกินกว่าเหตุ เพราะจะสร้างความตื่นตระหนกโดยไม่จ�ำเป็น
นอกจากนัน้ หากท่านวางแผนทีจ่ ะยกระดับความสนใจผ่านช่องทางการณรงค์สง่ เสริม ท่านจะต้อง
ระวังไม่ให้การยกระดับนี้ท�ำให้เกิดการตื่นตระหนกโดยไม่จ�ำเป็น การตื่นตูมเกินกว่าเหตุหรือให้ข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้องแก่เครือข่ายจะท�ำให้เกิดความไม่ไว้วางใจและความอ่อนล้า เครือข่ายอาจจะไม่เต็มใจที่จะ
สนับสนุนท่านอีกต่อไปเมื่อท่านมีความต้องการเร่งด่วนจริงๆ

บทสรุป

ท่านได้เรียนรู้ว่า ...
ñ ก่อนที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจะถูกท�ำร้ายจะมีเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยและ/หรือ
การข่มขู่คุกคามที่เราสามารถด�ำเนินการรับมือได้ก่อนที่จะสายเกินไป
ñ เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้น
คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ทอี่ าจส่งผล
กระทบต่ อ การรั ก ษาความปลอดภั ย
ของตัวท่านเอง ครอบครัว หรือชุมชน
ของท่าน
ñ เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยมีทั้งเเบบ
ที่เกิดขึ้นโดยเจตนาเเละโดยบังเอิญ
ñ ท่านจ�ำเป็นต้องทราบ วิเคราะห์ หารือ
และด�ำเนินการโต้ตอบเหตุสงสัยด้าน
ความปลอดภัย
ñ การข่มขู่คุกคาม คือ การแสดงความ
ตั้งใจที่จะท�ำให้เกิดอันตรายต่อตัวท่าน
ครอบครัว หรือชุมชนของท่าน
ñ ท่านต้องวิเคราะห์การข่มขูค่ กุ คาม เพือ่ ที่
ท่านจะด�ำเนินการโต้ตอบในลักษณะที่เหมาะสมและสมควรแก่เหตุ
ñ ท่านสามารถวิเคราะห์การข่มขู่คุกคามโดยใช้ขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนคือ การค้นหาข้อเท็จจริง
การวิเคราะห์รปู แบบและแนวโน้มของเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ การวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ การวิเคราะห์
แหล่งที่มา และการหาข้อสรุปที่เหมาะสมเพื่อระบุความเป็นไปได้ว่าการข่มขู่จะเกิดขึ้นจริง
หรือไม่ และแสวงหาการตอบโต้ที่เหมาะสมเพื่อจัดการการข่มขู่คุกคาม
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และท้ายที่สุดท่านสามารถก�ำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเปราะบาง ซึ่งอาจช่วยลดการข่มขู่
คุกคามลงด้วยเช่นกัน ท่านอาจต้องท�ำงานด้านยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่อาจรวมถึงการขยาย
เครือข่ายโดยการติดต่อกับองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงเทพหรือการใช้มาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น
การร้องเรียนเร่งด่วนเพื่อยกระดับความสนใจในกรณีที่ท่านท�ำงานอยู่ บางทีท่านอาจจะสร้างเครือข่าย
กับผูท้ สี่ ามารถติดต่อกับรัฐบาลในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทัง้ สถาบันสิทธิมนุษยชนเพือ่ ให้เป็น
หลักประกันว่าจะมีการคุ้มครองชุมชนตามหลักสิทธิมนุษยชนและการเคลื่อนไหวทางสังคม เเน่นอนว่า
การด�ำเนินการเช่นนี้จะใช้เวลาแต่ก็จะสร้างจุดเเข็งส�ำคัญมากในการเคลื่อนไหวของท่าน

บทที่ 4:

ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัย
-รักษาสุขภาพกายและใจ:
ยุทธศาสตร์การปลูกข้าวเเละรักษาสุขภาพพืชผล
เมือ่ ท่านปลูกข้าวหรือพืชอืน่ ๆ ท่านต้องการเก็บเกีย่ วผลผลิตทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ซงึ่ จะท�ำได้โดยการรักษา
สุขภาพพืช ในการท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนก็เช่นเดียวกัน หากท่านต้องการทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกับเพือ่ นสมาชิก
ในชุมชนด้วยความสามัคคีและด�ำรงอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีท่ า่ นคุน้ เคย ท่านสามารถบรรลุเป้าหมายโดย
การรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการรักษาความปลอดภัยของท่าน
การใช้ยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการปลูกข้าว
ต้องมีการจัดการน�้ำและสารอาหาร วิธีการหลีก
เลี่ยงหรือจัดการกับศัตรูพืช โรคหนู แมลงหรือ
วัชพืช เช่นเดียวกับการรักษาความปลอดภัย ท่าน
สามารถใช้ยทุ ธศาสตร์และวิธกี ารเพือ่ จะหลีกเลีย่ ง
หรือจัดการกับความท้าทายเช่นภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงต่างๆ ได้เช่นกัน
ในบทที่ 4 จะน�ำเสนอยุทธศาสตร์จ�ำนวน
หนึ่งที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชนไทยและ
ที่อื่นๆ ใช้เพื่อรักษาความเข้มแข็งทางกายและ
สุขภาพจิตของตนเอง ของครอบครัวและของ
ชุมชน ก่อนที่จะเริ่มต้นขอให้เรามาทบทวนความ
เข้าใจกันก่อน พื้นฐานของยุทธศาสตร์ของท่าน
ควรจะมั่นคง เมื่อท่านปลูกข้าวท่านจะต้องทราบลักษณะของดิน สภาพอากาศ ปริมาณน�้ำ และชนิด
ของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ จากความรู้เรื่องปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดนี้ ท่านจะสามารถเริ่มต้นพัฒนายุทธศาสตร์
การปลูกข้าวให้งอกงามได้
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บทที่ 1 ท่านจ�ำเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นฝ่ายตรงข้ามและใครเป็นพันธมิตรของท่าน ผู้มีส่วนได้เสีย
มีทา่ ทีอย่างไรต่อเหตุผลของการต่อสูข้ องท่าน และท่านจ�ำเป็นต้องทราบประวัตขิ องโครงการทีท่ า่ นก�ำลัง
ต่อสู้อยู่ทั้งในพื้นที่ของท่านและในบริบทที่กว้างกว่า
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจากชุมชนภาคใต้ของประเทศไทยอธิบายวิธีการที่ชุมชนใช้ ดังนี้
เรามีคู่มือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่ในที่ดิน
ไม่วา่ จะเป็นค�ำสัง่ ศาล การด�ำเนินคดี และการด�ำเนินการต่างๆ เราเก็บหลักฐานเหล่านัน้ เพือ่
หนุนเสริมสถานภาพของเรา เราไม่ได้ยึดที่ดินจากคนอื่น แต่เรามีหลักฐานยืนยันว่าท�ำไมเรา
ถึงอาศัยอยู่ที่นี่ เช่น มติคณะรัฐมนตรี เราใช้หลักฐานนี้เมื่อพบกับเจ้าหน้าที่รัฐและคนอื่นๆ
นอกจากนี้ท่านจ�ำเป็นจะต้องท�ำความเข้าใจชุมชนของท่านเอง! สิ่งที่ผลักดันให้ชุมชนต่อสู้
คืออะไร? อะไรที่ท�ำให้ชุมชนร่วมเเรงร่วมใจกัน? อะไรท�ำให้สมาชิกบางคนในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง
ไม่สนับสนุนการต่อสู้ของท่าน?
บทที่ 2 ท่านได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การพิจารณาความเปราะบางและศักยภาพ
เพื่อให้ท่านสามารถสร้างขีดความสามารถและลดความเปราะบางลง
บทที่ 3 กล่าวถึงเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยและการข่มขู่คุกคาม ท่านจ�ำเป็นต้องพัฒนา
ความรูใ้ นการระบุเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยและรับมือให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับชุมชน
เมื่อท่านก�ำลังถูกคุกคาม ท่านสามารถประเมินภัยคุกคามตามหลัก 5 ขั้นตอนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจเลือกวิธีการโต้ตอบได้
ตอนนี้ท่านมีพื้นฐานที่มั่นคงที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ทางการเมืองและยุทธศาสตร์การรักษาความ
ปลอดภัยแล้ว
เมื่อท่านตัดสินใจด้านยุทธศาสตร์ทางการเมือง ท่านควรถามตัวเองว่า วิธีการเหล่านี้จะน�ำไปสู่
เป้าหมายหรือไม่? วิธีการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ส่งเสริมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องหรือไม่?
จะสามารถประเมินการด�ำเนินการได้อย่างไร? จะรู้ว่าวิธีการนี้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร?
เมื่อท่านตัดสินใจเรื่องยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัย ท่านก็จะตั้งค�ำถามคล้ายๆกัน นั่นคือ
เป้าหมายของท่านคือจะท�ำงานอย่างไรให้ปลอดภัย ดังนัน้ ท่านควรถามตนเองว่า วิธกี ารหรือมาตรการ
เหล่านีจ้ ะช่วยการรักษาความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้อย่างไร? จะท�ำให้มาตรการนี้
สอดคล้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยอืน่ ๆ ได้อย่างไร? มาตรการเหล่านีจ้ ะช่วยในการปรับปรุงการ
รักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปเพื่อให้สามารถด�ำเนินการปกป้องสิทธิของท่านได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่?
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บทที่ 4

พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชนไทยและที่อื่นๆ ใช้มีความหลากหลายมาก
ความส�ำเร็จจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยุทธศาสตร์ที่ระบุ ณ ที่นี้เป็นเพียงตัวอย่าง นักต่อสู้ฯ
เเต่ละคนหรือชุมชนแต่ละเเห่งต้องพิจารณาเพื่อประเมินยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะกับสถานการณ์ที่เฉพาะ
เจาะจงด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ท่านสามารถปรับยุทธศาสตร์ที่มีอยู่หรือคิดค้นยุทธศาสตร์
ขึ้นมาใหม่ได้ด้วย
เราจะเริ่มพิจารณาจากความเสี่ยงบาง
ประการทีน่ กั ต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชนในชุมชน
ไทยต้องเผชิญ และยกตัวอย่างยุทธศาสตร์
ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การกั บ ความเสี่ ย งเหล่ า นั้ น
ตัวอย่างเหล่านีส้ ว่ นใหญ่เป็นเคล็ดลับ ท่านเอง
สมาชิกในครอบครัวของท่าน และชุมชน
ของท่านจะทราบดีที่สุดว่าเคล็ดลับใดเป็น
ประโยชน์ต่อสถานการณ์ของท่าน
โปรดระลึกไว้ว่าการรักษาความปลอดภัย
มิได้เป็นเพียงเรือ่ งของแต่ละบุคคล การรักษา
ความปลอดภั ย เป็ น เรื่ อ งที่ ทั้ ง ชุ ม ชนและ
ครอบครัวของท่านต้องมีส่วนด้วย ดังนั้น
ท่านจ�ำเป็นต้องพัฒนาวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยที่ทุกคนมีส่วนร่วม!
เเน่นอนว่ายุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยมักมีมาตรการหลายอย่างร่วมกัน และจะต้อง
มีการด�ำเนินการทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ก่อนอื่นเราจะพิจารณามาตรการที่ง่ายและ
สามารถใช้ปฏิบตั ไิ ด้จริงทีท่ า่ นสามารถใช้จดั การความเสีย่ ง เราไม่สามารถจัดการกับความเสีย่ งทัง้ หมดได้
แต่ทา่ นจะพบว่าหลายมาตรการทีเ่ เสดงไว้ ณ ที่นี้ สามารถจัดการความเสี่ยงหลายประการได้ในเวลา
เดียวกัน
ความเสี่ยง: ข้อมูลสูญหายเเละรั่วไหล
เหตุผลที่ท�ำให้ท่านสูญเสียข้อมูลหรือข้อมูลเกิดการ
รั่วไหลมีหลายประการ บางทีท่าน หรือสมาชิกในชุมชน
บางคนอาจสื่อสารโดยขาดความระมัดระวัง ท�ำให้ข้อมูล
ตกไปอยูก่ บั คนทีไ่ ม่สมควร หรืออาจเกิดจากการโจรกรรม
หรือการดักฟังข้อมูล ท่านสามารถใช้มาตรการขัน้ พืน้ ฐาน
ต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงได้ทั้งในฐานะบุคคลหรือกลุ่ม
ข้อมูลมีหลายระดับ ทุกคนควรจะรู้ว่าเหตุผลที่ท่านปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิ่งที่ขับเคลื่อนชุมชน
เพื่อคัดค้านโครงการคืออะไร แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องทราบมาตรการรักษาความปลอดภัย
อย่างเฉพาะเจาะจง หรือทราบรายละเอียดการด�ำเนินการตามแผน
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ñ ระมัดระวังเมือ่ ท่านแบ่งปันข้อมูล อย่าเปิดเผยข้อมูลกับทุกคน อย่าพูดคุยเรือ่ งข้อมูลส�ำคัญทาง
โทรศัพท์เพราะอาจจะมีคนดักฟัง
ñ ห้ามพูดคุยเรื่องแผนการและยุทธศาสตร์ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด ท่านไม่มีทางทราบว่าใคร
จะลอบฟังได้เลย สังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวด้วยความระมัดระวังเสมอ
ñ เมื่อกล่าวถึงแผนและยุทธศาสตร์ในที่ประชุม ต้องแน่ใจว่าทุกคนในที่ประชุมทราบว่าเเผนเเละ
ยุทธศาสตร์เป็นข้อมูลภายในและห้ามเผยเเพร่ออกไปนอกกลุ่มโดยเด็ดขาด
ñ บางคนอาจไม่ตระหนักว่าอาจมีอนั ตรายจากข้อมูลรัว่ ไหล ดังนัน้ ท่านต้องสร้างความเข้าใจว่า
ผลจากข้อมูลรั่วไหลมีอะไรบ้าง
ñ ถ้าท่านรู้สึกว่าไม่สามารถไว้วางใจทุกคนที่อยู่ในขณะนั้น ให้หาโอกาสบอกข้อมูลส�ำคัญกับ
กลุ่มสมาชิกที่คัดเลือกมาเเล้วว่าเชื่อถือได้
ñ เมื่อท่านมีการประชุมชุมชน การประชุมนั้นเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมได้หรือไม่ ถ้าสมาชิกทุกคน
เข้าร่วมได้ ท่านอาจเลือกทีจ่ ะไม่เปิดเผยแผนการทัง้ หมดในทีป่ ระชุมชุมชน แต่ให้แยกการประชุม
เเละเปิดเผยเเผนการกับกลุ่มแกนหลักที่ท่านสามารถเชื่อถือได้
ñ ถ้าท่านรูส้ กึ ว่ามีคนทีท่ �ำให้ขอ้ มูลรัว่ ไหล ซึง่ อาจจะเป็นการจงใจท�ำโดยมีวตั ถุประสงค์บางอย่าง
(เช่น ได้รับเงินตอบเเทน) ท่านสามารถลองเผยเเพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อทดสอบว่ามีคนท�ำให้
ข้อมูลรั่วไหลกับฝ่ายตรงข้ามหรือไม่

หมายเหตุ: ในกรณีทที่ า่ นพบว่ามีผสู้ ง่ ข้อมูลให้ผอู้ นื่ อย่าปล่อยให้อารมณ์อยูเ่ หนือสิง่ อืน่ ใด จงจัดการ
ปัญหาอย่างมีเหตุผลและพยายามค้นหาสาเหตุที่บุคคลนั้นๆ เลือกท�ำให้ข้อมูลรั่วไหลหรือขายข้อมูล
ให้ผู้อื่น การใช้ความรุนแรงไม่มีส่วนช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น แม้ว่าท่านจะรู้สึกถูกทรยศ
ñ ปฏิเสธทุกครัง้ ถ้าตัวแทนบริษทั มอบข้อเสนอหรือสิง่ ของใดๆ ให้ทา่ น เช่น อาหารหรือเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ ปกติเเล้วนี่คือยุทธศาสตร์ที่ท�ำให้ท่านเป็นฝ่ายบริษัท หรือท�ำให้ท่านอ่อนเเอ
จนท่านอาจให้ข้อมูลกับบริษัท
ñ ท�ำส�ำเนาเอกสารทุกครั้ง โดยถ่ายเอกสารหรือท�ำส�ำเนาไฟล์ดิจิตอลที่เก็บในคอมพิวเตอร์ได้
ñ เก็บข้อมูลส�ำรองในที่ปลอดภัย! ที่ปลอดภัยได้เเก่
ตู้ที่สามารถล็อคกุญเเจได้ แต่ท่านจะเก็บกุญแจไว้
ทีไ่ หน? บ้านท่านจ�ำเป็นต้องมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเพิม่ เติมหรือไม่? บางทีทา่ นอาจจ�ำเป็นต้อง
สร้างรั้วหรือติดตั้งล็อคประตูเพิ่ม หรือท่านอาจจะ
สอนให้หมาเห่าเมื่อคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้หรือ
พยายามเข้าบ้าน
ความเสี่ยง: การเฝ้าจับตา
การเฝ้าจับตา หมายถึง การสังเกตการณ์
บุคคลหรือกลุม่ คน โดยผูท้ อี่ ยูใ่ นสถานะมีอ�ำนาจ
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โดยปกติแล้ว จุดมุ่งหมายของการเฝ้าจับตา คือการเเสวงหาข้อมูลจากท่านหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม
เกีย่ วกับเบาะแสของท่านและครอบครัวว่าไปไหนมาไหนอย่างไรบ้าง การเฝ้าจับตารวมถึง การถ่ายภาพ
ของท่านในระหว่างการชุมนุม การจดบันทึกเลขหมายบนแผ่นป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซด์ หรือแอบฟัง
การสนทนาของท่านบนถนนหรือบนรถบัส ทัง้ ยังครอบคลุมการอ่าน การดักอ่านข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
และดักฟังโทรศัพท์ (หรือดักฟังโทรศัพท์มอื ถือ) การจับตามีความซับซ้อนหลายระดับเเละพัฒนามากขึน้
กว่าเเต่ก่อน ท่านจะต้องระมัดระวังอย่างมากและค�ำนึงถึงวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นด้วย!

สังเกตุสภาพแวดล้อมรอบกายท่านตลอดเวลาเพื่อจับผิดสิ่งน่าสงสัย
การดักข้อมูลดิจิตอลและการดักฟังโทรศัพท์

มาตรการ

ñ ถอดแบตเตอรีจ่ ากโทรศัพท์เมือ่ พูดเรือ่ งข้อมูลทีส่ �ำคัญ โทรศัพท์มอื ถือเป็นอุปกรณ์ทไี่ ม่ปลอดภัย
อย่างมาก! ฝ่ายตรงข้ามสามารถดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออ่านข้อความของท่านได้
ง่ายมาก โดยเฉพาะกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ñ กลัน่ กรองข้อมูลการเคลือ่ นไหวของท่านก่อนการประชุมและกิจกรรมอืน่ ๆ เมือ่ มีการเเบ่งปันข้อมูล
อย่าแบ่งปันข้อมูลส�ำคัญหรือข้อมูลภายในเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นๆ ที่ท่านไม่รู้จักหรือไม่ไว้วางใจ
ñ อย่าเปิดอีเมล์หรือไฟล์ที่แนบมากับอีเมล์ที่มีลักษณะน่าสงสัย

ñ ต้องมั่นใจว่าคนที่จะเปิดอีเมล์ หรือพิมพ์
ไฟล์ของท่านเป็นคนที่เชื่อถือได้หากท่าน
ต้องการให้บุคคลอื่นเปิดอีเมล์หรือพรินท์
เอกสารแทน
ñ ก�ำหนดรหั ส ผ่ า นที่ ป ลอดภั ย ส�ำหรั บ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละบั ญ ชี ใ นอิ น เทอร์ เ น็ ต
ทุกบัญชี อย่าใช้รหัสผ่านเดียวกันทุกบัญชี
ตั้ ง รหั ส ผ่ า นที่ ป ลอดภั ย อย่ า งน้ อ ย 12
ตัวอักษรและใช้ทั้งตัวเลข ตัวอักษรและ
สัญลักษณ์ ยิ่งมีตัวอักษรมากยิ่งดี!
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ñ ขณะขับรถหมั่นดูกระจกมองหลังบ่อยๆ ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านถูกตาม ลองเลี้ยวหรือขับวน
เป็นวงกลม เพือ่ ตรวจสอบว่ามีคนขับตามหรือไม่
ñ หากท่ า นก�ำลั ง ถู ก ตาม พยายามขั บ รถไปที่ ๆ มี ค นพลุ ก พล่ า น (เช่ น มี ส ถานี ต�ำรวจ
ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ) และติดต่อคนอื่นให้ทราบว่าท่านก�ำลังถูกตามทันที จดจ�ำข้อมูลเกี่ยว
กับรถและผู้โดยสารเท่าที่ท่านสามารถจะท�ำได้
ñ ถ้าท่านใช้การขนส่งสาธารณะ เช่น รถประจ�ำทางและมีการติดตามเกิดขึ้น ต้องแจ้งให้คนใน
ชุมชนของท่านทราบทันทีและพยายามลงจากรถในที่สาธารณะ
ñ เปลี่ยนกิจวัตรประจ�ำวันเป็นประจ�ำ: เปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง ยานพาหนะ และเวลา
การเดินทาง หลีกเลี่ยงการท�ำสิ่งใดซ�้ำๆ ที่สามารถคาดเดาได้!
ความเสี่ยง: การท�ำร้ายร่างกาย
เป็นเรือ่ งโชคร้ายทีน่ กั ต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชนตกเป็นเป้าของการถูกท�ำร้าย ซึง่ สามารถ
ส่งผลกระทบรุนเเรงมาก เเน่นอนว่าผลกระทบทีร่ า้ ยเเรงทีส่ ดุ คือการฆาตกรรมนักต่อสูฯ้
โดยผู้ร้ายอาจใช้ก�ำปั้นหรืออาวุธ การโจมตีส่วนใหญ่มักเกิดเมื่อเหยื่ออยู่คนเดียวและ
อยูใ่ นสภาวะเปราะบาง เช่น ขณะขับขีร่ ถมอเตอร์ไซด์ ดังนัน้ เมือ่ มีความเสีย่ งจากท�ำร้าย
ร่างกาย จุดมุ่งหมายสูงสุดของท่านคือการลดความเสี่ยงเพื่อมิให้คนร้ายสามารถเข้าถึง
ตัวท่านได้
ñ ไม่ออกเดินทางในเวลากลางคืนหรือตอนเช้าตรู่
ñ อย่าออกไปข้างนอกคนเดียว
ñ เมื่อเผชิญความเสี่ยงสูง ต้องเดินทางเป็นกลุ่ม
เท่านั้น
ñ จั ด ระบบเวรยามในหมู ่ บ ้ า นให้ ร ะเเวดระวั ง
คนเข้า-ออก หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดปกติ
ñ ขอให้คนที่มาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านลงทะเบียน
โดยลงชื่ อ และเหตุ ผ ลที่ เ ข้ า มาในสมุ ด บั น ทึ ก
ผู้เยี่ยมเยือนของหมู่บ้าน
ñ ไม่ควรให้ข้อมูลใดๆ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ ฯลฯ) ของชุมชนหรือของสมาชิกใน
ครอบครัวของท่านกับผู้อื่น ก�ำหนดกฎเกณฑ์
ให้ครอบครัวของท่านปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ñ แบ่งปันเหตุสงสัยด้านความปลอดภัย ร่วมหารือและวิเคราะห์ร่วมกันเสมอๆ
ñ ติดตามการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม บริษัทอาจจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งท่าน
จะต้องระมัดระวัง
ñ หลีกเลี่ยงการท�ำสิ่งใดเป็นกิจวัตรและการท�ำตัวให้คาดเดาได้
ñ สร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าโดยใช้ความรู้ ความช�ำนาญพื้นที่ เเละความคุ้นเคยกับผู้คนของ
ท่านเเละของสมาชิกในชุมชน (ดูล้อมกรอบหน้าถัดไป)
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การป้องกันชุมชนและระบบเตือนภัย
แกนน�ำชุมชนในภาคใต้ของประเทศไทยเผชิญการข่มขูค่ กุ คามอย่างหนัก โดยชุมชนดังกล่าว
ประสบความส�ำเร็จในการรณรงค์ต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในอ�ำเภอของตนหลังจาก
ต่อสูม้ านานกว่า 16 ปีเพือ่ หยุดโครงการทีค่ กุ คามการด�ำรงชีวติ ของสมาชิกชุมชน ซึง่ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การประมง และการท่องเที่ยว
แกนน�ำหญิงของกลุ่มเป็นบุคคลกล้าหาญ มีความเป็นผู้น�ำที่น่าเชือถือและเป็นที่ประจักษ์
แต่ความส�ำเร็จของเธอก่อศัตรูจำ� นวนมากเช่นกัน ดังนัน้ เธอจึงจัดการภัยคุกคามต่อชีวติ อย่างจริงจัง
โดยทัง้ เเกนน�ำเเละสมาชิกในชุมชนต่างตระหนักถึงภัยคุกคามดังกล่าวและก�ำหนดให้มรี ะบบเตือน
ภัยล่วงหน้าทีม่ สี มาชิกในชุมชนเป็นหูเป็นตา อาศัยความสามัคคีและความเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกัน
วันหนึ่ง สมาชิกในชุมชน 40-50 คนเเละแกนน�ำก�ำลังเดินทางไปส่งคณะนักศึกษาที่มา
ดูงานในพืน้ ทีท่ สี่ ถานีรถไฟ ชาวบ้านสังเกตเห็นชายสองคนเเละทราบว่า หนึง่ ในนัน้ เป็นเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจในท้องถิ่น อีกคนเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทเตร็ดเตร่อยู่บริเวณสถานี
ชาวบ้านจึงบอกแกนน�ำหญิงของชุมชน เธอตกลงว่า ชาวบ้านบางส่วนจะไปพูดคุยกับชายทัง้ สองคน
ว่ามีธุระอะไร ชายทั้งสองตอบว่าก�ำลังรอคนอยู่ ในไม่ช้าสมาชิกชุมชนก็ตระหนักว่า นี่คือ
เรือ่ งโกหก เเละสงสัยว่าแรงจูงใจทีแ่ ท้จริงของชายทัง้ สองคืออะไร จึงเดินเข้าไปหาพวกเขาอีกครัง้
ชายสองคนจึงรีบออกจากสถานีและขึ้นรถไป
ชาวบ้านข้องใจเจตนาของชายทัง้ สองคน อีกทัง้ สถานการณ์ยงั เริม่ ตึงเครียดมากขึน้ ในช่วง
สองสามเดือนที่ผ่านมา มีการข่มขู่คุกคามหลายต่อหลายครั้งต่อแกนน�ำและคนอื่นๆ จากทั้ง
ผู้มีส่วนได้เสียหลายราย รวมทั้งต�ำรวจและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ชาวบ้านประมาณครึง่ หนึง่ ส่วนใหญ่เป็นชายตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์ 10 คัน ตามรถของ
ชายทัง้ สองไปประมาณ 10-12 กิโลเมตรจนกระทัง่ ถึงบริเวณบริษทั ชาวบ้านอีก 20 คน ส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิงร่วมเดินทางตามแกนน�ำกลับบ้านทันที พวกเขายังแสดงความสามัคคีและการ
สนับสนุนโดยบอกว่า “ถ้ายุง่ กับแกนน�ำ ก็เท่ากับยุง่ กับชาวบ้านทัง้ หมด! เรายืนหยัดอยูด่ ว้ ยกัน”
ชาวบ้านก�ำหนดให้มคี นไปอยูท่ บี่ า้ นแกนน�ำหญิงด้วย ไม่เพียงแค่วนั เดียวเเต่จดั ให้มคี นผลัด
เปลี่ยนเวรไปอยู่ด้วยอีกหลายวัน โดยมีกลุ่มชาวบ้าน 10 คน เฝ้ารอบบ้านของเธอทั้งกลางวัน
และกลางคืนตลอดเวลา เพื่อแสดงให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นโดยตลอดว่า ชาวบ้านคอยระวังแกนน�ำ
และดูแลกันเองในชุมชน
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ในชุมชนไทย แกนน�ำมักจะเป็นเป้าหมายแรกและเป็นเรือ่ งโชคร้ายทีแ่ กนน�ำในไทยหลายต่อหลายคน
เสียชีวติ ดังนัน้ ยุทธศาสตร์ทใี่ ช้จงึ มีขนึ้ เพือ่ ลดความเสีย่ งของแกนน�ำ โดยมีจดุ มุง่ หมายหลักเพือ่ เบีย่ งเบน
ความสนใจไปจากคนคนเดียวและแบ่งปันการเป็นผู้น�ำร่วมกัน ความเสี่ยงจึงลดลงได้

การกระจายความเป็นผู้น�ำ

การเป็นแกนน�ำร่วมจะช่วยลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดเเก่แกนน�ำเพียงคนเดียว ในเวลาเดียวกัน ยังเป็นการ
สร้างความสามารถให้กับสมาชิกในชุมชนอื่นๆ การกระจายความเป็นผู้น�ำหมายความว่า ถ้าชุมชนขาด
ผูน้ �ำไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ชุมชนก็ยงั คงมีความสามารถทีจ่ ะด�ำเนิน
การต่อไปได้ การเคลือ่ นไหวของท่านจะแข็งแกร่งขึน้ ถ้ามีการเพิม่ ขีดความ
สามารถให้คนจ�ำนวนมากขึ้นเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน ไม่เเนะน�ำให้พึ่งพาคนเพียงคน
เดียวมากเกินไปและไม่ควรให้คนเพียงคนเดียวรับความเสีย่ งมากเกินไปด้วย
นักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนในชุมชนหลายๆ คนแนะน�ำมาตรการ
อันเป็นรูปธรรมที่สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกระจาย
ความเป็นผู้น�ำ ดังต่อไปนี้
ñ จัดการประชุมกับผู้มีส่วนได้เสียร่วมกัน
ñ น�ำเสนอข้อเรียกร้องของท่านในฐานะข้อเรียกร้องทีพ่ ฒ
ั นาร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกในชุมชน โดยต้องแน่ใจว่าท่านได้รายงานผลการ
ประชุมให้ชุมชนทราบด้วย
ñ อภิปรายและลงนามในเอกสารร่วมกัน
ñ ตั้งกลุ่มร่วมกับชุมชนอื่นๆ
ñ ก�ำหนดกลุ่มเเกนหลักด้านการรักษาความปลอดภัย การประสานงาน การชุมนุมและการ
ประท้วง รวมถึงด้านสื่อ
ñ เมื่อแกนน�ำอยู่ในภาวะเสี่ยง สมาชิกในชุมชนควรติดตามแกนน�ำตลอดเวลา
ñ ต้องแน่ใจว่ามีสมาชิกทีไ่ ว้ใจได้อย่างน้อย 2-3คน ทราบว่าแกนน�ำอยูท่ ไี่ หนตลอดเวลา
ñ ตัดสินใจร่วมกันเเทนการตัดสินใจโดยคนเพียงคนเดียว
การเป็นผู้น�ำที่ดีเริ่มจากภูมิปัญญาร่วมของชุมชน การสร้างความเป็นปึกแผ่นของกลุ่ม
และความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายร่วมกัน เมื่อท่านใช้การตัดสินใจร่วมกันตามข้อมูลที่ทุกคน
น�ำเสนอเราเรียกว่า การตัดสินใจตามฉันทามติ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแนวปฏิบัติตามระบอบ
ประชาธิ ป ไตยที่ ดี เ ท่ า นั้ น เเต่ ยั ง เป็ น การลดความกดดั น บางประการจากแกนน� ำ หรื อ
กลุ่มหลัก การตัดสินใจร่วมกันและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิมีเสียงยังเพิ่มความไว้วางใจและ
ความรูส้ กึ ทีว่ า่ ทุกคนเป็นส่วนหนึง่ และเป็นเจ้าของชุมชนและกระบวนการต่อสู้ ในกรณีทปี่ ระสบ
ความส�ำเร็จ ทุกคนจะรูส้ กึ ภูมใิ จเพราะการมีสว่ นร่วมของเเต่ละคนช่วยให้ชมุ ชนประสบความส�ำเร็จ
ในกรณีที่มีบางสิ่งผิดพลาด ทุกคนจะรู้สึกว่าตนเองได้เรียนรู้ร่วมกันและสามารถช่วยปรับปรุง
สถานการณ์ร่วมกันเเทนที่จะต�ำหนิคนใดคนหนึ่ง ซึ่งสามารถท�ำลายความสามัคคีในชุมชนได้
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หมายเหตุเกี่ยวกับแกนน�ำชุมชนและภาวะผู้น�ำ

ในยามวิกฤติหรือฉุกเฉิน ชุมชนอาจมอบหมายให้ตวั เเทนคนหนึง่ หรือคณะบุคคลท�ำหน้าที่
รับผิดชอบชั่วคราวและด�ำเนินการตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจตามฉันทามติต้องใช้เวลา
มากกว่า ซึ่งอาจเป็นปัญหาในยามที่จ�ำเป็นต้องตัดสินใจอย่างฉับพลัน
ความเสี่ยง: การฟ้องคดีหรือการโดนตั้งข้อหาอาชญากรรม
หลายชุมชนถูกฟ้องร้องเนื่องจากการต่อต้านโครงการด้วยข้อหาหมิ่นประมาท
บุกรุก ใช้เอกสารปลอม หรือข้อหาทีส่ ร้างความเสือ่ มเสีย เช่น การครอบครองยาเสพติด
ทีผ่ ดิ กฎหมาย นักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชนในชุมชนจ�ำนวนมากได้รบั โทษจ�ำคุกหรือโทษปรับ
นักต่อสูฯ้ บางคนได้รบั การปล่อยตัวจากข้อหา แต่กระบวนการทางกฎหมายทีย่ ดื เยือ้ เป็นปีๆ ส่งผลทัง้ ต่อ
นักต่อสู้ฯ และชุมชน การตั้งข้อหาอาชญากรรมเป็นวิธีที่ฝ่ายตรงข้ามใช้เพื่อยับยั้งการเคลื่อนไหว สร้าง
ภาระแก่นกั ต่อสูฯ้ เเละชุมชนด้วยกระบวนการทีซ่ บั ซ้อนและใช้เวลายาวนาน รวมทัง้ เป็นการท�ำลายพลัง
และความพยายามที่ควรน�ำไปใช้ในการต่อสู้หรือเวลาที่จะใช้ไปในภารกิจส่วนตัว

มาตรการ

ñ ระมัดระวังการเผยเเพร่ขอ้ มูล ต้องมัน่ ใจว่าข้อมูลของท่านวางอยูบ่ นข้อเท็จจริงทีท่ ราบแหล่งทีม่ า
และผ่านการตรวจสอบทุกๆ ประการก่อนทีจ่ ะเผยเเพร่ตอ่ สาธารณะเพือ่ หลีกเลีย่ งการถูกฟ้องร้อง
ในข้อหาหมิ่นประมาท

การหมิ่นประมาท

ตามกฎหมายไทย การหมิ่นประมาทคือการใส่ความเท็จ โดยทั่วไปการหมิ่นประมาท
หมายความถึงการด�ำเนินการโดยเจตนาและเป็นอันตรายโดยการพูดหรือเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้กระท�ำการหมิ่นประมาทผู้อื่นอาจถูกด�ำเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา หรือทั้งสองกรณี
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ñ เป็นนายเหนือเเละควบคุมเทคโนโลยีของท่านเอง! อย่าพึ่งพาคนอื่นให้ส่งข้อมูลออกเเทนท่าน
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าสามารถไว้วางใจคนอื่นๆ ได้
ñ รู้สิทธิของท่านและแบ่งปันความรู้นี้กับคนอื่นๆ เช่น รู้สิทธิของตนเองเมื่อท่านถูกจับกุมหรือ
เมื่อต�ำรวจต้องการค้นบ้านของท่าน
ñ มอบหมายให้มีตัวเเทนท�ำหน้าที่โฆษกเพื่อรับมือสื่อ เลือกผู้ที่ทราบสถานการณ์และการ
เคลื่อนไหวของท่านเป็นอย่างดี ไม่เกทับผู้อื่น เเละควบคุมของอารมณ์ความรู้สึกได้ดี
ñ โปรดแน่ใจว่าท่านมีทนายความที่เต็มใจช่วยเหลือท่านในกรณีที่มีผู้ถูกจับกุมหรือถูกฟ้องร้อง
นอกจากนี้ การเข้าถึงและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงไปยังองค์กรพัฒนาเอกชนและกลุ่มของ
ทนายความที่ท�ำงานด้านการคุ้มครองทางกฎหมายให้นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชนย่อม
เป็นประโยชน์อย่างมาก
ñ สร้างความเป็นปึกแผ่นและความเข้าใจในหมูป่ ระชาชน ท่านสามารถจัดหรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจในการเคลื่อนไหวของท่าน เช่น การจัดกิจกรรม
ในวันส�ำคัญทางศาสนา เป็นต้น
ñ อย่าปล่อยให้ชุมชนของท่านถูกท�ำลายโดยผู้ที่ใช้หรือขายยาเสพติด การใช้หรือขายยาเสพติด
หรือสารเคมีผิดกฎหมายอื่นๆ มักจะใช้เพื่อสร้างข้อกล่าวหาเท็จและจับกุมแกนน�ำหรือสมาชิก
ในชุมชน
ñ หลีกเลีย่ งมิให้ฝา่ ยตรงข้ามลอบน�ำวัตถุหรือสารเคมีผดิ กฎหมายเข้ามาในบ้านของท่าน ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าท่านรู้เสมอว่าใครเข้ามาในบ้าน จัดบ้านและทรัพย์สินให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เพื่อท่านจะได้ทราบว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนแปลงไปหรือมีการน�ำของไปซุกซ่อนไว้ในบ้านของท่าน
เพื่อหวังผลบางอย่างหรือไม่
ñ หากบุคคลภายนอกสามารถเข้า-ออกบ้านของท่านได้ง่าย ให้พิจารณาปรับปรุงไฟส่องสว่าง
สุนัขหรือห่านส�ำหรับเฝ้ายาม สร้างรั้ว หรือขอให้เพื่อนบ้านและสมาชิกในครอบครัวของท่าน
ระมัดระวังเป็นพิเศษและคอยเตือนท่าน ในกรณีที่พบว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
ñ อย่ายั่วยุความรุนแรง ถ้าสมาชิกในชุมชนไม่สามารถควบคุมอารมณ์และเริ่มหันเหไปใช้ความ
รุนแรงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง จงพูดคุยกับสมาชิกชุมชนเพื่อให้เข้าใจว่า การใช้ความรุนเเรง
จะท�ำให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นตกอยู่ในอันตราย
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ยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยุทธศาสตร์ด้านสื่อในบทต่อไป!

การจัดการความกลัวและความเครียด

มนุษย์โต้ตอบภัยคุกคามด้วยวิธีต่างๆ กันเมื่อเผชิญ
เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยและการมุง่ ร้าย ทุกคนมีปฏิกริยา
ตอบสนองต่างกันและจะโต้ตอบความท้าทายในการรักษา
ความปลอดภัยต่างกันไปด้วย บางคนอาจจะกลัว เครียด หรือ
หวาดระแวง ซึ่งอาจน�ำไปสู่พฤติกรรมประมาทเลินเล่อ เช่น
การใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ปัญหาความรุนแรงหรือ
ปัญหาด้านจิตวิทยา
ในฐานะชุมชน ท่านจะต้องตระหนักและหาวิธีจัดการกับ
ความเครียดและความกลัวที่เพื่อนๆ ของท่านประสบอยูด่ ว้ ย
พยายามสนับสนุนเพื่อนๆ และพยายาม
ให้เขามีมุมมองเชิงบวก โดยระบุตัวอย่าง
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น พฤติกรรมความ
รุนแรงและเลินเล่อมักจะแสดงออกด้วย
การไม่พอใจกับสิง่ ใดๆ เลย ท่านควรเสาะหา
ว่าคนเหล่านั้นต้องการอะไร ถ้าเพื่อนๆ
ของท่านปฏิเสธที่จะรับฟัง ลองพิจารณา
การลงโทษทางสังคม เช่น ไม่ให้เข้าร่วม
ประชุมหรือร่วมงานที่จัดขึ้น บางทีเพื่อน
บางคนอาจต้องหยุดพักและจะเป็นการดี
กว่าถ้าเขาหรือเธอยุตกิ ารมีสว่ นร่วมในการ
ต่อสู้ของชุมชน

กรณีฉุกเฉิน:

ท่านจ�ำเป็นต้องรูว้ ธิ ตี อบโต้ในยามฉุกเฉิน ท่านทราบ
ไหมว่าควรโทรหาใคร? ท่านสามารถโทรออกแบบ
เร่งด่วนหาทนาย ต�ำรวจ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
เเห่งชาติ หรือเจ้าหน้าทีท่ จี่ ะช่วยด�ำเนินการเมือ่ เกิดเหตุ
ฉุกเฉินหรือไม่ ท�ำรายชือ่ ผูท้ จี่ ะติดต่อในยามฉุกเฉินเเละ
ติดไว้ในบ้านของท่าน ศูนย์ชุมชน หรือพกหมายเลข
โทรศัพท์ติดตัวไม่ว่าจะเขียนลงกระดาษหรือบันทึก
ลงในโทรศั พ ท์ ข องท่ า นเเละหมั่ น ปรั บ ปรุ ง รายชื่ อ
ให้ทันสมัยเป็นประจ�ำ
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ส่วนใหญ่เเล้ว ความเข้มแข็งของชุมชนและความส�ำเร็จในการต่อสู้ของท่านขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์
ระยะกลางและระยะยาวทีท่ า่ นปรับใช้ การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก ยิง่ มีพนั ธมิตร
มากยิ่งดี เเม้จะใช้เวลานานแต่ก็คุ้มค่า! ชุมชนบางแห่งพยายามที่จะรักษาพื้นที่ทางการเมืองด้วย
แกนน�ำกลุ่มจากสี่ในแปดของชุมชนด�ำเนินการจนได้รับต�ำแหน่งในระบบการปกครองส่วน
ท้องถิน่ เมือ่ ใดทีเ่ กิดเหตุการณ์เกิดขึน้ และตัวแทนของชุมชนประชุมกัน แกนน�ำจะพยายามโน้มน้าวให้
หมู่บ้านอื่นๆ เข้าใจเหตุผลที่ชุมชนของเราก�ำลังต่อต้านโรงไฟฟ้า แต่ก่อนคนอื่นๆ จะประณามเรา
ภายหลังจากที่ชาวบ้านมีต�ำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนอื่นๆ ก็เริ่มที่จะเข้าใจมุมมอง
ของเรา
(นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจากชุมชนจากภาคเหนือของประเทศไทย)
นีอ่ าจจะเป็นยุทธศาสตร์ทดี่ ใี นการเพิม่ ความสนใจและความเข้าใจในสาเหตุการเคลือ่ นไหวของท่าน
มากขึน้ และท�ำให้ทา่ นมีแหล่งข้อมูลภายในทีด่ ี แต่ตอ้ งระวังเพราะบางคนทีม่ ตี �ำแหน่งทางการเมืองอาจ
เปลี่ยนข้างเเละเข้าข้างบริษัทได้ในภายหลัง! ดังนั้น ต้องระวังมิให้สมาชิกในชุมชนใช้ผลประโยชน์จาก
การต่อสู้ทางการเมือง
ชุมชนยังต้องพิจารณาวิธีการของตนเองอย่างรอบคอบ ยุทธศาสตร์อาจใช้ทั้งการเผชิญหน้ากับ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้นกับฝ่ายอื่นๆ เนื่องจากชุมชนมักจะรู้สึกว่าตนเองจะไม่ได้
รับการรับฟังหรือไม่มีด�ำเนินการใดๆ อย่างจริงจัง เมื่อความรู้สึกท้อเเท้คืบคลานเข้ามา สมาชิกบางคน
จะรู้สึกว่าจ�ำเป็นต้องใช้วิธีการที่รุนเเรงขึ้น ความรู้สึกเช่นนี้เข้าใจได้ ทว่าท่านจะต้องพิจารณาว่าวิธีการ
เหล่านีจ้ ะท�ำให้ภาพลักษณ์ของท่านในสายตาประชาชนภายนอกรวมทัง้ สือ่ เป็นเช่นไร นอกจากนี้ ท่านยังต้อง
ตระหนักว่า บริษัทสามารถอ้างเหตุการใช้ความรุนเเรงโดยชุมชนเพื่อเป็นข้อต่อสู้กับชุมชนในศาลได้
อย่างง่ายดาย
โปรดจ�ำไว้วา่ นิยามของนักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชน
คือการต่อสู้โดยวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรง
ชุมชนเคยใช้วิธีการเเรงๆ แต่หลังจาก
เวลาผ่านไปเราเริม่ ตระหนักว่าวิธกี ารเหล่านัน้
ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพ หนึ่งในคู่ขัดแย้งของ
ชุมชนคือทหาร เราจะเอาชนะทหารได้อย่างไร?
ดังนั้น เราจึงเริ่มที่จะใช้วิธีการที่อ่อนลงและ
ดึงพวกเขามามีสว่ นร่วม เมือ่ พวกเขาจัดกิจกรรม
เขาจะขอให้เรามีสว่ นร่วม แต่เราก็ไปร่วมภายใต้
เงื่อนไขของเรา เช่น เราต้องแสดงธงของชุมชนบนเวที ถ้าทางเขาไม่ยอมก็เเล้วเเต่ แต่อย่างน้อย
เราก็มีการติดต่อกับเขาและเราสามารถต�ำหนิเขาได้ถ้าท�ำงานร่วมกันไม่ได้
(นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจากชุมชนภาคเหนือของประเทศไทย)
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บทที่ 4

เลือกวิธีการที่เหมาะสม

เพือ่ ลดความเสีย่ ง เราจ�ำเป็นต้องลดความรุนแรงและก้าวร้าวและด�ำเนินการจนมัน่ ใจว่าสมาชิก
ชุมชนคนอื่นๆ เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังสิ่งที่เราก�ำลังท�ำ และพยายามควบคุมสมาชิกเพื่อมิให้เขา
กระท�ำการโดยประมาทเลินเล่อ นอกจากนี้ เรายังจะต้องระมัดระวังการปลุกปัน่ โดยบริษทั ซึง่ บริษทั
สามารถใช้เป็นข้ออ้างในทางคดีได้ เราทุกคนจ�ำเป็นต้องใช้ยทุ ธศาสตร์เดียวกัน ถ้ามีคนใช้ความรุนแรง
ก็อาจส่งผลไม่ดีต่อการต่อสู้ก็ได้ จึงจ�ำเป็นต้องลดแรงจูงใจไม่ให้สมาชิกในชุมชนกระท�ำการอย่าง
ก้าวร้าว
(นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจากชุมชนจากภาคเหนือของประเทศไทย)
เมื่อเราต้องการการสนับสนุน เราจ�ำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับคนอื่น ๆ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและ
ศาสนาเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างการมีส่วนร่วม บางทีอาจอาศัยวัด มัสยิด หรือ สถานที่เคารพบูชา

ในหมู่บ้านหรือที่อื่นๆ เป็นพื้นที่เป็นกลางเพื่อการประนีประนอมและการเจรจาระหว่างชุมชนที่อาจไม่
เคยพบกันมาก่อน
บางชุมชนได้น�ำแนวทางต่อต้านผูท้ ไี่ ม่ได้รว่ มการต่อสูข้ องตนมาใช้ เช่น การใช้มาตรการควำ�่ บาตร
เช่น การคว�่ำบาตรร้านค้าที่เข้าข้างบริษัท ในอีกกรณีหนึ่ง สมาชิกในชุมชนรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ออกมาพูด
ต่อต้านโครงการต่อสาธารณะ เลือกติดธงสีเขียวเพื่อแสดงการสนับสนุนการต่อสู้ของชุมชน ตัวอย่าง
เหล่านีป้ ระสบความส�ำเร็จเป็นบางกรณี แต่อาจไม่ประสบความส�ำเร็จในกรณีอนื่ ๆ ท่านจะต้องพิจารณา
ผลของการกระท�ำดังกล่าวอย่างรอบคอบและดูว่าวิธีใดประสบความส�ำเร็จในสภาพแวดล้อมของท่าน
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บางครัง้ ความสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าทีใ่ นกองก�ำลังฝ่ายความมัน่ คงก็มปี ระโยชน์ เช่น ฝ่ายความมัน่ คง
ภายในจังหวัด หรือกรมต�ำรวจประจ�ำจังหวัด เพราะเจ้าหน้าที่มักจะมีเบาะแสว่าฝ่ายตรงข้าม
อาจจะวางแผนจัดการท่านหรือคนอื่นๆ ได้อย่างไร
ท่านจะต้องใช้สติปญ
ั ญาอย่างมากในการเข้าหาเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความมัน่ คง เนือ่ งจากเจ้าหน้าที่
มักจะต้องการข้อมูลจากท่านเช่นกัน ท่านย่อมไม่ตอ้ งการให้สมาชิกชุมชนของท่านหรือการต่อสู้
เป็นอันตราย จึงควรระมัดระวังอย่างยิ่งในการรักษาความสัมพันธ์ดังกล่าวและควรขอให้ผู้อื่น
แนะน�ำ ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าจะจัดการหรือด�ำเนินการตามค�ำร้องขอที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ท่าน
ท�ำได้อย่างไร
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ท่านจะต้องเข้มงวดเกี่ยวกับหลักการแยกตัวและหลีกเลี่ยงการ
ปรากฏตัวร่วมหรือการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่กองก�ำลังรักษาความมั่นคงหรือหน่วยงาน
ข่าวกรองในกิจกรรมของกลุ่มคนใกล้ชิดของท่านหรือของชุมชน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาความปลอดภัยและยุทธศาสตร์ภายใน

หมายเหตุเรื่องการใช้อาวุธปืนและอาวุธอื่นๆ:
ในประเทศไทย ผูร้ า้ ยมักจะใช้อาวุธปืนและอาวุธอืน่ ๆ คุกคาม
และโจมตีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนใน
ชุมชนบางคนจึงพกอาวุธของตนเอง เพราะรู้สึกว่าอาวุธจะช่วย
ให้พวกเขาปลอดภัย องค์การโพรเทคชัน อินเตอร์เนชันเเนล
ไม่สนับสนุนให้นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนใช้อาวุธปืนเเละขอเน้น
ย�้ ำ ว่ า การใช้ อ าวุ ธ เป็ น สิ่ ง ที่ ต รงข้ า มกั บ นิ ย ามของนั ก ปกป้ อ ง
สิทธิมนุษยชนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้อาวุธหรือจ้างบอดี้การ์ดส่วนตัว
ติดอาวุธ ที่สุดเเล้วขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล แต่ต้องมีการพิจารณา
อย่างจริงจัง เช่น ท่านมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดหรือไม่? ท่านรูว้ ธิ กี ารใช้อาวุธหรือไม่? การพกพาอาวุธอาจ
กระตุน้ ให้เกิดความรุนแรงมากขึน้ มากกว่าทีจ่ ะปกป้องท่านจากการใช้ความรุนแรงหรือไม่? การมีอาวุธ
ปืนส่งผลต่อความปลอดภัยของบุตรของท่านหรือคนอืน่ ๆ รอบตัวท่านหรือไม่? มีสงิ่ อืน่ ๆ ทีท่ า่ นสามารถ
ใช้เพื่อป้องกันตัวเองนอกจากการพกปืนหรือไม่? อาวุธมักจะสร้างความรับรู้เทียมว่าท่านปลอดภัย
ทว่าการมีอาวุธไม่ท�ำให้ท่านรอดพ้นจากการโจมตีได้!
ในกรณีที่มีภัยคุกคามที่รุนแรงและเป็นกรณีเฉพาะ รัฐมีโครงการส�ำหรับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้สามารถสมัครเข้าร่วมรับการคุ้มครองอย่างเป็นทางการเเสดงไว้ที่ในภาคผนวกที่ 2 ในตอนท้าย
คู่มือนี้
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ทบทวนยุทธศาสตร์ของท่าน!

ท่านต้องแน่ใจว่า ได้ทบทวนยุทธศาสตร์ของท่านเสมอๆ และจะปรับยุทธศาสตร์เมื่อมีความจ�ำเป็น
ท่านอาจจ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่ นยุทธศาสตร์เพราะยุทธศาสตร์อาจไม่มปี ระสิทธิภาพ หรือเป็นเพราะระดับ
ความเสี่ยงที่ท่านต้องเผชิญเพิ่มขึ้น บางทีท่านอาจได้รับภัยคุกคามที่ร้ายแรงหรือมีการเปลี่ยนแปลงใน
บริบท เช่น เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ หรือเจ้าของบริษัทใหม่ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงระดับของความเสี่ยงที่
ท่านต้องเผชิญ

บทสรุป

ท่านได้เรียนรู้ว่า ..
ñ ท่านต้องเข้าใจบริบทและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
วิเคราะห์ความเสี่ยง ตระหนักรู้เหตุสงสัย
ด้านความปลอดภัยและประเมินภัยคุกคาม
ก่อนที่เราจะเริ่มต้นพัฒนายุทธศาสตร์
ñ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย
ประกอบไปด้วย การพัฒนาและการยอมรับ
มาตรการการด�ำเนิ น การเพื่ อ รั บ มื อ กั บ
ความเสี่ยง
ñ นอกจากนี้ ท่านยังต้องพัฒนาเเนวทาง
ระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งรวมถึงการ
สร้ า งความเป็น ปึกแผ่น และเครือข่ายที่
แข็งแกร่ง
ñ ในฐานะที่เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
ท่านต้องมุ่งมั่นที่จะไม่ใช้ความรุนเเรง
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บทที่ 5:

การพัฒนาวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัย:
การเตรียมการเก็บเกี่ยวที่ยั่งยืนและให้ผลดี
เมื่ อ ชุ ม ชนและสมาชิ ก ในชุ ม ชนได้ มี ก าร
พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย
ย่ อ มเป็ น วิ ธี ที่ ดี ที่ จ ะพั ฒ นาการรั ก ษาความ
ปลอดภัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการ
เคลื่อนไหวให้ดีขึ้น แต่นี่เป็นเพียงขั้นตอนแรก
และเรามักจะเห็นว่า การด�ำเนินมาตรการรักษา
ความปลอดภัยเป็นส่วนทีย่ ากทีส่ ดุ ส�ำหรับบุคคล
และชุมชนโดยรวม
ท�ำไมจึ ง เป็ น เช่ น นั้ น การรั ก ษาความ
ปลอดภัยโดยมากขึ้นอยู่กับอุปนิสัยส่วนบุคคล
และพฤติกรรม ท่านอาจจ�ำได้จากบทที่ผ่านมา
ว่ า มี ก ารระบุ ข ้ อ เสนอแนะจ�ำนวนหนึ่ ง ที่ บ อก
ให้ท่าน ครอบครัว และสมาชิกในชุมชนของท่าน “ต้องตระหนักอย่างต่อเนื่องว่า ... ”, “เปลี่ยนกิจวัตร
ประจ�ำวัน ... ”, “ท่านต้องแน่ใจว่าท่านจะ ... ” และ “โปรดแน่ใจว่าท่านจะไม่ท�ำ ... ” ฯลฯ บางมาตรการ
ที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชนไทยเเละองค์กรโพรเทคชัน อินเตอร์เนชันแนลเสนออาจดูเหมือน
เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ท�ำให้การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของท่านซับซ้อนขึ้น เเต่บางอย่างก็เป็น
สิ่งที่ท่านท�ำอยู่แล้วเป็นปกติ
สิ่งสุดท้ายที่เราต้องการ คือ การท�ำให้ชีวิตของท่านยุ่งยากมากกว่าที่เป็น โดยเราพยายาม
รวมรวบวิธีการทุกอย่างที่จะช่วยให้ท่านสามารถด�ำรงชีวิตและท�ำงานด้วยความปลอดภัย เพื่อให้ท่าน
สามารถด�ำเนิ น การปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและปรั บ ปรุ ง ชี วิ ต ของท่ า นและครอบครั ว รวมทั้ ง ชุ ม ชน
ด้วยความมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชนมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ
จึ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด การด้ า นความปลอดภั ย การจั ด การด้ า นความปลอดภั ย มั ก จะต้ อ งมาพร้ อ มกั บ
เปลี่ยนแปลงบางประการและการปรับเปลี่ยนวิธีการด�ำเนินการ อาจกล่าวได้ว่า ท่านจะต้องพัฒนา
วัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัย นัน่ คือ ท่านต้องผนวกการรักษาความปลอดภัยในทุกสิง่ ทุกอย่าง
ที่ท่านท�ำ
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การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยมากขึน้ อยูก่ บั บุคคล เพราะทุกคนย่อมแตกต่างกันเเละยังขึน้
อยูก่ บั โครงสร้างของชุมชน ท่านต้องหาวิธกี ารโน้มน้าวให้สมาชิกในชุมชนของท่านเล็งเห็นความจ�ำเป็น
ของยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยและหารือวิธีการด�ำเนินการกับสมาชิกชุมชน
เบื้องเเรก ลองพิจารณาสิ่งที่บางคนพูดถึงการใช้มาตรการเเละยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัย

“ฉันไม่ต้องการทำ�ตามกฎ
ฉันรักเสรีภาพของฉัน”
“การปรับปรุงการรักษา
ความปลอดภัยแพงมาก
เราก็เเค่เกษตรกร
ธรรมดาๆ เท่านั้นเอง”

“ก็อยู่กันมาดีๆ นานเเล้ว
ทำ�ไมต้องเปลี่ยนแปลง
อะไรๆ ด้วย”

“ฉันไม่สนใจว่าจะเกิด
อะไรขึ้นกับฉัน ฉันยินดี
ที่จะตายเพื่อการต่อสู้”

“ความท้าทายในการทำ�งานและกฎหมายก็มากแล้ว เราไม่มี
เวลาทำ�งานเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยหรอก”

ท่านจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไร เเละจะทำ�ให้คนอื่นๆ เชื่อว่าการรักษาความปลอดภัยเป็น
สิ่งที่ต้องทำ� ไม่ใช่เเค่ทางเลือกได้อย่างไร?
โชคร้ายที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชนหลายคนตระหนักว่า จ�ำเป็นต้องปรับปรุงการรักษา
ความปลอดภัยเเละยุทธศาสตร์ของตนก็ต่อเมื่อเกิดเรื่องรุนแรงขึ้นแล้ว เช่น
ñ เมื่อถูกโจมตีบนท้องถนนโดยพวกอันธพาล
ñ เมื่อเพื่อนนักต่อสู้ฯ ถูกฆ่า
ñ เมื่อสำ�นักงานถูกตำ�รวจบุกค้น
ñ เมื่อถูกกักตัวไว้หลังจากเดินขบวน
ñ เมื่อเอกสารสำ�คัญถูกขโมยมาจากบ้าน
เหตุสงสัยด้านความปลอดภัยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปลูกฝังจิตส�ำนึกที่จ�ำเป็นส�ำหรับการจัดการ
ความปลอดภัย แต่ที่จริงแล้วการเริ่มต้นเเบบนี้ก็สายเกินไป โดยเฉพาะเมื่อมีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้น
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ดังนัน้ ย่อมเป็นการดีทชี่ มุ ชนของท่านจะด�ำเนินการก่อนเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรง โดยผสมผสานเป็น
วัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ควรจะด�ำเนินการทุกครั้ง วิธีที่ดีที่สุดที่ท่านท�ำได้
คือ การโน้มน้าวให้สมาชิกในชุมชนคนอืน่ ๆ เข้าใจระหว่างการประชุมว่า การปฏิบตั ติ ามมาตรการรักษา
ความปลอดภัยเป็นเรือ่ งง่าย ไม่ตอ้ งใช้เงินก็ท�ำได้ เพียงเเต่ตอ้ งท�ำงานร่วมกันและช่วยกันการระมัดระวัง
ซึ่งจะท�ำให้ท่านแข็งแกร่งและสามัคคีกันด้วย
การรักษาความปลอดภัยเป็นเรื่องของทุกคน!
สมาชิกชุมชนบางคนอาจไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
การรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการกระท�ำดังกล่าว
ไม่ได้สร้างความเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัย
ของคนๆ นั้นเพียงอย่างเดียว เเต่เป็นการท�ำให้
ชุมชนทั้งชุมชนต้องเผชิญความเสี่ยงไปด้วย ถ้ามีผู้
ต้องการท�ำร้ายชุมชน เขาจะมองหาจุดอ่อน เช่น
พยายามหาทางใกล้ชิดกับคนที่มักจะเมาสุราในคืน
วันเสาร์เพื่อเสาะหาข้อมูล เข้าหาคนที่ปากเบาเเละ
พูดเรื่องคนอื่นๆ ให้ใครก็ได้ที่ถามฟัง เป็นที่ทราบ
ว่ า บริ ษั ท ยั ง หาข้ อ มู ล โดยการติ ด สิ น บนคนอื่ น ๆ
ผ่านการให้เงินสด สิ่งตอบเเทนอื่นๆ หรือใช้ผู้หญิง
สวยๆมาหลอกล่อให้นักต่อสู้ฯ เปิดเผยข้อมูล
ความประมาทของคนๆ เดียวทำ�ให้ทุกคนมีความเสี่ยง
สิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ คือทุกคนควรร่วมการพูดคุยเรือ่ งการจัดการความปลอดภัย เพือ่ เสนอเเนะเเละเเสดง
ความคิดเห็น ตกลงตามมาตรการที่ก�ำหนด เเละตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจร่วมได้
หากท่านมิได้ปรึกษาหารือเรือ่ งมาตรการกับคนอืน่ ๆ พวกเขาอาจรูส้ กึ เหมือนถูกบังคับจากผูท้ เี่ หนือกว่า
เเละเป็นเพียงผู้รับค�ำสั่ง จึงมีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะไม่ปฏิบัติตาม
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บทที่ 5

ชุมชนของเราต่อสู้มาเป็นเวลา 20 ปี เราไม่เคยมีแผนรักษาความปลอดภัยจริงๆ
ถ้าเรามีแผนบางทีเราอาจจะไม่ต้องสูญเสียแกนนำ�ไป เราเสียแกนนำ� 4 คนภายในช่วง
20 ปีที่ผ่านมา เมื่อเร็ว ๆ นี้เราตระหนักว่า เราต้องวางแผนมากขึ้นเพื่อรักษาชีวิตคน
เราใช้แผนกิจกรรมประจำ�วัน เช่น การตรวจสอบคนเข้า-ออกในชุมชน นอกจากนั้น ยังมี
แผนการเฉพาะเมือ่ กำ�ลังจะมีกจิ กรรม และเมือ่ ดำ�เนินการเเล้วก็จะมีการประชุมสรุปกิจกรรม
หากเมื่อมีเหตุสงสัยด้านความปลอดภัยเกิดขึ้น เราจะหารือประเมินสถานการณ์และ
เหตุการณ์ โดยมีการเเบ่งหน้าทีใ่ ห้ตวั แทนดำ�เนินการจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ าร ทัง้ ยังตัง้ คณะทำ�งาน
เเละปรึกษาทนายความที่ช่วยเหลือชุมชน
(นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจากชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

บางครั้งการพูดคุยกับชุมชนอื่นๆ ก็สามารถช่วยชุมชนของท่านได้ เพราะชุมชนเหล่านั้นอาจมี
ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงและประสบการณ์จากการต่อสู้มาก่อน บางทีท่านอาจเชิญ
ชุมชนเหล่านี้ไปที่ชุมชนของท่านเองเพื่อซักถาม แบ่งปันประสบการณ์และให้ค�ำแนะน�ำกับชุมชน
การดำ�เนินการรักษาความปลอดภัย 4 ระดับ
โปรดใช้เวลาสักครู่ เพื่อทบทวนเนื้อหาในบทก่อนหน้า
ท่านอาจจ�ำได้วา่ การรักษาความปลอดภัยมีหลายระดับ โดยทัว่ ไป
เราสามารถเเยกการด�ำเนินการรักษาความปลอดภัยเป็น 4 ระดับ
ดังนี้
1. ระดับปัจเจกบุคคล
ในฐานะปัจเจกบุคคล ท่านย่อมมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้อื่น และมีหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคลของ
ท่านเอง! ท่านจะต้องใช้มาตรการทีจ่ ะทำ�ให้ตวั ท่านปลอดภัย
เช่น หลีกเลีย่ งการเดินทางคนเดียวในเวลากลางคืน ถ้าท่าน
เป็นหญิง อาจเป็นไปได้วา่ ท่านอาจถูกล่วงละเมิด ถูกประทุษร้าย
ทางเพศ หรือถูกข่มขืนจากการเป็นผู้หญิง
2. ระดับครอบครัว
ในฐานะที่เป็นสมาชิกครอบครัว ท่านย่อมต้องรับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัวของท่านและ
ดูแลซึ่งกันและกัน ตลอดจนตักเตือนกันในกรณีที่มีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ในฐานะที่เป็นนักต่อสู้เพื่อ
สิทธิมนุษยชน ท่านต้องแน่ใจว่าครอบครัวของ
ท่านจะตระหนักว่าท่านเผชิญความเสีย่ งใดบ้าง
เเละครอบครัวของท่านก็มีความเสี่ยงเพราะมี
ความสัมพันธ์กับท่าน
ท่านจะต้องเเลกเปลี่ยนกับครอบครัว
เเละใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยสำ�หรับตัว
ท่านเองและครอบครัวของท่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
ผู้หญิง คนร้ายอาจพยายามคุกคามหรือทำ�
อันตรายต่อสมาชิกของครอบครัวคนใดคนหนึง่
เพราะรู้ว่าครอบครัวสำ�คัญต่อผู้หญิง
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4. ระดับระหว่างชุมชน
หากชุมชนของท่านเป็นส่วนหนึง่ ของเครือข่ายชุมชนอืน่ ๆ ทีต่ อ่ สูด้ ว้ ยเหตุเดียวกัน ซึง่ เป็นสาเหตุ
ทีก่ ว้างกว่าเรือ่ งในระดับชุมชนของท่านและผูท้ อี่ ยูใ่ นเครือข่ายก็รว่ มการต่อสูค้ รัง้ นีด้ ว้ ย หากมีสงิ่ ใด
เกิดขึน้ กับชุมชนแห่งหนึง่ ชุมชนอืน่ ๆ ในเครือข่ายควรจะทราบด้วย เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการ
รักษาความปลอดภัยในชุมชนของพวกเขาเช่นกัน ท่านจำ�เป็นต้องเตือนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในกรณีที่มีสิ่งใดเกิดขึ้น
ท่ า นสามารถเยี่ ย มเยื อ นชุ ม ชนที่
ตกเป็นเป้าเพือ่ แสดงความเป็นนำ�้ หนึง่ ใจ
เดียวกันและความแข็งแกร่ง หรือเยี่ยม
เเกนน�ำชุมชนเพื่อพัฒนากลไกร่วมกัน
เเละแบ่งปันข้อมูลเรื่องเหตุสงสัยด้าน
ความปลอดภัย ท่านและแกนน�ำชุมชน
อืน่ ๆ ยังสามารถเชือ่ มต่อกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อืน่ ๆ เช่น ทนายความ เจ้าหน้าทีท่ เี่ ห็นใจ
ท่าน หรือองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่าง
ประเทศ ทีอ่ าจช่วยท่านได้ในสถานการณ์
ยากล�ำบาก

การก�ำหนดความรับผิดชอบ:

เมื่อท่านตกลงที่จะสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัย ท่านต้องแน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจ
ตรงกันและมีการก�ำหนดชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยด้านใดบ้าง
ñ ใครเป็นผู้เก็บรักษาสมุดบันทึกเมื่อเกิดเหตุสงสัยด้านความปลอดภัย
ñ ใครทำ�หน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยและเมื่อใดบ้าง
ñ ใครเป็นผู้จัดการเรื่องอาหารให้ยามรักษาความปลอดภัย
ñ ใครเป็นผู้รับผิดชอบการพูดคุยกับตำ�รวจ สื่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
ñ ใครเป็นผู้ประสานงานการพัฒนาแผนฉุกเฉินสำ�หรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
ñ ใครเป็นผู้ตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน และถ้าคนๆนั้นไม่อยู่จะทำ�อย่างไร
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3. ระดับชุมชน
ในระดับชุมชน ท่านมีความรับผิดชอบต่อ
สมาชิกชุมชนคนอื่นๆ ดูแลและตักเตือนซึ่งกัน
และกั น ในชุ ม ชน เมื่ อ มี บ างสิ่ ง ผิ ด ปกติ เ กิ ด ขึ้ น
ท่านอาจเป็นเป้าในฐานะบุคคลทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของ
ชุมชนที่ปกป้องสิทธิของตน ทว่าชุมชนทั้งหมด
ของท่านก็ถือเป็นเป้าหมายการโจมตีด้วย เช่น
ในการฟ้องคดี

การจัดสรรเเละกระจายความรับผิดชอบให้สมาชิกในชุมชนเป็นสิ่งส�ำคัญมาก เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
สมาชิกจ�ำนวนไม่กคี่ นมีภาระมากเกินไป ซึง่ จะเพิม่ ความเสีย่ งเมือ่ มีการโจมตี การแบ่งปันเเละหมุนเวียน
ความรับผิดชอบยังจะช่วยให้คนอื่นๆ ได้เรียนรู้งานและความรับผิดชอบต่างๆ เมื่อท�ำงานมาเป็นระยะ
เวลาหนึ่ง
บางทีทา่ นอาจใช้รปู แบบคณะกรรมการหรือคณะท�ำงาน โดยหารือประเด็นการรักษาความปลอดภัย
ทุกครั้งที่ชุมชนประชุมและจัดเป็นวาระประจ�ำในการประชุม เราได้ย�้ำหลายครั้งมาจนถึงบัดนี้ว่า
การรักษาความปลอดภัยเป็นเรื่องของทุกคน ดังนั้น โปรดแน่ใจว่าท่านให้ความสนใจประเด็นต่อไปนี้
ñ ต้องเเน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสพูด รวมทั้งคนที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ชอบแสดงความเห็น
ñ ต้องแน่ใจว่าท่านให้ความสนใจกลุม่ ผูห้ ญิงในชุมชนของท่านเป็นพิเศษ ผูห้ ญิงอาจพบภัยคุกคาม
ที่เฉพาะเจาะจง และอาจมีมุมมองหรือความคิดเห็นที่ผู้อื่นอาจคิดไม่ถึงได้
ผู้หญิงมีความละเอียดถี่ถ้วนและมีความห่วงใยในเรื่องต่างๆ ดังนั้น หากแผนยังใช้การ
ไม่ดี ผู้หญิงจะลงรายละเอียดและตั้งคำ�ถามที่เหมาะสม
(นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจากชุมชนภาคเหนือของประเทศไทย)
เมือ่ ชุมชนของท่านเห็นด้วยกับท่านและทุกคนจริงจังเรือ่ งการรักษาความปลอดภัย ท่านจะสามารถ
เริม่ ต้นด�ำเนินการและปฏิบตั ติ ามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวติ ประจ�ำวัน โดยมีจดุ มุง่ หมาย
เพือ่ ท�ำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึน้ มาตรการบางอย่างต้องด�ำเนินการตลอดเวลา เช่น
การจับตาบุคคลภายนอกที่พยายามจะเข้ามายังชุมชนของท่าน หรือการระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารผ่านการคุยโทรศัพท์อย่างเลินเล่อหรือในพื้นที่สาธารณะ มาตรการอื่นๆ จะด�ำเนินการเฉพาะ
ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงหรือหลังการข่มขู่คุกคามรุนแรง เช่น แกนน�ำต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือ
ชุมชนต้องท�ำการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ทางเข้าหมู่บ้าน
ไม่ว่าท่านใช้มาตรการใดก็ตาม โปรดแน่ใจว่าท่านประเมินและติดตามมาตราการเหล่านั้นว่า
สมาชิกในชุมชนปฏิบัติตามมาตรการจริงๆ หรือไม่ ถ้าพบว่าสมาชิกไม่ปฏิบัติตามหรือยังคงมีเหตุสงสัย
ด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นแม้ทุกคนจะระวังมากเเล้ว ท่านจะต้องค้นหาสาเหตุและจัดการสาเหตุนั้น
ทุกชุมชนแตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่มีวิธีการรักษาความปลอดภัยอันใดอันหนึ่งที่เหมาะกับชุมชน
ท่ า นจะต้ อ งพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบทั้ ง หมดที่ ท�ำขึ้ น ในชุ ม ชนของท่ า นอย่ า งรอบคอบ พิ จ ารณา
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง หมดในการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและประเมิ น เหตุ ส งสั ย ด้ า นความปลอดภั ย และ
การข่มขูค่ กุ คาม การหารือเเละแบ่งปันประเด็นด้านความปลอดภัยเป็นกุญแจส�ำคัญทีท่ �ำให้ชมุ ชนสามารถ
เชื่อมโยงทุกคนเเละร่วมเเบ่งปันความรับผิดชอบได้
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คู่มือการปกป้องและความปลอดภัยสำ�หรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชน

เครือข่ายเป็นวิธที ดี่ ที จี่ ะสร้างความเป็นปึกแผ่นและเพิม่ ประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ทางการเมือง
และการรักษาความปลอดภัย เมื่อท่านเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่เข้มแข็ง ท่านมักจะมีช่อง
ทางการสนับสนุนมากขึ้น ซึ่งอาจช่วยให้ท่านเข้มเเข็งเมื่อเผชิญฝ่ายตรงข้าม
ในประเทศไทย กลุ่มระดับชุมชนที่มีความคิดคล้ายๆ กันร่วมผนึกก�ำลังกันในนามพันธมิตร
หรือเครือข่ายทีม่ วี าระร่วมกันเพือ่ สร้างผลสะเทือน รับความคุม้ ครองทีเ่ พิม่ ขึน้ ตลอดจนสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการรณรงค์ ตัวอย่างของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเหมืองแร่ตั้ง
เครือข่ายในนาม “เครือข่ายเจ้าของแร่แห่งประเทศไทย” โดยชือ่ ดังกล่าวมีทมี่ าเพือ่ เสริมพลังของกลุม่
ในฐานะผู้มีสิทธิและความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการและปกป้องพื้นที่ท�ำเหมืองที่ตั้งอยู่บน
ที่ดินที่ชุมชนอาศัยอยู่ เมื่อเวลาผ่านไป กลุ่มมีการเติบโตที่แข็งแกร่งและโดดเด่นยิ่งขึ้นในประเด็น
การต่อสู้ เช่น มีการเรียกร้องให้ปฏิรูปพระราชบัญญัติการท�ำเหมืองแร่ เป็นต้น
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) คือการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ยากจน
และด้อยโอกาสจากพื้นที่ชนบทและคนจนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐและการ
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
พีมูฟจัดการชุมนุมนอกท�ำเนียบรัฐบาลเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 เพื่อกดดัน
คณะรัฐมนตรีให้ด�ำเนินการเเก้ปญ
ั หาตามความข้อเรียกร้องของกลุม่ หลังจากการชุมนุม พีมฟู บรรลุ
ข้อตกลงให้มกี ารตัง้ คณะท�ำงานโดยการแต่งตัง้ ของนายกรัฐมนตรีหลายคณะ ความส�ำเร็จหลักของ
พีมูฟ คือ การลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างพีมูฟเเละตัวแทนของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี การลงนามในบันทึกความเข้าใจ
เป็ น หนึ่ ง ในขั้ น ตอนที่ จ ะก้ า วไปสู ่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาชุ ม ชนที่ ร วมเป็ น เครื อ ข่ า ยซึ่ ง พี มู ฟ ก�ำลั ง
เผชิญหน้าอยู่ ทีวสี าธารณะและหนังสือพิมพ์รายวันรายงานข่าวการชุมนุมของพีมฟู ยิง่ ไปกว่านัน้
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ยังถ่ายทอดสดกระบวนการท�ำข้อตกลงออกอากาศทั่วประเทศด้วย
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เครือข่าย

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมอุดรธานี (กลุ่มอนุรักษ์อุดรฯ) เป็นพันธมิตรที่ประกอบด้วยสมาชิก
เจ็ดสิบกว่าหมูบ่ า้ นในจังหวัดอุดรธานีทตี่ อ่ ต้านการท�ำเหมืองแร่โปแตช ซึง่ เป็นโครงการขนาดใหญ่
จากบริษัทแม่ที่ประเทศแคนาดา เหมืองเเร่ครอบคลุมพื้นที่ 5 อ�ำเภอในจังหวัด กลุ่มอนุรักษ์
อุดรฯ มีแกนน�ำเป็นหญิงชาวบ้านที่แข็งแกร่ง โดยตลอดการต่อสู้ 12 ปี กลุ่มอนุรักษ์อุดรฯ
ใช้ประเพณีท้องถิ่นทุกด้านในการประท้วง ทั้งพิธีกรรมเกี่ยวข้าว การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ
ผ้าป่าระดมทุนเพื่อจัดกิจกรรมและการเเข่งขันกีฬาโรงเรียน ทุกกิจกรรมมีจุดหมายเพื่อความ
เป็นปึกเเผ่นในชุมชนและให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการต่อสู้ที่ยังคงด�ำเนินอยู่
แกนหลักของกลุ่มซึ่งมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันในแต่ละหมู่บ้าน จะท�ำการประชุมร่วมกัน
สัปดาห์ละครัง้ เพือ่ วิเคราะห์ความเสีย่ งและพัฒนาแผนป้องกันและแผนฉุกเฉินส�ำหรับสถานการณ์
ต่างๆ กลุ่มอาศัยการฝึกอบรม การประชุม และการประเมินผลในกลุ่มแกนหลักกับสมาชิกใน
ชุมชนเพื่อเรียนรู้การท�ำแผนการรักษาความปลอดภัยและยุทธศาสตร์สื่ออย่างละเอียด ทั้งยัง
เพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารประเด็นที่กลุ่มท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
กลุ่มอนุรักษ์อุดรฯ ได้เรียนรู้อย่างมากจากเหตุการณ์การฆาตกรรมนายเจริญ วัดอักษร
แกนน�ำกลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอกเมื่อ พ.ศ. 2547 และขณะนี้ก�ำลังเรียกร้องให้สถาบันของรัฐ
ให้หลักประกันว่าจะคุ้มครองความปลอดภัยของสมาชิกชุมชน การเคลื่อนไหวของกลุ่มอนุรักษ์
อุดรฯ ยังท�ำงานร่วมกับกลุม่ อืน่ ๆ ในระดับชาติ โดยกลุม่ เเสวงหาการสนับสนุนจากการรวบรวม
ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการที่ทางกลุ่มต่อต้านอย่างแข็งขัน บันทึกเหตุการณ์ที่มีความ
เสีย่ งสูงรวมถึงการโจมตี เเละน�ำเสนอข้อมูลใหม่ๆ ต่อสือ่ มวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนือ่ ง
กลุม่ อนุรกั ษ์อดุ รฯ ยังใช้วทิ ยุชมุ ชนอย่างชาญฉลาดเพือ่ ให้ขอ้ มูลและระดมความสนับสนุน
ในการเรียกร้องเเละรณรงค์ของกลุ่ม เช่น การล่ารายชื่อกว่า 5,000 ชื่อเพื่อให้รัฐบาลไทย
ปฏิเสธค�ำขอประทานบัตรท�ำเหมืองแร่ของบริษัท
ในพิธีมอบรางวัลมูลนิธิโกมล คีมทอง เพื่อการสนับสนุนชุมชนที่ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ
ของตนเองจากโครงการขนาดใหญ่ กลุ่มอนุรักษ์อุดรฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวและในวันที่ได้รับ
รางวัล ทุกคนต่างสวมเสือ้ ยืดของกลุม่ รักษ์ทอ้ งถิน่ บ่อนอก เพือ่ แสดงความสนับสนุนซึง่ กันและ
กันเเละเเสดงความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
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บทสรุป

ท่านได้เรียนรู้ว่า ...
ñ ความปลอดภัยเป็นเรื่องของทุกคน
ñ การรักษาความปลอดภัยดำ�เนินการได้ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
และระหว่างชุมชน
ñ ท่านต้องดึงทุกคนเข้ามามีสว่ นร่วมสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัย ทั้งผู้หญิง เยาวชน
และผู้สูงอายุ และโปรดแน่ใจว่าทุกคนเห็นพ้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว
ñ ท่านจะต้องประเมินและหารือว่ามาตรการที่ท่านใช้มีประสิทธิภาพหรือไม่

49

บทที่ 5

เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ใช้สื่อ การชุมนุม การเดินขบวนและการประท้วงรูปแบบอื่นๆ คู่มือนี้จึง
มีเคล็ดลับบางประการด้านการใช้ยุทธศาสตร์สื่ออย่างฉลาด คำ�เเนะนำ�ด้านการรักษาความปลอดภัย
รอบๆ การชุมนุมและการประท้วง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มักมีความเสี่ยงเฉพาะ โดยท่านสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้ในบทต่อไป

บทที่ 6:

การปรับแต่งยุทธศาสตร์และวิธีการ:
การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ชุมนุม เดินขบวน และประท้วง: เพื่ออะไร
การชุมนุม เดินขบวน และการประท้วง ทัง้ หมดเป็นการใช้อ�ำนาจของประชาชนเพือ่ แสดงการสนับสนุน
สถานะเเละความต้องการของประชาชน กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างความกดดันจากสาธารณชน โดยการให้
ความรูแ้ ก่ประชาชน เพือ่ ได้รบั การสนับสนุนจากสาธารณะต่อปัญหาทีท่ า่ นประสบอยูแ่ ละท�ำให้สอื่ มวลชน
รายงานข่าว สือ่ สามารถช่วยเพิม่ เเรงกดดันเพิม่ เติม เพราะสือ่ สร้างการเข้าถึงกลุม่ ผูฟ้ งั -ผูช้ มจ�ำนวนมาก
นอกจากนัน้ สือ่ ยังให้ความรูแ้ ก่ประชาชนและสร้างการสนับสนุนทีก่ ว้างขึน้
ถ้าท่านด�ำเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ก็สามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อจุดมุ่งหมาย
และความต้องการของท่าน แต่ถา้ ด�ำเนินกิจกรรมไม่ดี การบรรลุจดุ มุง่ หมายของท่านอาจห่างไกลออกไป
เเละยังท�ำให้เกิดการต่อต้านด้วย เราหวังว่าเคล็ดลับที่น�ำเสนอในที่นี้จะช่วยให้ท่านพิจารณาทบทวน
การด�ำเนินกิจกรรมที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการต่อสู้ของท่าน ก่อนที่ท่านจะเริ่ม
ด�ำเนินการชุมนุมหรือประท้วง ท่านควรพิจารณาวิธีการที่เหมาะกับยุทธศาสตร์ของท่านและเลือกท�ำ
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย

ตัวอย่าง:

ห้าปีที่ผ่านมา ชุมชนของท่านคัดค้านการ
สร้างโรงงานจัดการขยะขนาดใหญ่ ซึง่ จะก่อให้เกิด
มลพิษในแม่น�้ำที่ท่านใช้ตกปลาและท�ำกิจกรรม
อื่นๆ บริษัทได้รับใบอนุญาตโดยกระบวนการที่
ไม่โปร่งใสเเละไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ก�ำหนด
เช่น การประเมินความเหมาะสมและวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเว็บไซต์ นอกจากนี้
ท่านยังสงสัยว่าบริษทั ติดสินบนเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่
ท่านได้สง่ จดหมายร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ
เพื่อขอให้ทบทวนใบอนุญาตและเรียกร้องการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ข้อเรียกร้องและความต้องการของท่านได้รับการปฏิเสธ ผู้น�ำชุมชนถูกคุกคามด้วยข้อหาหมิ่นประมาท
และมีเหตุสงสัยด้านความปลอดภัย ถูกติดตาม เเละถูกข่มขู่คุกคาม
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ก่อนการชุมนุม
ñ ประเมินความเสีย่ ง: สิง่ ทีอ่ าจเป็นผลมาจากกิจกรรมนีค้ อื อะไร? กิจกรรมนีจ้ ะเพิม่ ความเสีย่ งต่อ
แกนน�ำหรือชุมชนของท่านหรือไม่? ถ้าค�ำตอบคือ ใช่ ท่านจะใช้มาตรการก่อน ระหว่าง และ
หลังการชุมนุมเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยหรือไม่? เเละอย่างไร?
ñ ท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนส�ำหรับกิจกรรมที่ท�ำหรือไม่?
ñ การชุมนุมหรือการประท้วงคือทางออกที่ดีที่สุดที่ท่านสามารถท�ำได้ใช่หรือไม่? หรือยังมีทาง
เลือกอื่นๆ ที่ท่านสามารถท�ำได้?
ñ ท่านมีความสามารถที่จะจัดการการชุมนุมหรือการประท้วงให้ด�ำเนินไปได้อย่างดีหรือไม่?
ñ เป้าหมายของท่านคือใคร? ท่านต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร? เมือ่ ใดจึงจะถือว่าการชุมนุมหรือ
ประท้วงได้ผลเป็นที่พอใจ? (เช่น เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดรับค�ำร้องเท่านั้น แต่ท่านทราบหรือ
ไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในส�ำนักงานในวันที่ท่านจะไปยื่นหนังสือหรือไม่? ถ้าผู้ว่าฯ ไปที่
อ�ำเภออื่นๆ จะยอมรับได้หรือไม่?)
ñ ท่านมีทีมงานการเจรจาต่อรองหรือไม่? การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงมาพูดคุยกับสมาชิกชุมชนทุกคนเป็นวิธีที่ดีเสมอ เเต่การเจรจาอาจเกิดขึ้นในห้องประชุมปิด
ลับที่มีผู้เข้าร่วมจ�ำกัด ท่านควรจะเตรียมความพร้อมของทีมเจรจา โดยเลือกผู้น�ำและสมาชิก
ในชุมชนที่มีความสามารถพูดแทนในนามของชุมชน นอกจากนี้ ท่านควรก�ำหนดไว้ด้วยว่า
ภายใต้วัตถุประสงค์ของท่าน ข้อใดต่อรองได้และข้อใดต่อรองไม่ได้ ทีมเจรจาควรสื่อสารกับ
สมาชิกในชุมชนคนอื่นๆ ตลอดขั้นตอนการเจรจาต่อรอง
ñ ท่านจ�ำเป็นที่จะต้องแจ้งต�ำรวจหรือฝ่ายอื่นๆ หรือไม่ ก่อนที่จะมีการนัดชุมนุมหรือยื่นหนังสือ
เพื่อการเจรจา

สิทธิการชุมนุมโดยสงบ

สิทธิการชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญของท่าน แต่ทา่ นต้องปรึกษากับทนายความ
ของท่านเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตั้งข้อหาภายใต้มาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ความว่า “ผู้ใดกระท�ำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการ
กระท�ำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการ
แสดงออก” หรือมาตรา 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญาความว่า “ผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่
สิบคนขึ้นไป ใช้ก�ำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก�ำลังประทุษร้ายหรือกระท�ำการอย่างหนึ่ง
อย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง” เเละ มาตรา 362 364 และ 365 ส�ำหรับกรณี
“การบุกรุกโดยใช้ความรุนแรง”
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เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ท่านมีการล่าลายชื่อกว่า 2,000 รายชื่อจากสมาชิกในชุมชนของท่านเองและ
ชุมชนรอบๆ หมู่บ้าน นอกจากนี้ ชุมชนยังตัดสินใจจะเดินขบวนไปยังสภาบริหารส่วนจังหวัดเพื่อยื่น
ค�ำร้องไปที่ประธานสภาฯ ท่านต้องพิจารณาข้อควรค�ำนึง ก่อน ระหว่าง และหลังการการชุมนุม ดังนี้

ñ ท่านตัดสินใจเลือกเส้นทางการเดินขบวนหรือไม่? ท่านเคยตรวจสอบเส้นทางที่จะเดินขบวน
ผ่านในวันที่จะด�ำเนินการหรือไม่? ท่านสามารถก�ำหนดทีม “ส�ำรวจเส้นทางล่วงหน้า” เพื่อที่
จะตรวจสอบเส้นทางในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการเดินขบวนและสื่อสารกับผู้น�ำในกรณีที่พวกเขา
พบอุปสรรคได้หรือไม่? ทีมส�ำรวจเส้นทางยังมีหน้าทีส่ อดส่องผูก้ อ่ กวนทีร่ บั จ้างมารบกวนการ
เดินขบวนของท่าน หากมีการรบกวน ท่านยังมีโอกาสเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยหรืออาจขอให้
ต�ำรวจส่งเจ้าหน้าที่ติดตามขบวนไปยังจุดหมายปลายทางการเดินขบวน
ñ ท่านตรวจสอบก�ำหนดการการชุมนุมไม่ให้ตรงกับการจัดงานอื่นๆ หรือไม่?
ñ ผู้เข้าร่วมการชุมนุมทุกคนรู้ว่าเป้าหมายการชุมนุมคืออะไรหรือไม่? ทุกคน “เข้าใจตรงกัน”
หรือไม่?
ñ ทุกคนเห็นพ้องกับหลักการบางอย่าง เช่น หลักสันติอหิงสา และทุกคนที่มีส่วนร่วมทราบ
หลักการนีห้ รือไม่? มีการประกาศชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้มกี ารพกพาอาวุธโดยเด็ดขาดหรือไม่?
หากจ�ำเป็น อาจต้องพิจารณาให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครซุกซ่อน
อาวุธในการเดินขบวนด้วย
ñ ท่านดึงสื่อให้มีส่วนร่วมอย่างไร? ท่านเชิญสื่อมาด้วยหรือไม่?
ñ ท่านจัดการแถลงข่าวและ/หรือมีข่าวเเจกที่ระบุเป้าหมายและความต้องการของท่านหรือไม่?
ท่านจัดให้มีการเเจกเอกสารประกอบที่เตรียมไว้หรือไม่?
ñ ท่านแจ้งกลุ่มอื่นๆ ในเครือข่ายของท่านที่อาจสนับสนุนการชุมนุมทั้งทางกายภาพ (เข้าร่วม
การชุมนุมกับท่านหรือจัดกิจกรรมคูข่ นานในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ของเครือข่าย) หรือโดยผ่านวิธกี ารอืน่ ๆ
(เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ) หรือไม่?
ñ ท่านแจ้งการชุมนุมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ
ทนายความของท่าน กลุ่มประชาสังคมอื่นๆ และองค์กรสิทธิมนุษยชนทราบหรือไม่?
ñ ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการชุมนุมทราบถึงสิทธิของตนในกรณีที่ถูกจับกุมหรือไม่?
ñ ท่านก�ำหนดให้มที มี งานเฉพาะกิจ (เช่น การรักษาความปลอดภัย ประสานงานสือ่ ปฐมพยาบาล
บันทึกภาพเเละเหตุการณ์การชุมนุม ฝ่ายกฎหมายเเละฝ่ายจัดการ) หรือไม่? หากมีการจับกุม
ผู ้ ก�ำกั บ ขบวนได้ ม อบหมายให้ มี ผู ้ ที่
เหมาะสมอยู่ในทีมเหล่านี้หรือไม่?
ñ ท่านก�ำหนดให้เเต่ละทีมงานสื่อสารกับ
ฝ่ายอื่นๆ อย่างไร? เเละก�ำหนดวิธีการ
ตัดสินใจด�ำเนินการหรือไม่?
จงเลื อ กคนที่ เ หมาะสมส�ำหรั บ บทบาทเเละ
หน้าที่ที่ก�ำหนดไว้!
โดยพิ จ ารณาว่ า นิ สั ย หรื อ บุ ค ลิ ก ของเเต่ ล ะคน
เหมาะสมกั บ งานที่ ม อบหมายให้ ไม่ เ พี ย งเเต่
พิ จ ารณาจากการเเสดงออกทางวาจาเท่ า นั้ น
แต่ภาษากายก็เป็นสิ่งส�ำคัญในการพิจารณาด้วย
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ต�ำแหน่งผู้ประสานงานกับต�ำรวจอาจเผชิญความตึงเครียดได้มาก ดังนั้น ท่านจะต้องเลือกคนที่มี
ประสบการณ์หรือติดต่อผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อฝึกอบรมผู้ประสานงานกับต�ำรวจล่วงหน้า ผู้ประสาน
งานกับต�ำรวจที่ดีย่อมสามารถควบคุมความรู้สึกของตนเอง เเสดงออกอย่างสงบ รู้แนวทางการ
ประนีประนอม เเละจะไม่ใจร้อนเมื่อถูกยั่วยุ
นักสังเกตการณ์ทางกฎหมายหรือทีมรับมือการจับกุมเฉพาะหน้า
หากท่านคิดว่าจะมีความเสี่ยงต่อการถูกจับกุม ท่านควรตกลงกับทนายความก่อนที่จะมีการชุมนุม
โปรดท�ำให้แน่ใจว่าผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมมีหมายเลขโทรศัพท์ของทนายความหรือคณะกรรมการทีต่ ดิ ตาม
ด้านกฎหมาย (ขึ้นอยู่กับขนาดการชุมนุมของท่าน) นอกจากนี้ ท่านควรจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ทาง
กฎหมายในการชุมนุม เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิการชุมนุมตามกฎหมายของท่านจะไม่ถูกบั่นทอนลงไป
ในประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อสภาทนายความแห่งไทยหรือ องค์กร Enlaw ทั้งนี้ ถ้าท่านจัดการ
ชุมนุมหรือการประท้วงขนาดใหญ่มาก ท่านยังสามารถติดต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติ
ให้ส่งทีมสังเกตการณ์มาส�ำรวจการชุมนุมของท่าน
ทีมรักษาความปลอดภัย
บทบาทหลักของทีมรักษาความปลอดภัย คือ การประเมินความเสี่ยงก่อน ระหว่าง และหลังจาก
การชุมนุมและประสานงานกับแกนน�ำและทีมงานอื่นๆ เพื่อเสนอมาตรการการรักษาความปลอดภัย
และสร้างความมั่นใจว่าสมาชิกที่เข้าร่วมการชุมนุมจะน�ำมาตรการไปปฏิบัติ ในกรณีที่มีความเสี่ยงเพิ่ม
หรือมีการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินการใดๆ ทีมรักษาความปลอดภัยควรประเมินว่ามาตรการในปัจจุบัน
เพียงพอหรือไม่ โดยอาจเสนอมาตรการใหม่หรือเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น
หากมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการชุมนุม เช่น การจับกุมหรือมีกลุ่มอันธพาลเข้ามาใกล้การชุมนุม
การประสานงานระหว่างทีมอืน่ ๆ และทีมรักษาความปลอดภัยเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก ทีมรักษาความปลอดภัย
ต้องติดต่อประสานงานกับแกนน�ำ (หรือคณะแกนน�ำ) ตลอดเวลาและควรจะมีอ�ำนาจในการตัดสินใจ
อย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลาการชุมนุม การด�ำเนินการทุกอย่างควรจะมุ่งเป้าไปที่การสร้างความ
เชื่อมั่นว่า สมาชิกในชุมชนที่ชุมนุมอยู่จะปลอดภัย
ผู้ก�ำกับการชุมนุม
บทบาทของผูก้ �ำกับการชุมนุม คือ สัง่ การชุมนุมเดินขบวนและอ�ำนวยให้สมาชิกในชุมชนมีสว่ นร่วม
ในการรักษาความปลอดภัย แกนน�ำก�ำกับการชุมนุมสามารถช่วยควบคุมความเร็วของการเดินขบวนและ
ปกป้องผูเ้ ข้าร่วมจากรถโดยการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนระหว่างทีม่ กี ารประท้วง ทัง้ ยังสามารถ
ช่วยหลีกเลีย่ งปัญหากับต�ำรวจโดยไม่ขดั เเย้งกันซึง่ หน้า และเปลีย่ นความขัดเเย้งไปเป็นการประสานงาน
(ผ่านการสื่อสารกับผู้ประสานงานของชุมชนกับต�ำรวจ)
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ฝ่ายประสานงานกับต�ำรวจ
บทบาทหลักของฝ่ายประสานงานกับต�ำรวจ คือ การสือ่ สารระหว่างกลุม่ (หรือกับผูป้ ระสานงานกลุม่ )
กับต�ำรวจ ไม่ควรบอกหรือท�ำให้ต�ำรวจเข้าใจว่าผูป้ ระสานงานกลุม่ คือแกนน�ำหรือผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจ
เพราะอาจท�ำให้ผู้ประสานงานอยู่ในต�ำแหน่งที่เปราะบาง

ผู้ก�ำกับการชุมนุมควรสวมเสื้อผ้าที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น สวมเสื้อสีสดใส
สีเดียวกัน สวมเสือ้ กัก๊ หรือสวมหมวก นอกจากนัน้ ผูก้ �ำกับการชุมนุมยังสามารถเป็นผูส้ �ำรวจบรรยากาศ
และเป็นผู้น�ำการกล่าวค�ำขวัญหรือข้อความปลุกใจในการชุมนุมด้วย
การเตรียมพร้อมด้านอื่นๆ ได้แก่
ñ อาหารและเครื่องดื่ม
ñ อุปกรณ์กันฝน
ñ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
ñ โทรโข่งพร้อมถ่านส�ำรอง
ñ อุปกรณ์การสือ่ สารส�ำหรับทีมงาน (โทรศัพท์ หรือ เครือ่ งส่งรับวิทยุ) หรืออาจใช้วธิ กี ารสือ่ สาร
อย่างรวดเร็วโดยการส่ง SMS (ผ่านโทรศัพท์มือถือ)
ñ ระบบเครื่องเสียงเคลื่อนที่
ñ เครื่ อ งก�ำเนิ ด ไฟฟ้ า ส�ำหรั บ ระบบ
เครือ่ งเสียง
ñ กล้องวิดีโอและกล้องถ่ายภาพ
		 เพื่อบันทึกภาพการชุมนุม

ระหว่างการชุมนุม
ñ ท่ า นจะท�ำอย่ า งไรเมื่ อ มี ค วามรุ น แรง
เกิ ด ขึ้ น หรื อ เมื่ อ ต�ำรวจพยายามจั บ กุ ม
ผู้ชุมนุม? ท่านจะเเยกย้ายกระจายตัว
หรือจะล็อคแขนเป็นโซ่มนุษย์และต่อต้าน?
ท่านจะเลือกให้คนๆ เดียวถูกจับหรือ
ถูกจับด้วยกันทั้งกลุ่ม?
ñ ท่านจะท�ำอย่างไรให้รจู้ กั ผูเ้ ข้าร่วมชุมนุม
ทั้ ง หมด เพื่ อ ให้ ท ่ า นทราบเมื่ อ มี ก าร
ส่งคนนอกมาสอดเเนมการชุมนุมหรือ
ส่งคนมาเเทรกเเซงเพื่อก่อความปั่นป่วนในการชุมนุม ท่านอาจต้องการให้ผู้ชุมนุมสวมใส่
สัญลักษณ์บางอย่างเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าใครคือผู้เข้าร่วมการชุมนุม โปรดตระหนักด้วยว่า
วิธีนี้ท�ำให้ฝ่ายตรงข้ามระบุตัวท่านได้ง่ายขึ้น!
ñ ทุกคนทราบว่าต้องด�ำเนินการอย่างไรในกรณีฉุกเฉิน
ñ ทุกคนทราบว่าต้องด�ำเนินการอย่างไรในกรณีที่การชุมนุมประสบผลส�ำเร็จ: ท่านจะกลับไปที่
จุดนัดพบเพื่อเฉลิมฉลอง ร่วมกันหารือ และประเมินผลหรือไม่?
ñ มีผบู้ นั ทึกภาพการชุมนุมหรือไม่? เช่น ในกรณีทผี่ วู้ า่ ราชการจังหวัดออกมารับค�ำร้อง ท่านต้อง
มัน่ ใจว่าจะมีการบันทึกวิดโี อไว้ หรือถ้ามีความรุนแรงเกิดขึน้ ใครจะเป็นผูบ้ นั ทึกภาพเหตุการณ์
เพราะภาพเหล่านี้จะเป็นหลักฐานเมื่อท่านเข้าเเจ้งความการละเมิดจากต�ำรวจ หรือเเจ้งข้อหา
พวกอันธพาล เป็นต้น
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ñ ในกรณีที่ส�ำเร็จ: เฉลิมฉลอง! และประเมินผล
ñ ในกรณีที่ล้มเหลว: หารือและประเมินผล!
ñ ในกรณีท่ีมีการใช้ความรุนแรงหรือการจับกุม: ท่านจะดูแลผู้ถูกกระท�ำอย่างไร? จ�ำเป็นต้อง
มีการดูแลให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมทางกฎหมายหรือไม่? มีสิ่งใดที่ท่านสามารถท�ำได้เพื่อ
หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงหรือการจับกุมบ้าง
ñ ท่านต้องการออกแถลงการณ์ระบุความส�ำเร็จของท่าน หรือชี้แจงจุดยืนของท่านหรือไม่?
ñ ท่านจะด�ำเนินการต่อไปอย่างไร? มีขั้นตอนอะไรในอนาคตเพื่อให้แน่ใจว่าการด�ำเนินการจะมี
ประสิทธิภาพ

การติดต่อเเละประสานงานกับสื่อ: สิ่งที่ควรท�ำและไม่ควรท�ำ
ท่านต้องใช้ยุทธศาสตร์ต่างหากในการท�ำงานกับสื่อ ความสนใจของสื่อนั้นเป็นประโยขน์แต่ก็อาจ
เป็นอันตรายได้เช่นกัน
การรายงานข่าวจากสื่อจะเป็นบวกต่อการต่อสู้ของท่านหรือไม่ ล้วนขึ้นอยู่กับวิธีการท�ำงานกับ
ช่องทางของสื่อที่ท่านใช้ ท่านควรตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าของสื่อเป็นใคร? สื่อมีผลประโยชน์เรื่องอะไรบ้าง?
สือ่ เกีย่ วข้องกับการเมืองหรือพรรคการเมืองใด? นักข่าวคนใดรายงานข่าวเกีย่ วกับปัญหานี?้ จะเป็นการ
ดีที่สุดถ้าท่านท�ำแผนการวิเคราะห์สื่อ เพื่อให้ท่านเห็นความแตกต่างว่าสื่อใดคือ สื่อ “ดี” สื่อใดคือ
สือ่ “เลว” ส�ำหรับประเด็นปัญหาเฉพาะด้านของท่าน เเละด�ำเนินการตัดสินใจโดยใช้ขอ้ มูลว่า ท่านต้องการ
ให้สื่อใดมีส่วนร่วมเเละสื่อใดไม่ควรเข้าไปข้องเเวะด้วย
เมือ่ ปรากฏชัดเจนว่าสือ่ บางรายมีผลประโยชน์ทางธุรกิจเฉพาะด้าน การท�ำงานร่วมกับสือ่ ประเภท
นี้มักไม่มีประโยชน์มากนัก เพราะสื่อจะไม่น�ำเสนอการต่อสู้ของท่านในทางบวก แม้ว่านักข่าวแต่ละคน
อาจดูเห็นใจอกเห็นใจกับการต่อสูข้ องท่าน เเต่ถา้ นักข่าวท�ำงานกับสือ่ ทีม่ ผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนก็อาจเป็น
ไปไม่ได้เลยที่จะคาดหวังว่า สื่อจะรายงานข่าวในทางบวก ท้ายที่สุดแล้ว บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หรือ
โทรทัศน์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่า นักข่าวจะรายงานเนื้อหาอะไรและอย่างไร การรายงานข่าวเชิงบวกยัง
ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์เเละระดับการเตรียมตัวของท่าน ค�ำเเนะน�ำด้านล่างนี้จะช่วยให้ท่านพัฒนา
ยุทธศาสตร์บางอย่าง เเละระบุข้อควรท�ำเเละไม่ควรท�ำในการรับมือกับสื่อ
สมาชิกชุมชนเพียงบางคนเท่านั้นที่มีความเหมาะสมในการท�ำงานกับสื่อ ท่านควรก�ำหนดคนที่
จะให้สัมภาษณ์กับสื่อ (ชายหรือหญิงก็ได้) ที่มีบุคลิกสงบ เป็นกันเอง ทราบประวัติความเป็นมาและ
เป้าหมายของการเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี
สิ่งที่ควรท�ำ
ñ สื่อสารด้วยข้อเท็จจริง
ñ จัดท�ำข้อเท็จจริงและประเด็นที่จะสื่อสาร
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หลังการชุมนุม

ñ เตรียมความพร้อมเรือ่ ง “การสือ่ สารข้อความสัน้ ๆ
ส�ำหรับการให้สมั ภาษณ์โทรทัศน์และวิทยุ” แก่ผทู้ ี่
จะให้สัมภาษณ์สื่อ ฝึกซ้อมต่อหน้าเพื่อนหรือ
กล้อง (ถ้าท่านมีกล้อง) เพื่อการสื่อสารที่เป็น
ธรรมชาติและมีขอ้ ความกินใจ
ñ ยิ้มแย้ม
ñ ให้สัมภาษณ์อย่างสงบและชัดเจนไม่ตื่นกล้อง
ñ หากท่านไม่ทราบสิ่งที่สื่อถาม ตอบเพียงว่า
“ดิฉัน/ผมไม่ทราบ แต่สิ่งที่ดิฉัน/ผมสามารถ
บอกได้ในขณะนี้คือ ...” หรือ “ดิฉัน/ผมต้อง
ขอตรวจสอบก่อนว่า ...”
ñ ใช้เวลาหยุดคิดชั่วขณะก่อนตอบค�ำถาม
ñ ทราบประเด็นของเรื่องก่อนเริ่มต้นพูดหรือตอบค�ำถาม ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถถามสื่อก่อนว่า
จะถามประเด็นใดบ้าง
ñ ถ้าไม่เเน่ใจว่าเข้าใจถูกต้อง ควรตรวจสอบประเด็นให้ชัดเจนเสียก่อน
ñ หนั ก เเน่ น ในเรื่ อ งราวเเละประเด็ น ของท่ า น การที่ บ ริ ษั ท สู ญ เสี ย รายได้ ส ่ ว นหนึ่ ง เพราะ
การชุ ม นุ ม ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ ท ่ า นต้ อ งกั ง วล ถ้ า นั ก ข่ า วระบุ ผ ลกระทบเชิ ง ลบจากการชุ ม นุ ม
ของท่าน ควรชี้เเจงให้นักข่าวทราบผลกระทบเชิงลบของโครงการ เช่น ความเสียหาย
ต่ อ สภาพแวดล้ อ ม ความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สมาชิ ก ชุ ม ชน ผลกระทบต่ อ การ
ท�ำมาหากินของคนหลายพันคน และผลกระทบต่อเด็กๆ ฯลฯ
ผู้ที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน: ต้องพร้อมและเตรียมรับมือกับสื่อได้เป็นอย่างดี การพูดประเด็น
ปัญหาเฉพาะทางต่อหน้าสื่อ อาจท�ำให้ท่านเสียหลักเเละหวาดหวั่นกว่าพูดกับเพื่อนๆ โปรดแน่ใจว่าผู้ให้
สัมภาษณ์มีเวลาเตรียมพร้อม ผ่านการฝึกฝนและการฝึกซ้อมก่อนเพื่อท�ำหน้าที่ได้อย่างสบายๆ
ประเด็นในการพูดคุย: ประเด็นในการพูดคุย คือ ข้อความสั้นๆ ที่สามารถอธิบายเป้าหมายของ
กลุ่มจากการตกลงร่วมกันระหว่างผู้จัดการชุมนุม
ทั้งหมด เพราะท่านไม่สามารถตรวจสอบว่า สื่อจะ
ขอสัมภาษณ์หรืออ้างอิงค�ำพูดของสมาชิกผู้ชุมนุม
คนใด ถ้าผู้ที่สื่อสัมภาษณ์ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับมอบ
หมายก็ควรบอกนักข่าวให้สมั ภาษณ์ผทู้ เี่ ตรียมไว้ แต่
สมาชิกคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนให้สัมภาษณ์สื่อควรทราบ
และบอกเล่าประเด็นการพูดคุยสองสามประเด็นได้
ประเด็นในการพูดคุยยังเป็นโอกาสสุดท้ายทีจ่ ะสร้าง
ความมัน่ ใจว่า ทุกคนทีม่ สี ว่ นร่วมในการชุมนุมเข้าใจ
ตรงกัน
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สิ่งที่ไม่ควรท�ำ:

ñ เกทับ (พูดเรื่องที่ท่านไม่แน่ใจว่าเกินความจริงหรือไม่)
ñ โมโห ฉุนเฉียว
ñ ผลิตซ�้ำข้อความที่มีลักษณะก้าวร้าวหรือไม่เหมาะสมที่
น�ำเสนอโดยนักข่าว
ñ ยึดติดรายละเอียดหรือข้อโต้แย้งจากฝ่ายตรงข้ามของท่าน
ñ ปฏิบัติต่อนักข่าวราวกับว่าสื่อนั้นเป็นคนไม่ฉลาดนัก
ñ ใช้ศัพท์เฉพาะทางที่คนอื่นไม่เข้าใจ
ñ เยาะเย้ย/ถากถาง
ñ ยินยอมให้นักข่าวเบี่ยงเบนประเด็นของท่าน กลายเป็นท่านต้องตอบค�ำถามเรื่องข้อโต้เเย้ง
ซึ่งไม่เป็นไปตามเเผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นเเนวคิดของท่านตลอดเวลา
ñ สนทนาแบบ “บอกความลับ เเต่ไม่ให้น�ำไปเสนอข่าว” ผู้สื่อข่าวย่อมมองหาเรื่องราวที่น่าสนใจ
จึงไม่อาจคาดหวังได้ว่า ธรรมชาติของการท�ำงานข่าวจะท�ำให้นักข่าวเก็บความลับได้

หมายเหตุสั้น ๆ เรื่องสื่อสังคมออนไลน์:

สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter หรือ Vine ส�ำหรับเผยเเพร่คลิปวิดีโอสั้นๆ
สามารถสนับสนุนการรณรงค์ของท่านและช่วยให้ท่านเข้าถึงผู้ชมขนาดใหญ่ทั่วประเทศเเละ
ระดับกว้างกว่า แต่ท่านต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น
ความยุง่ ยากในการควบคุมเนือ้ หา (ทุกคนสามารถโพสต์ขอ้ ความบนหน้าวอลล์ Facebook ของ
ท่านได้), ท่านควรใส่ขอ้ มูลมากขนาดไหนทีห่ น้าโปรไฟล์, ท่านจะโพสต์อภิปรายประเด็นร้อนผ่าน
Twitter ทันทีหรือท่านจะค่อยโพสต์ประเด็นการอภิปรายภายหลังเมือ่ สถานการณ์เย็นลงเเล้วเเละ
หนักเเน่นในประเด็นของท่านเพือ่ หลีกเลีย่ งการถูกตัง้ ข้อหาหมิน่ ประมาทหรือข้อหาอืน่ ๆ, ท่านโพสต์
ภาพหรื อ คลิ ป วิ ดี โ อที่ ส ามารถระบุ ตั ว สมาชิ ก ในชุ ม ชนอื่ น ๆ โดยไม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมบน
Facebook หรือเว็บไซต์อื่นๆ หรือไม่ เเละจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมาชิกชุมชนุกลายเป็นเป้าในภาย
หลังเพราะสมาชิกคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวของท่าน
ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจด�ำเนินการอย่างไร ท่านต้องพิจารณาผลกระทบที่อาจเป็นไปได้
ด้านการรักษาความปลอดภัยของตัวท่านเอง ของครอบครัวหรือชุมชนของท่าน และพิจารณา
ทางเลือกหรือมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 6

ข้อความเสียงสั้นๆ (Sound bites): ข้อความเสียงสั้นๆ ควรเป็นข้อความการให้สัมภาษณ์ที่กินใจ
และชัดเจนมีความยาว15-30 วินาที สามารถถ่ายทอดมุมมองของกลุ่มผ่านวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีเวลา
การน�ำเสนอน้อย ไม่สามารถถ่ายทอดค�ำอธิบายและรายละเอียดเป็นเวลานานได้ การที่ท่านมีข้อความ
เสียงสั้นๆ ในมือ มักมีโอกาสสูงที่จะได้ใช้แสดงมุมมองของท่าน เช่น
“ชุมชนของเราไม่ต่อต้านการพัฒนาแต่เราต้องการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราและ
อาศัยอยู่อย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โครงการนี้ละเลยสิทธิมนุษยชนและความต้องการของชุมชน
ชุมชุนต้องการพูดคุยกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายสามารถตกลงกันและได้รบั สิง่ ทีเ่ เต่ละฝ่ายต้องการ”

คู่มือการปกป้อง

และ
ความปลอดภัยส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ระดับชุมชน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1

ตัวอย่างแบบฟอร์มเพื่อน�ำเสนอเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นไปยั ง คณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

ภาคผนวก 2

หน่วยงานที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
ในชุมชนสามารถขอความช่วยเหลือได้

ภาคผนวก 3

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบ
ของปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคล และองค์กร
ของสังคม ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล
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วันที่
ที่อยู่

เรื่อง		 ขอให้ทา่ นตรวจสอบการโจมตี หรือท�ำร้าย หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนและหาทางปกป้องนักต่อสู้
เพื่อสิทธิมนุษยชนกรณีชุมชน...................................................................................
เรียน		 นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
		 ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ

ตามที่กระผม/ดิฉัน ชาวบ้านหมู่บ้าน.....................................................................................ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ...................................................................ที่ด�ำเนินการโดย.....................................................................
โดยผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้....................................................................ชาวบ้านโดยกลุ่ม.................................................
จึงได้ด�ำเนินการต่อต้านการพัฒนาดังกล่าว
ต่อมาวันที่..............................เวลา............................ได้เกิดเหตุการณ์....................................................
(โปรดเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์ โดยระบุข้อมูลดังต่อไปนี้)
• เกิดอะไรชึ้นกับใคร/รายละเอียดของผู้ต้องสงสัย/มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเดือดร้อนอย่างไรบ้าง/
สถานที่เกิดเหตุ/มีพยานในเหตุการณ์หรือหลักฐานอะไรบ้าง/ได้แจ้งเหตุดังกล่าวไปที่ใดบ้าง/
แต่ละทีม่ กี ารด�ำเนินการอย่างไรบ้าง/มีการสอบสวนจากต�ำรวจหรือไม่/รายละเอียดของต�ำรวจ
ที่รับผิดชอบคดี (ชื่อ ต�ำแหน่ง)/เหตุใดถึงคิดว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อสิทธิของ
ชุมชน/ยำ�้ ว่าชาวบ้านได้เรียกร้องต่อสูเ้ พือ่ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานโดยรัฐธรรมนูญและสิทธิในการพัฒนา
โดยชาวบ้านมีส่วนร่วมแต่การต่อสู้ท�ำให้มีผู้เสียผลประโยชน์
เหตุการณ์ดงั กล่าวได้กอ่ ให้เกิดความหวาดกลัวต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของชุมชน อีกทัง้ เป็นการคุกคาม
นักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิชุมชน ดังนั้น ทางกลุ่มจึงเรียนมาให้ท่านทราบและขอให้ท่านด�ำเนินการดังต่อ
ไปนี้อย่างเร่งด่วน
1. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าว โดยที่ชาวบ้านมีความยินดีจะประสานกับท่านเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวก ในการจัดการตรวจสอบ พบปะกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อนและจัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. ขอให้ทา่ นประสานไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ จะมีการตรวจสอบ สอบสวน
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ได้รับความเดือดร้อน และหาทางป้องกันไม่ให้
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก โดยขอให้ประสานกับ (วิเคราะห์ว่าจะให้หน่วยงานใดประสานกับ
กสม. เช่น ผู้ว่าฯ หรือกระทรวงมหาดไทย) หรือเรียกร้องทางนโยบายกับนายกรัฐมนตรี และ
ผู้ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ระดับสูงในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์การคุกคามเช่นนี้ขึ้นอีก
ทางกลุม่ ฯ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าท่านจะด�ำเนินการโดยเร่งด่วน โดยทีท่ า่ นสามารถติดต่อรายละเอียด
เพื่มเติมได้ที่ ชื่อ..........................................(เบอร์โทรศัพท์............................)
ขอแสดงความนับถือ
		

ลงนาม
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 ตัวอย่างแบบฟอร์มเพือ่ น�ำเสนอเรือ่ งร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ภาคผนวก 2 หน่วยงานทีน่ กั ต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชนในชุมชนสามารถขอความช่วยเหลือได้

·

หน่วยงานราชการ

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. มีภารกิจในการรับเรือ่ งร้องเรียน ตรวจสอบ
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอให้มีการชดเชยเยียวยารายบุคคลหรือองค์กรในกรณีที่มีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น กสม. ยังสามารถให้ค�ำแนะน�ำองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินคดีหรือเร่งรัด
หน่วยงานราชการอื่นๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชน
นอกจากนี้ กสม. อาจเป็นผู้ยื่นฟ้องแทนบุคคลหรือองค์กรที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ในกรณีที่มี
การร้องขอ
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
คณะอนุกรรมการด้านที่ดินและป่า
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ (วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 25 มิถุนายน 2552 - 24 มิถุนายน 2558)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 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
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
นอกจากส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้ว ส�ำนักนายกรัฐมนตรียงั จัดตัง้ ศูนย์บริการประชาชนให้เป็น
หน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในการรับเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชนถึงนายกรัฐมนตรี การยืน่ เรือ่ ง
ร้องเรียนสามารถท�ำได้โดยการโทรแจ้งสายด่วน, ส่งไปรษณีย์ หรือติดต่อโดยตรงที่หน่วยงาน
ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล
1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2288-4000
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ศูนย์บริการประชาชน
ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ตู้ ปณ.1111
ปณ. ท�ำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302
โทรศัพท์ 0-2283-1270-84
โทรสาร 0-2281-4358
สายด่วน 1111
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุตธิ รรมมีภารกิจในการอ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางทางกฏหมาย เช่นเดียว
กับมีหน้าที่ในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน โดยมีกลไกที่สร้างขึ้นเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้
ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งมีที่ตั้งในทุกจังหวัดของประเทศไทย และถูกออกแบบให้เป็นช่องทางแรกที่
จะอ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือทางกฏหมายจากกระทรวงยุตธิ รรม
โดยง่าย ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดแต่ละแห่งจะมี “คลินิกยุติธรรม” ที่สามารถให้ค�ำปรึกษาทาง
กฏหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรม และโครงการคุ้มครองพยาน ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนั้น
มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาตามสิทธิ
พื้นฐานที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ
โทรศัพท์หมายเลขกลาง 0-2141-5100
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ท�ำงานประสานกับส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดและเปิดให้การช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนโดยตรงโดยมีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กองพิทักษ์สิทธิ
และเสรีภาพ, กองทุนยุติธรรม, คลินิกยุติธรรม, ส�ำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�ำเลย
ในคดีอาญา
- กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
กองพิทกั ษ์สทิ ธิและเสรีภาพมีหน้าทีร่ บั เรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพผ่านทางโทรศัพท์และ
ไปรษณีย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ 0-2141-2905-14
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- กองทุนยุติธรรม
กองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือทางการเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม
เช่น เงินทุนเพื่อการประกันตัวชั่วคราว (เงินที่ให้ยืมไปใช้ในการประกันตัวในคดีอาญา หากไม่มี
การรับฟ้องเงินจ�ำนวนนั้นจะต้องถูกน�ำมาคืน), ค่าจ้างทนายความ, ค่าธรรมเนียมศาล, ค่าอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรม, ค่าเดินทางและการ
ชดเชยเยียวยา
โทรศัพท์ 0-2141-2915-20
- ส�ำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญา
ตามพรบ. การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู้ สียหายและจ�ำเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544 และตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในมาตรา 245, 246 และ 247 ของรัฐธรรมนูญ ผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญามีสิทธิขอรับ
การเยียวยาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีอาญาหลังจากที่มีค�ำพิพากษาว่าไม่มีความผิดในกรณี
ที่ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้เสียหายจากคดีอาญาที่บุคคลอื่นกระท�ำผิด โดยผู้ขอรับสิทธิสามารถติดต่อ
คลินิกยุติธรรมหรือหมายเลขตรงตามที่ระบุด้านล่าง
โทรศัพท์ 0-2141-2838-99
โทรสาร 0-2143-9665-8
ส�ำนักงานคุ้มครองพยาน
ส�ำนักงานคุม้ ครองพยานจัดท�ำโครงการคุม้ ครองพยานส�ำหรับผูท้ ตี่ กอยูใ่ นความเสีย่ งในฐานะทีเ่ ป็นพยาน
คดีอาญา โดยมีระดับความคุม้ ครองสองประการ คือ การเฝ้ายาม 24 ชัว่ โมงและการย้ายทีอ่ ยูไ่ ปยังสถานที่
ปลอดภัย
โทรศัพท์ 0-2141-2941-65
โทรสาร 0-2143-9672-3
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่มีความซับซ้อน ได้แก่
คดีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของชาติ, อาชญากรรมระหว่างประเทศและ
คดี ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ บุ ค คลผู ้ มี อิ ท ธิ พ ล หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ และเจ้ า หน้ า ที่ ท างการเมื อ งระดั บ สู ง
DSI จะไม่รับสืบสวนคดีปกครอง นอกเสียจากว่าเป็นคดีที่อยู่ในข่ายความซับซ้อนข้างต้น
รับเรื่องร้องทุกข์ 0-2831-9888 ต่อ 3101
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กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานร้องทุกข์
ส�ำนักงานรัฐมนตรี
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-222-1201, 02-226-4814
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
ส�ำนักงานจเรต�ำรวจ
อาคาร 1 ชั้น 1 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2205-1184, 0-2205-1194
ส�ำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 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
ส�ำนักประชาสัมพันธ์
ส�ำนักงานศาลปกครอง
อาคารศาลปกครอง ชั้น 1
120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-1111
สายด่วน 1355
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นอกจากนี้ หน่วยงานราชการโดยทั่วไปมักมีส่วนราชการที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานราชการที่มีภารกิจโดยตรงในการสร้างหลักประกันการปกครองที่ดี การใช้อ�ำนาจรัฐอย่าง
ชอบธรรม และการให้ความคุ้มครองแก่ประชาชน

· องค์กรอิสระ
สภาทนายความ
สภาทนายความประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฏหมายและทีมทนายความที่ยินดีให้ความช่วยเหลือ
ทางกฏหมายแก่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในชุมชน
7/89 อาคาร 10 ถนนราชด�ำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศน์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2629-1430
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ส�ำนักงานอัยการสูงสุดจัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ ในขณะเดียวกันมีหน้าที่ในการสร้าง
หลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพให้กบั ประชาชนด้วย
ส�ำนักงานคุม้ ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายให้ประชาชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 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
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. รับเรื่องร้องเรียน
เพื่อการตรวจสอบการกระท�ำอันเป็นเหตุสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐ
361 ถนนนนทบุรี ต�ำบลท่าทราย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2528 4800 - 49
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·

องค์กรภาคประชาสังคม
- องค์กรภาคประชาสังคมไทย

โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw)
เอนลอว์ให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายและให้การสนับสนุนการรณรงค์ให้เกิดความยุติธรรมในคดีที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรและสิทธิชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้คดีปกครอง
505/12 ซอยรามค�ำแหง 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
เกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในกลไกระดับประเทศและกลไกระหว่าง
ประเทศ
1/546 ถนนนวลจันทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2946-6104
อีเมล์ info@peoplesempowerment.org
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และสามารถประสานงานเพือ่ การเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่นกั ต่อสูเ้ พือ่ ปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในชุมชน
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109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2275-4230
อีเมล์ ucl@loxinfo.co.th
-		 องค์กรภาคประชาสังคมต่างประเทศ
ฮิวแมนไรท์วอทช์ (HRW)
ฮิวแมนไรท์วอทช์เป็นหนึ่งในองค์กรอิสระที่มีชื่อเสียงของโลกที่อุทิศตนเพื่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน
องค์กรดังกล่าวมีส�ำนักงานในประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
http://www.hrw.org/asia/thailand
แอมเนสตี้ ประเทศไทย
องค์กรแอมแนสตีส้ ากล คือ ขบวนการเคลือ่ นไหวระดับโลกซึง่ มีสมาชิกให้การสนับสนุนจ�ำนวนสามล้านคน
โดยสมาชิกและนักกิจกรรมเหล่านี้มาจาก 150 ประเทศ ร่วมกันท�ำงานรณรงค์เรียกร้องให้ยุติการ
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/-Thailandฟรอนด์ไลน์ดีเฟนเดอร์
ฟรอนด์ไลน์ฯ เป็นมูลนิธสิ ากลส�ำหรับการปกป้องนักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชน โดยมีการจัดสรรเงินกองทุน
ด้านความปลอดภัย ให้การสนับสนุนงานรณรงค์เรียกร้องด้านสิทธิมนุษยชน และมีสายด่วนเพื่อการ
ปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง
Hotline: +353 (0) 1 21 00 489
http://www.frontlinedefenders.org/
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องค์กรระหว่างประเทศมีพันธกรณีที่ถูกบัญญัติขึ้นจากกฏหมายระหว่างประเทศในการท�ำหน้าที่และให้
ความรับผิดชอบต่อการสร้างหลักประกันด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือจากองค์กรเหล่านี้ได้ในภาษาไทย เนื่องจากองค์กร
เหล่านี้มักมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยประจ�ำการอยู่
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)
OHCHR สนับสนุนและเรียกร้องให้เกิดความตระหนักในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน นักต่อสูเ้ พือ่ ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในชุมชนสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในชุมชน
ไปยั ง ส�ำนั ก งาน เพื่ อ เชิ ญ ให้ ตั ว แทนเจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ ค ดี ห รื อ เยี่ ย มเยื อ นชุ ม ชนเพื่ อ
ขยายผลในงานรณรงค์และการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน
อาคารสหประชาชาติ ชั้น 6
ถนนราชด�ำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2288-1235
โทรสาร 0-2288-3009
อีเมล์ OHCHR.Bangkok@un.org
ผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติ (UNSR)
ผูต้ รวจการพิเศษสหประชาชาติได้รบั ภารกิจเฉพาะด้านในการติดตามข้อเท็จจริงเกีย่ วกับกรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน โดยผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติสามารถวิจารณ์ เขียนจดหมายแสดงข้อซักถาม และ
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลประเทศที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวให้ปฏิบัติ
ตามข้อกฏหมายระหว่างประเทศที่ประเทศนั้นๆ ให้การรับรอง
ส�ำหรับการติดต่อผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติในกรณีเร่งด่วน
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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· องค์กรระหว่างประเทศ

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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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 ประชาราษฎร์บ�ำเพ็ญ 5
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2690-2711
โทรสาร 0-2690-2712
อีเมล info@prachatai.com
ส�ำนักข่าวประชาธรรม
77/1 หมู่ 5 ต�ำบลสุเทพ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-810-779
อีเมล์ newspnn@hotmail.com, pnn.thailand@gmail.com
ศูนย์สื่อชุมชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ศสธ.)
ตู้ปณ. 14 อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 081-3696266
อีเมล์ decha_61@yahoo.com; huktin.ud@gmail.com
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คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทย
คณะผูแ้ ทนสหภาพยุโรปประจ�ำประเทศไทยอ�ำนวยความสะดวกด้านการสือ่ สารและการประสานงานกับ
ผู ้ แ ทนทางการทู ต ของประเทศสมาชิ ก สหภาพยุ โ รปในประเทศไทย ภายใต้ แ นวทางปฏิ บั ติ ข อง
สหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน คณะผู้แทนสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกต่างมี
พันธกรณีในการสนับสนุนและปกป้องนักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชนในประเทศทีต่ นประจ�ำการอยู่ โดยคณะ
ผู้แทนทางการทูตเหล่านี้สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์คดีหรือออกแถลงการณ์แสดงความกังวลใจ
ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดชึ้น

ส�ำนักข่าวอิศรา
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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สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
ยืนยัน ความส�ำคัญในการปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายและหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงส�ำหรับทุกคนในทุกประเทศของโลก
ยืนยันด้วย ถึงความส�ำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั้งหลาย ตามข้อมติที่ 2200 (XX1) ว่าเป็นพื้นฐานของความพยายามระหว่าง
ประเทศในการส่งเสริมให้มีการเคารพและปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเป็น
สากล และให้ความส�ำคัญแก่ตราสารสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองภายใต้ระบบสหประชาชาติ
และในระดับภูมิภาค
ย�ำ้ ว่า สมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศทัง้ ปวงต้องด�ำเนินการโดยร่วมกันและแยกกัน ในการ
ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีอย่างจริงจัง เพือ่ ส่งเสริมและกระตุน้ ให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้
พืน้ ฐานส�ำหรับทุกคนโดยปราศจากการแบ่งแยกทัง้ มวล รวมทัง้ ทีม่ พี นื้ ฐานจากเชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ ภาษา
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่นใด ต้นก�ำเนิดแห่งชาติและสังคม ทรัพย์สิน สถานะการเกิด
หรืออื่นใด และยืนยันถึงความส�ำคัญอย่างยิ่งในการให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อท�ำให้เกิด
การปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎบัตรให้เป็นจริง
ยอมรับ บทบาทความส�ำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าของปัจเจกบุคคล
กลุม่ บุคคล และสมาคมทัง้ หลาย ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ทั้งปวงของประชาชาติและปัจเจกบุคคล รวมถึงการละเมิดอย่างเป็นระบบรุนแรงและกว้างขวาง เช่น
การละเมิดอันเป็นผลมาจากการเหยียดผิว การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ ลัทธิล่าอาณานิคม
การยึดครองหรือการครอบง�ำโดยต่างชาติ การรุกรานหรือคุกคามต่ออธิปไตยของชาติ เอกภาพของชาติ
หรือบูรณภาพของดินแดน และจากการปฏิเสธการยอมรับในสิทธิของประชาชาติในการก�ำหนดเจตจ�ำนง
รวมถึงสิทธิของประชาชนทุกคนในการมีอธิปไตยเหนือความมั่งคั่งและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่
ตระหนักถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศกับการได้รับสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐาน และระลึกว่าความไร้สนั ติภาพและความมัน่ คงปลอดภัยไม่สามารถเป็น
ข้ออ้างในการละเมิดได้
ย�้ำว่า สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงเป็นสากล ไม่สามารถแบ่งแยกได้ ขึ้นต่อกัน
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันและควรได้รับการส่งเสริมและน�ำไปปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและเป็นธรรม
โดยปราศจากความอคติในการปฏิบัติเฉพาะประเภทของสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้น
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ภาคผนวก 3 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคล และองค์กของสังคม
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างสากล

ย�้ำว่า ความรับผิดชอบและหน้าที่เบื้องแรกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานเป็นของรัฐ
ตระหนักถึง สิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และสมาคมทั้งหลายในการ
ส่งเสริมความเคารพและก่อให้เกิดความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ
จึงประกาศว่า
ข้อ 1
บุคคลทุกคนมีมทิ ธิ โดยล�ำพังหรือร่วมกับผูอ้ นื่ ทีจ่ ะส่งเสริมและต่อสูเ้ พีอให้เกิดการคุม้ ครอง และ
ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ข้อ 2
1. รัฐแต่ละรัฐมีความรับผิดชอบและหน้าทีใ่ นเบือ้ งต้นทีจ่ ะคุม้ ครอง ส่งเสริมและน�ำสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพชั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ อาทิ โดยการด�ำเนินขั้นตอนต่างๆ ที่อาจจ�ำเป็นต่อการสร้างสภาพที่
เหมาะสมในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ รวมถึงการประกันทางกฎหมายที่จ�ำเป็นเพื่อให้
มั่นใจว่า ทุกคนที่อยู่ภายใต้อ�ำนาจรัฐโดยล�ำพังและโดยร่วมกับผู้อื่น ได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ในทางปฏิบัติจริง
2. รัฐแต่ละรัฐต้องด�ำเนินขั้นตอนด้านนิติบัญญัติ การบริหาร และอื่นๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อให้มั่นใจ
ว่า สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายแห่งปฏิญญานี้ได้รับการประกันอย่างเป็นผล
ข้อ 3
กฎหมายภายในประเทศทีส่ อดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติและพันธกรณีระหว่างประเทศอืน่ ๆ
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ถือเป็นกรอบกระบวนการยุติธรรมที่จะให้
มีการปฏิบัติและใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรม
ทั้งปวงที่ควรปฏิบัติตามปฏิญญาฉบับนี้ เพื่อการส่งเสริม คุ้มครอง และได้รับสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้
ข้อ 4
ข้อความใดในปฏิญญานี้จะต้องไม่น�ำไปตีความในทางที่เสื่อมเสียหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์
และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ หรือจ�ำกัด หรือลดทอนจากบทบัญญัตขิ องปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตราสารระหว่างประเทศ และค�ำมั่นสัญญา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
ข้อ 5
ด้วยจุดประสงค์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน บุคคลทุกคนมี
สิทธิโดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในระดับประเทศและระหว่างประเทศในการ

74
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(1)
(2)
(3)

ข้อ 6
บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่นในการ
(ก) รับรู้ เสาะหา ได้มา ได้รับ และครอบครองข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานทั้งปวง รวมทั้ง การเข้าถึงข้อมูลว่าสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นจะท�ำให้มีผลในทางกฎหมาย
การศาล และการบริหารภายในประเทศได้อย่างไร
(ข) จัดพิมพ์ แจ้ง หรือ เผยแพร่ ความคิดเห็น ข้อมูล หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษย
ชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงได้อย่างเสรี ทั้งนี้ ตามที่ก�ำหนดไว้ในตราสารด้านสิทธิมนุษยชนหรือ
ตราสารระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) เรียนรู้ อภิปราย ก่อตั้ง หรือมีความคิดเห็นในการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้น
ฐานทัง้ ปวงในด้านกฎหมายและปฏิบตั จิ ริงด้วยวิธกี ารดังกล่าวหรือวิธอี นื่ ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สาธารณชน
มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
ข้อ 7
บุคคลทุกคน โดยล�ำพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่น มีสิทธิที่จะพัฒนา และอภิปรายแนวคิดใหม่ด้าน
สิทธิมนุษยชน หลักการ และการรณรงค์ให้เกิดการยอมรับ
ข้อ 8
1. บุคคลทุกคนมีสิทธิโดยล�ำพังหรือโดยร่วมมือกับผู้อื่นในการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิผลโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ในการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลของตน และการด�ำเนินงานสาธารณะ
2. ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในการยื่นข้อวิจารณ์ต่อองค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐบาล เพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานสาธารณะ รวมทั้งการชี้ให้เห็นถึงเรื่องใดก็ตามของ
การด�ำเนินการที่อาจขัดขวางหรือหยุดยั้งการส่งเสริม คุ้มครอง และการบรรลุถึงสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ข้อ 9
1. ในการใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษย
ชนตามทีอ่ า้ งถึงในปฏิญญานี้ บุคคลทุกคนมีสทิ ธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ นื่ ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จาก
การเยียวยาอย่างมีประสิทธิผล และได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการละเมิดสิทธิเหล่านั้น
2. เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว บุคคลทุกคนที่เห็นว่าสิทธิหรือเสรีภาพของตนถูก
ละเมิด ย่อมมีสิทธิ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านทางผู้แทนที่ได้รับมอบอ�ำนาจตามกฎหมายที่จะร้องเรียน
และให้มีการน�ำเรื่องร้องเรียนสู่การพิจารณาโดยพลันอย่างเปิดเผย โดยคณะตุลาการหรือหน่วยงานที่
มีอ�ำนาจเกี่ยวข้อง ที่เป็นอิสระและเป็นกลาง และให้มีการตัดสินตามที่กฎหมายบัญญัติในการแก้ไขการ
ละเมิด รวมทั้งค่าชดเชย หากเกิดการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพบุคคลนั้น รวมทั้งการบังคับการให้เป็น
ไปตามค�ำตัดสินและเงินชดเชยในขั้นสุดท้ายโดยมิชักช้า
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ในการ

3. เพื่อให้เป็นไปตามจุดหมายเช่นเดียวกัน บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น

(ก) ร้องเรียนนโยบายหรือการกระท�ำของเจ้าหน้าที่เฉพาะรายและของหน่วยงานของรัฐบาล
ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยการยื่นค�ำร้องหรือวิธีการอื่นที่เหมาะ
สมไปยังองค์กรที่มีอ�ำนาจด้านตุลาการ บริหาร หรือนิติบัญญัติภายในประเทศ หรือองค์กรที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องอื่นตามที่ระบบกฎหมายของรัฐนั้นระบุที่จะตัดสินค�ำร้องเรียนได้โดยมิชักช้า
(ข) เข้าร่วมกระบวนการรับฟัง พิจารณา และไต่สวนสาธารณะเพื่อให้ได้ความเห็นที่จะสร้าง
มติในการปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศ และพันธกรณีค�ำมั่นสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวข้อง
(ค) เสนอและให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมายอย่างมีคุณภาพของวิชาชีพ หรือค�ำแนะน�ำและ
ความช่วยเหลืออื่นใดที่เกี่ยวข้องอื่นในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกัน และเพื่อให้เป็นไปตามตราสารและกระบวนการ
ระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง บุคคลทุกคนมีสทิ ธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ นื่ ทีจ่ ะเข้าถึงและสือ่ สารโดย
ไม่ถกู กีดกันกับหน่วยงานระหว่างประเทศทัว่ ไปหรือมีหน้าทีเ่ ฉพาะในการรับพิจารณาค�ำร้องเรียนทีเ่ กีย่ ว
กับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
5. รัฐควรด�ำเนินการสอบสวนโดยฉับพลันอย่างเป็นกลาง หรือประกันว่าจะมีการสืบสวนเมื่อ
มีเหตุที่น่าเชื่อถือได้ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในดินแดนที่อยู่ภายใต้เขตอาณา
ของรัฐนั้น
ข้อ 10
บุคคลจะต้องไม่เข้าร่วมโดยการกระท�ำหรือเพิกเฉยไม่กระท�ำเมื่อจ�ำเป็น ที่เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และบุคคลจะต้องไม่ถูกลงโทษหรือได้รับการปฏิบัติเยี่ยงปรปักษ์ใดๆ
ในการปฏิเสธการกระท�ำดังกล่าว
ข้อ 11
บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย บุคคลทุกคนที่โดยอาชีพของบุคคลนั้นอาจมีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
มนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่นแล้ว ควรเคารพสิทธิและเสรีภาพเหล่านั้น และปฏิบัติ
ตามมาตรฐานในประเทศและระหว่างประเทศเกี่ยวกับหลักปฏิบัติหรือจริยธรรมของอาชีพและวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง
ข้อ 12
1. บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยสันติ เพื่อ
ต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
2. รัฐต้องด�ำเนินมาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อประกันให้มีการคุ้มครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก่
บุคคลทุกคน โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น จากความรุนแรง การข่มขู่ การตอบโต้ การเลือกปฏิบัติ
ที่เป็นการปฏิบัติโดยพฤตินัยหรือนิตินัย การกดดัน หรือการปฏิบัติโดยพลการอื่นใด ที่เป็นผลจากการ
ที่บุคคลนั้นได้ใช้สิทธิอย่าง ชอบธรรมตามที่อ้างถึงในปฏิญญานี้
3. เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ บุคคลทุกคนมีสทิ ธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผูอ้ นื่ ในการได้รบั การคุม้ ครอง
อย่างมีประสิทธิผลตามกฎหมายภายในประเทศ ในการทีจ่ ะโต้ตอบหรือคัดค้านอย่างสันติตอ่ กิจกรรมและ
การกระท�ำใด รวมถึงการละเลย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐ ซึ่งส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
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ข้อ 13
บุคคลทุกคนมีสิทธิ โดยล�ำพังหรือโดยร่วมกับผู้อื่น ในการหว่านล้อม ได้รับ และใช้ทรัพยากร
ทั้งหลายเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยสันติวิธี
ตามบทบัญญัติข้อ 3 แห่งปฏิญญานี้
ข้อ 14
1. รัฐมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินมาตรการด้านนิติบัญญัติ ตุลาการ และบริหาร หรือ
อื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจของทุกคนภายใต้อ�ำนาจเขตรัฐ ถึงสิทธิด้านพลเมือง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2. มาตรการดังกล่าว รวมถึง
(ก) จัดพิมพ์ และจัดให้มีกฎหมายและระเบียบภายในและที่เกี่ยวข้องกับตราสารสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
(ข) การเข้าถึงอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันถึงเอกสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
รวมทัง้ รายงานตามช่วงเวลาต่อรัฐคณะกรรมการประจ�ำสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ที่รัฐนั้นเป็นภาคี เช่นเดียวกับบันทึกสรุปการหารือ และรายงานอย่างเป็นทางการขององค์กรนั้นๆ
3. รัฐต้องประกันและสนับสนุนการก่อตั้งและพัฒนาองค์กรอิสระแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทุกดินแดนภายใต้เขตอ�ำนาจรัฐตามความเหมาะสม
ไม่วา่ จะเป็นผูต้ รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือสถาบันแห่งชาติในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง
ข้อ 15
รัฐมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการสอนสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานในการศึกษาทุกระดับชัน้ และประกันว่าผูร้ บั ผิดชอบทัง้ ปวงในการฝึกอบรมทนายความ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย บุคลากรในกองทัพ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รวมเรื่องการ
สอนสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
ข้อ 16
ปัจเจกบุคคล องค์กรเอกชน และสถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง มีบทบาททีส่ �ำคัญในการช่วยให้สาธารณชน
ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
ศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยในสาขาที่จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างความเข้าใจ ขันติธรรม
สันติภาพ และมิตรภาพระหว่างชาติ และระหว่างกลุ่มเชื้อชาติและศาสนาทั้งปวง โดยค�ำนึงถึงภูมิหลัง
ของสังคม และชุมชนที่หลากหลายในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
ข้อ 17
ในการใช้สิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในปฏิญญานี้ บุคคลทุกคนไม่ว่าจะด�ำเนินการโดยล�ำพัง
หรือโดยร่วมมือกับผูอ้ นื่ ต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ จ�ำกัดทีส่ อดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง และ
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เสรีภาพขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับการใช้ความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มบุคคลหรือปัจเจกบุคคลอื่น ที่มี
ผลกระทบต่อการอุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

ก�ำหนดไว้ในกฎหมายเท่านัน้ เพือ่ จุดประสงค์ในการให้เกิดการตระหนักและเคารพอย่างเหมาะสมในสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เป็นธรรมในด้านศีลธรรม ความสงบเรียบร้อย
ของสาธารณะ และสวัสดิการทั่วไปของสังคมประชาธิปไตยเท่านั้น
ข้อ 18
1. บุคคลทุกคนมีหน้าทีต่ อ่ และภายในชุมชน ทีบ่ คุ คลนัน้ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเสรี
และเป็นอิสระได้เท่านั้น
2. ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน และองค์กรเอกชน มีบทบาทที่ส�ำคัญและความรับผิด
ชอบทีจ่ ะปกป้องประชาธิปไตย ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานและช่วยให้เกิดการส่งเสริม
และความก้าวหน้าของสังคม สถาบันและกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย
3. ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน และองค์กรเอกชน มีบทบาทที่ส�ำคัญและความรับผิด
ชอบเช่นกัน ในการช่วยให้เกิดการส่งเสริมสิทธิของทุกคนตามความเหมาะสม ที่จะมีระเบียบสังคมและ
ระเบียบระหว่างประเทศที่สิทธิและเสรีภาพบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและตราสาร
สิทธิมนุษยชนอื่น ได้รับการเคารพอย่างเต็มที่
ข้อ 19
ข้อความในปฏิญญานี้จะน�ำไปตีความในท�ำนองให้ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรของ
สังคมใด หรือรัฐใดทีจ่ ะมีสทิ ธิในกิจกรรมหรือการกระท�ำใดทีจ่ ดุ มุง่ หมายในการท�ำลายสิทธิและเสรีภาพ
ที่กล่าวถึงในปฏิญญานี้มิได้
ข้อ 20
ข้อความในปฏิญญานีจ้ ะน�ำไปตีความเพือ่ ยอมให้รฐั ทัง้ หลายสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมของ
ปัจเจกบุคคล กลุม่ บุคคล สถาบัน หรือองค์การเอกชนในทางทีข่ ดั กับบทบัญญัตขิ องกฎบัตรสหประชาชาติ
มิได้
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“การสนับสนุนของพีไอช่วยให้เราได้มาแลกเปลีย่ น
พบปะ แชร์ประสบการณ์ร่วมกับพี่น้องที่ร่วมต่อสู้
กับความไม่เป็นธรรมในสังคมร่วมกัน ซึง่ เป็นผลดี
เมื่อเราได้มาแลกเปลี่ยนกันแล้ว ก็ได้นำ�เอาไป
ประยุกต์ใช้กับการต่อสู้เรื่องที่ดินของชุมชน”
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากชุมชนคลองไทรพัฒนา
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
“ก่อนที่เราจะรู้จักพีไอ ชุมชนไม่รู้ว่าจะจัดการ
ปัญหาเรื่องความปลอดภัยอย่างไร ได้แต่จัดการ
ตามสภาพและข้อจำ�กัดที่มี พีไอช่วยสนับสนุน
ให้ อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ของนั ก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน สมาชิกชุมชนก็ยอมรับว่า
มีประโยชน์ เราจะนำ�ความรู้ไปสานต่ออย่างเป็น
รูปธรรมให้ได้”
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากชุมชนสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
“พีไอเข้ามาให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง การดูแลความปลอดภัยและการลดความเสี่ยง เราได้แชร์
ประสบการณ์กับหลายพื้นที่ ทำ�ให้ทราบว่าเมื่อเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นแล้ว จะมีวิธีจัดการอย่างไร
เพื่อนำ�มาลดความเสี่ยงในชุมชนตัวเอง”
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากชุมชนบ้านแหง จังหวัดลำ�ปาง
“พีไอให้ความรู้ในการปกป้องสิทธิและการจัดการความเสี่ยงที่ชุมชนอาจได้รับ นอกจากนี้ ยังช่วยเติมเต็ม
การวิเคราะห์ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนได้”
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากชุมชนเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย
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