
1

ข้้อสรุุปเชิงินโยบายว่่าด้ว้่ยนักปกป้องสทิธิิมนุษยชิน 9   |  พฤษภาคม 2563

Centre for Applied Human Rights

ข้้อสรุุปเชิงินโยบายว่่าด้ว้่ยนักปกป้องสทิธิิมนุษยชิน 9   |  พฤษภาคม 2563

สถาบนัสิทธิิมนุษยชินแห่ง่ชิาติแิละการุคุ้มครุองนักปกป้อง
สิทธิิมนุษยชิน: บทเรีุยนจากอนิโด้นีเซียีและไทย

สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติิมกัไมไ่ด้ร้ับััการัจัดั้สรัรัทรัพัยากรั ห่รัอืถกูออกแบับัมา เพื�อให่ส้ามารัถปฏิิบัตัิติิาม
อำานาจัห่นา้ท่�ของตินอยา่งม่ปรัะสทิธิิภาพ เนื�องจัากมกัทำางานกบััห่นว่ยงานอื�นของรัฐับัาลซึ่่�งม่สว่นเก่�ยวขอ้งกบัั 
การัละเมิด้สทิธิิ อยา่งไรัก็ด่้ แมใ้นบัรับิัทท่�รัฐับัาลขาด้เจัติจัำานงทางการัเมือง กรัรัมการัสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติ ิ
ซึ่่�งใชแ้นวทางการัทำางานในเชิงรุักเพื�อปฏิิบัตัิิติามอำานาจัห่นา้ท่�ของติน สามารัถขยายบัทบัาทในการัคุุ้ม้คุ้รัองนกั
ปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน และยงัอาจักำาห่นด้มาติรัการัให่เ้กิด้สภาพแวด้ลอ้มท่�เกื �อห่นนุติอ่การัทำางานปกปอ้งสทิธิิ  
ด้งัเชน่ในติวัอยา่งการัทำางานในอินโด้น่เซ่ึ่ยและไทย ขอ้สรุัปเชิงนโยบัายน่�จั ำาแนกโอกาสและคุ้วามทา้ทายของสถาบันั
สทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติใินการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน
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นักัปกปอ้งสิทิธิิมนัษุยชนัชมุชนัจากอนิัโดนัเีซีียและไทย แลกเปลี�ยนักบั Protection International ในัการประชมุเดอืนัธินััวาคม 2561 ที�ภาคใต้ข้องไทย โดยความร่วมมอืกบัสิหพันััธ์ิเกษต้รกรภาคใต้ ้(สิกต้.) และสิหพันััธ์ิเกษต้รกรจาก
อนิัโดนัเีซีีย (buruh tani) หกแหง่ 
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อารัุมภบท

อำานาจัห่นา้ท่�ของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติใินการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิ
มนษุยชน ม่คุ้วามชดั้เจันข่ �นมาก โด้ยเฉพาะชว่งห่ลงัทศวรัรัษ 1990 ในห่ลกัการั
ปารัส่ได้ย้ ำ�าถง่คุ้วามสำาคุ้ญัของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติใินการัด้ำาเนินงาน
เพื�อให่เ้กิด้มาติรัฐานสทิธิิมนษุยชนในรัะด้บััปรัะเทศ ในขณะท่�อนสุญัญา
สห่ปรัะชาชาติิวา่ด้ว้ยนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน1 ย ำ�าวา่บัคุุ้คุ้ลทกุคุ้นม่สทิธิิใน 
การัทำางานสง่เสรัมิและคุุ้ม้คุ้รัองสทิธิิมนษุยชน 

ในรัายงานป่ 25562  มารัก์าเรัต็ิ เซึ่กกัยา (Margaret Sekaggya) อด่้ติผูู้ร้ัายงาน
พิเศษแห่ง่สห่ปรัะชาชาติวิา่ด้ว้ยสถานการัณข์องนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนรัะบัวุา่ 
สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติอิาจัถือได้ว้า่เป็นนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนโด้ย 
ติวัของมนัเอง และไมเคุ้ลิ ฟอรัส์ติ ์(Michel Forst) ซึ่่�งด้ ำารังติำาแห่นง่ติอ่จัากเธิอ  
ได้ก้ำาห่นด้ขอ้เสนอแนะอยา่งเป็นรูัปธิรัรัมเพิ�มเติมิ เพื�อให่ส้ถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่
ชาติสิามารัถทำาห่นา้ท่�ท่�ชดั้เจันติอ่เนื�อง ในการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน 

ในป่ 2561 พนัธิมิติรัรัะด้บััโลกวา่ด้ว้ยสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติิ (Global 
Alliance of National Human Rights Institutions) ซึ่่�งเป็นห่นว่ยงานรับััรัอง
สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติ ิได้ป้รัะกาศใชป้ฏิิญญามารัรัาเกช3 

ซึ่่�งเรัย่กรัอ้งโด้ยเฉพาะติอ่สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติ ิให่คุุ้้ม้คุ้รัองและสง่เสรัมิ
พื �นท่�ท่�เกื �อห่นนุติอ่การัทำางานของภาคุ้พลเมือง ซึ่่�งเป็นพื �นท่�การัด้ำาเนินงานของ
นกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน โด้ยให่คุ้้วามสำาคุ้ญัเป็นพิเศษกบััผูู้ห้่ญิงนกัปกปอ้งสทิธิิ
มนษุยชน

การุรัุบรุองข้องพนัธิมติิรุรุะด้บัโลกว่่าด้ว้่ยสถาบนัสทิธิิ
มนุษยชินแห่ง่ชิาติ ิมกีารุจดั้อันด้บัข้องสถาบนัสทิธิิฯ แห่ง่
ชิาติจิาก A ถงึ C ติามห่ลักเกณฑ์ท์ี�กำาห่นด้ไว้่ในห่ลักการุ
ปารีุส ปรุะกอบด้ว้่ย

�	อำานาจัห่นา้ท่�ท่�กวา้งขวางติามห่ลกัมาติรัฐานสทิธิิมนษุยชนสากล

�	คุ้วามเป็นอิสรัะจัากรัฐับัาล 

�	คุ้วามเป็นอิสรัะท่�ได้ร้ับััการัคุุ้ม้คุ้รัองติามกฎห่มายห่รัอืรัฐัธิรัรัมนญู 

�	คุ้วามเป็นพห่นิุยม 

�	ได้ร้ับััการัจัดั้สรัรัทรัพัยากรัอยา่งเพ่ยงพอ และ 

�	ม่อำานาจัเพ่ยงพอในการัสอบัสวน 

พนัธิมิติรัโลกของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติจิัะจัดั้อนัด้บััสถาบันัสทิธิิมนษุย
ชนแห่ง่ชาติ ิโด้ยพิจัารัณาวา่ด้ำาเนินงานสอด้คุ้ลอ้งกบััห่ลกัเกณฑ์ท์ั�งห่กขอ้มาก
นอ้ยเพ่ยงใด้ โด้ยแบัง่เป็นสามอนัด้บัั ได้แ้ก่ (A) ด้ำาเนินงานติามห่ลกัการัปารัส่
อยา่งเติม็ท่� (B) ด้ำาเนินงานสอด้คุ้ลอ้งกบััห่ลกัการัปารัส่บัางสว่น (C) ด้ำาเนินงาน
ไมส่อด้คุ้ลอ้งกบััห่ลกัการัปารัส่

1 ท่�ปรัะชมุสมชัชาให่ญ่แห่ง่สห่ปรัะชาชาติ,ิ ปฏิิญญาสากลวา่ด้ว้ยสทิธิิมนษุยชน, 10 ธินัวาคุ้ม 2491, 217 A (III)
2 คุ้ณะมนติรัส่ทิธิิมนษุยชนแห่ง่สห่ปรัะชาชาติ,ิ รัายงานของผูู้ร้ัายงานพิเศษแห่ง่สห่ปรัะชาชาติวิา่ด้ว้ยสถานการัณข์องนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน, 27 กมุภาพนัธิ ์2556, A/HRC/22/47
3 พนัธิมิติรัโลกของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติ ิGlobal Alliance of National Human Rights

Institutions (GANHRI) ปฏิิญญาเพื�อขยายพื�นท่�ภาคุ้พลเมืองในการัสง่เสรัมิและการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน เนน้โด้ยเฉพาะผูู้ห้่ญิง บัทบัาทของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติ”ิ, 10 ถง่ 12 ติลุาคุ้ม 2561, Marrakech, โมรัอ็กโก

ทั�งรัฐับัาลปรัะเทศไทยและอินโด้น่เซ่ึ่ย ม่คุ้วามเผู้ด้จ็ัการัในโคุ้รังสรัา้งมากข่ �นใน
ชว่งห่ลายป่ท่�ผู้า่นมา นบััแติป่่ 2557 ปรัะเทศไทยอยูภ่ายใติก้ารัปกคุ้รัองของ
รัฐับัาลทห่ารัในนาม คุ้ณะรักัษาคุ้วามสงบัแห่ง่ชาติ ิ(คุ้สช.) ภายใติร้ัฐับัาลคุ้สช. 
ม่การัใชคุ้้วามรุันแรัง การัขม่ขู ่และการัคุ้กุคุ้ามด้ว้ยกรัะบัวนการัยตุิธิิรัรัมมากข่ �น
ติอ่นกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน นอกจัากน่� คุ้ณะกรัรัมการัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติ ิ(
กสม.) ซึ่่�งเป็นสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติขิองไทย ถกูลด้อนัด้บััลงอยูท่่�เกรัด้ 
B ห่ลงัการัรัฐัปรัะห่ารัป่ 2557 เนื�องจัากม่ขอ้กงักลและถกูติั�งคุ้ ำาถามเก่�ยวกบัั
คุ้วามเป็นอิสรัะ กรัะบัวนการัสรัรัห่าและการัแติง่ติั�งกรัรัมการั คุ้วามเป็นกลางใน
การัด้ำาเนินงาน รัวมทั�งคุ้วามสามารัถในการัติอบัสนองติอ่ปัญห่าสทิธิิมนษุยชน
ฉกุเฉิน 

อินโด้น่เซ่ึ่ยม่การัเลือกติั�งทั�วไปในป่ 2562 ซึ่่�งม่การัโติแ้ยง้ผู้ลเลือกติั�งและนำาไปสู่
คุ้วามรุันแรัง โด้ยภายใติป้รัะธิานาธิิบัด่้วิโด้โด้ ม่การัขม่ขูแ่ละใชคุ้้วามรุันแรังกบัั
นกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน โด้ยเจัา้ห่นา้ท่�ไมต่ิอ้งรับััผิู้ด้ นกัเคุ้ลื�อนไห่วเพื�อสทิธิิใน
ท่�ด้นิ ผูู้ท้ ำางานติอ่ติา้นการัทจุัรัติิและขบัวนการัในเขติปาปัว ติา่งติอ้งเผู้ชิญกบัั
การัขม่ขู ่ทั�งน่ � อินโด้น่เซ่ึ่ยม่สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติสิามแห่ง่ ได้แ้ก่ 
Komnas HAM, Komnas Perempuan (คุ้ณะกรัรัมการัติอ่ติา้นคุ้วามรุันแรัง 
แห่ง่ชาติ ิห่รัอืท่�มกัเรัย่กวา่ Komper) และคุ้ณะกรัรัมการัคุุ้ม้คุ้รัองเด้ก็ (CPNC) 
นอกจัากน่�ยงัม่ห่นว่ยงานคุุ้ม้คุ้รัองพยานและผูู้เ้ส่ยห่าย (LPSK) ท่�ท ำาห่นา้ท่�
ปรัะสานงานรัะห่วา่งห่นว่ยงานเห่ลา่น่ � Komnas HAM ได้ร้ับััการัจัดั้อนัด้บัั A 
ติามการัจัดั้อนัด้บััของพนัธิมิติรัรัะด้บััโลกวา่ด้ว้ยสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติิ

แมจ้ัะม่อำานาจัห่นา้ท่�ติามกฎห่มายท่�จั ำากดั้และม่สภาพแวด้ลอ้มทางการัเมืองท่�
ออ่นไห่ว แติส่ถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติทิั�งสองแห่ง่ยงัคุ้งสามารัถคุ้น้ห่าชอ่ง
ทางในการัสนบััสนนุกลุม่และบัคุุ้คุ้ลท่�ท ำางานปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนท่�ถกูขม่ขู ่ 
ขอ้สรุัปเชิงนโยบัายน่� ม่จัดุ้ปรัะสงคุ้เ์พื�อ 1) สรุัปบัทเรัย่นและปรัะสบัการัณจ์ัาก
บัทบัาทของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติิในการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุย
ชน เป็นขอ้มลูจัากการัสมัภาษณก์รัรัมการัสทิธิิมนษุยชนและเจัา้ห่นา้ท่�ของ
ห่นว่ยงาน รัวมทั�งนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนบัางคุ้น และ 2) รัะบักุารัปฏิิบัตัิกิารัท่�
สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติสิามารัถนำาไปใชเ้พื�อสนบััสนนุการัทำางานของนกั
ปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน แมว้า่ห่นว่ยงานของตินจัะม่อำานาจัห่นา้ท่�และทรัพัยากรั 
ท่�จั ำากดั้ 

การุเพิ�มบทบาทข้องสถาบนัสิทธิิมนุษยชินแห่ง่ชิาติใินการุ
คุ้มครุองนักปกป้องสิทธิิมนุษยชิน

ในงานวิจัยัน่ � Protection International พบัว่า สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติิ
สามารัถขยายบัทบัาทของตินในการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนได้ ้ด้ว้ย
การัใชป้รัะโยชนจ์ัากโอกาสท่�ม่อยูภ่ายใติก้รัอบัของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่
ชาติิท่�เป็นอยู ่แมจ้ัะม่ขอ้จัำากดั้ในทางโคุ้รังสรัา้ง เนื�องจัากไมม่่การัรัะบัขุอบัเขติ
อำานาจัท่�ชดั้เจันในการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน แติก่รัรัมการัสทิธิิ 
มนษุยชนก็สามารัถทำางานภายใติก้รัอบัของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติ ิและ
ผู้ลกัด้นัให่เ้กิด้บัทบัาทในเชิงรุักเพื�อสนบััสนนุการัคุุ้ม้คุ้รัองพื �นท่�ภาคุ้พลเมืองและ
นกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน ด้งัท่�สต่ิิ นรูั ์ลายลา อด่้ติกรัรัมการัของ Komnas HAM 
อธิิบัายในการัให่ส้มัภาษณก์บััท่มงาน PI ในอินโด้น่เซ่ึ่ยวา่
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อำานาจัในการัสอบัสวนคุ้ำารัอ้ง และ
รัณรังคุ้เ์ป็นรัายกรัณ่

กำาห่นด้ห่นว่ยปรัะสานงาน
ห่ลกัในการัทำางานคุุ้ม้คุ้รัองนกั
ปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน โด้ยให่ม่้
คุ้วามรับััผิู้ด้ชอบัในการัติิด้ติาม

สถานการัณ์

ติิด้ติามกรัอบักฎห่มายและ
รัะเบ่ัยบัการัปกคุ้รัองท่�เก่�ยวขอ้งกบัั

การัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิ

เผู้ยแพรัข่อ้มลูโคุ้รังการั
ท่�เก่�ยวกบััการัคุุ้ม้คุ้รัองนกั

ปกปอ้งสทิธิิ และปรัะกนัวา่ นกั
ปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนจัะม่สว่น
รัว่มอยา่งใกลชิ้ด้ในโคุ้รังการั

เห่ลา่น่ �

ติอ้งม่เจัติจัำานงทางการัเมือง

ติอ้งออกกฎห่มายเพื�อมอบัห่มาย
อำานาจัห่นา้ท่�

ติอ้งม่เจัติจัำานงทางการัเมือง ติอ้งม่เจัติจัำานงทางการัเมือง

ได้ร้ับััจัดั้สรัรังบัปรัะมาณ

และงบัปรัะมาณ

ได้ร้ับััจัดั้สรัรังบัปรัะมาณ ได้ร้ับััจัดั้สรัรังบัปรัะมาณ

ไมต่ิอ้งออกกฎห่มายเพื�อมอบั
ห่มายอำานาจัห่นา้ท่�

ไมต่ิอ้งออกกฎห่มายเพื�อมอบั
ห่มายอำานาจัห่นา้ท่�

ไมต่ิอ้งออกกฎห่มายเพื�อมอบั
ห่มายอำานาจัห่นา้ท่�

“สิถาบนััสิทิธิิมนัษุยชนัแหง่ชาต้ทิี�ปฏิบิตั้ติ้ามหลกัการปารสีิอย่ใ่นัสิถานัะที�โดดเดน่ัในัการเป็นัผู่้ช้ี �นั ำาและใหค้ำาปรกึษา 
กบัรฐับาลเกี�ยวกบัพันััธิกรณีดีา้นัสิทิธิิมนัษุยชนัของต้นั”

ข้้อเสนอเป็นการุเฉพาะข้องมารุก์าเร็ุติ เซีกักยา อด้ตีิผู้้้รุายงานพเิศษแห่ง่
สห่ปรุะชิาชิาติว่ิ่าด้ว้่ยสถานการุณข์้องนักปกป้องสทิธิิมนุษยชิน

“แมจ้ะมขีอ้จำากดัอยา่งที�เป็นัอย่ ่Komnas กส็ิามารถใชโ้อกาสิและการ
ต้คีวามในัเชงิบวกใหเ้ป็นัประโยชนัไ์ด ้Komnas HAM สิามารถใหค้วามเหน็ั
ต้อ่ศาล สิามารถมอีทิธิิพัลอยา่งสิำาคญักรณีทีี�มขีอ้สิงสิยัวา่มกีารก่อ
อาชญากรรมขึ�นั สิถาบนััอื�นั ๆ เคารพัและยนิัดกีบัการทำางานัของ Komnas 
HAM แต้ไ่มใ่ชท่กุหนัว่ยงานั” 

ในสว่นของกสม. ผูู้ท้ ำางานด้า้นสทิธิิมนษุยชนคุ้นห่น่�งกลา่วในการัให่ส้มัภาษณ์
กบััท่มงาน PI ในปรัะเทศไทยวา่ “องัคุ้ณา น่ละไพจิัติรั กรัรัมการัสทิธิิฯ นา่จัะเป็น
บัคุุ้คุ้ลเด่้ยวในกสม.ซึ่่�งทำางานเก่�ยวกบััสทิธิิมนษุยชน กรัรัมการัท่�เห่ลือทำาห่นา้ท่�
เป็นเห่มือน “กำาแพงอิฐ” เพื�อปกปอ้งรัฐับัาลทห่ารัมากกวา่”  

เจัติจัำานงของกรัรัมการัสทิธิิมนษุยชนท่�ติั�งใจัจัะทำางาน แมใ้นขณะท่�สมาชิก 
คุ้นอื�น ๆ ของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติไิมต่ิอ้งการัทำางานห่รัอืไมส่ามารัถ
ทำางาน ถกูเนน้ยำ�าในการัสมัภาษณห์่ลายคุ้รัั�งวา่เป็นสิ�งส ำาคุ้ญั เจัติจัำานงของ
กรัรัมการัสทิธิิมนษุยชนห่รัอืการัทำางานในเชิงรุักของพวกเขา จัะเห่น็ได้จ้ัากรูัป
แบับัการัด้ำาเนินงานท่�ออกมาในรูัปแบับัติา่ง ๆ เพื�อผู้ลกัด้นัให่เ้กิด้การัคุุ้ม้คุ้รัอง 
นกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน ด้งัท่�ผูู้ร้ัายงานพิเศษแห่ง่สห่ปรัะชาชาติวิา่ด้ว้ย 
นกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนเนน้ยำ�าในรัายงานของติน 

มารัก์าเรัต็ิ เซึ่กกัยา อด่้ติผูู้ร้ัายงานพิเศษแห่ง่สห่ปรัะชาชาติวิา่ด้ว้ยสถานการัณ์
ของนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน เนน้ยำ�าในรัายงานวา่ด้ว้ยสถานการัณข์อง 
นกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนป่ 2556 (A/HRC/25/55) วา่ 
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ติดิ้ติามสถานการุณข์้องนัก

ปกป้องสิทธิิมนุษยชิน

สงัเกติการัณก์ารัชมุนมุ  

เพื�อคุุ้ม้คุ้รัองเสรัภ่าพในการั

ชมุนมุ โด้ยการัรัวบัรัวมขอ้มลู

การัปฏิิบัตัิิมิชอบัของติำารัวจั

ติิด้ติามคุ้ำารัอ้งเก่�ยวกบััการั

ละเมิด้ท่�ได้ร้ับััมาจัากนกัปกปอ้ง

สทิธิิมนษุยชน

จัดั้ทำาแผู้นเพื�อคุุ้ม้คุ้รัอง 

นกัปกปอ้งสทิธิิ

อบัรัมนกัปกปอ้งสทิธิิเรัื�องสทิธิิและ

คุ้วามปลอด้ภยั

ด้ำาเนินการุในกรุณีที�มกีารุ

ละเมดิ้สิทธิิ

สอบัสวนติามคุ้ำารัอ้งเก่�ยวกบัั

การัละเมิด้สทิธิิท่�ได้ร้ับััแจัง้ 

ห่ากเห่มาะสม

จับััติาติรัวจัสอบัปัญห่าในเชิง

รัะบับัและในเชิงรัฐัธิรัรัมนญูและ

แสด้งขอ้กงัวลติอ่ฝ่่ายติลุาการั

กำาห่นด้ห่นว่ยปรัะสานงานห่ลกัเพื�อ

ทำางานกบัันกัปกปอ้งสทิธิิ

เชิ่�อมโยงกับสถาบนัสิทธิิมนุษยชินรุะห่ว่่างปรุะเทศ

กำาห่นด้ให่แ้ผู้นปฏิบิตัิกิารุครุอบคลุมการุคุ้มครุองนักปกป้องสิทธิิมนุษยชินและ

การุสนับสนุนการุด้ำาเนินงานข้องพว่กเข้าอย่างชัิด้เจน

ด้แูลให่ม่้การัปฏิิบัตัิิติามขอ้เสนอแนะเก่�ยวกบัันกัปกปอ้งสทิธิิ

มนษุยชน ท่�ทางองคุ้ก์ารัสห่ปรัะชาชาติแิละห่นว่ยงานรัะห่วา่ง

ปรัะเทศได้เ้สนอติอ่รัฐับัาล

เขา้รัว่มอยา่งจัรังิจังัในการัจัดั้เติรัย่มการัเย่�ยมเพื�อ

ติิด้ติามผู้ลของผูู้ร้ัายงานพิเศษ

เขา้รัว่มในการัทำางานกบััคุ้ณะมนติรัส่ทิธิิมนษุยชน รัวมทั�งใน

กรัะบัวนการัทบัทวนสทิธิิมนษุยชนติามวารัะ (UPR) และแสด้ง

ขอ้กงัวลเก่�ยวกบัันกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน

ให่ม่

ข้้อเสนอแนะข้องไมเคลิ ฟอรุส์ติ ์ผู้้้รุายงานพเิศษแห่ง่สห่ปรุะชิาชิาติว่ิ่าด้ว้่ยนักปกป้องสทิธิิมนุษยชินคนปัจจุบนั 

“สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติท่ิ�ปฏิิบัตัิติิามห่ลกัการัปารัส่ อยูใ่นสถานะท่�โด้ด้
เด้น่ในการัเป็นผูู้ช่้ �น ำาและให่คุ้้ ำาปรัก่ษากบััรัฐับัาลเก่�ยวกบััพนัธิกรัณ่ด้า้นสทิธิิ
มนษุยชนของติน” และรัะบัถุง่ขอ้เสนอแนะห่ลายปรัะการัท่�รัฐับัาลอาจัใช้
ปรัะโยชนจ์ัากพนัธิกรัณ่เห่ลา่น่ � ในการัทำาห่นา้ท่�คุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิ 
มนษุยชน

�	ให่ม่้อำานาจัในการัสอบัสวนคุ้ำารัอ้งและให่ก้ารัคุุ้ม้คุ้รัองอยา่งเป็นผู้ล  
(ยอ่ห่นา้ 79)

�	กำาห่นด้ห่นว่ยปรัะสานงานห่ลกัในการัทำางานคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้ง 
สทิธิิมนษุยชน (ยอ่ห่นา้ 80)

�	ติิด้ติามกรัอบักฎห่มายและรัะเบ่ัยบัการัปกคุ้รัองท่�เก่�ยวขอ้งกบััการัคุุ้ม้คุ้รัอง
นกัปกปอ้งสทิธิิ (ยอ่ห่นา้ 81)

�	เผู้ยแพรัข่อ้มลูโคุ้รังการัท่�เก่�ยวกบััการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิ (ยอ่ห่นา้ 82)

ในบัรัรัด้าขอ้เสนอแนะเห่ลา่น่ � ยกเวน้ขอ้ห่น่�ง เป็นสิ�งท่�สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่
ชาติสิามารัถทำาได้โ้ด้ยไมจ่ั ำาเป็นติอ้งม่อำานาจัห่นา้ท่�ติามกฎห่มายเป็นการัเฉพาะ  

ไมเคุ้ลิ ฟอรัส์ติ ์ผูู้ร้ัายงานพิเศษคุ้นปัจัจับุันั (ซึ่่�งใกลจ้ัะคุ้รับัวารัะ) ยงัได้ก้ลา่วถง่
แนวทางการัปฏิิบัตัิิท่�ด่้ของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติใินการัคุุ้ม้คุ้รัองนกั
ปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนในห่ลายโอกาส ในมติคิุ้ณะกรัรัมการัสทิธิิมนษุยชนท่� 
31/55 วนัท่� 1 กมุภาพนัธิ ์2559 ผูู้ร้ัายงานพิเศษยำ�าวา่ สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่
ชาติิม่บัทบัาทสำาคุ้ญัในการัสง่เสรัมิการัทำางานของนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน
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“พัวกเขาสิามารถสิง่เสิรมิการทำางานัของนักัปกปอ้งสิทิธิิไดด้ว้ยการรณีรงค์
ดา้นัสิทิธิิมนัษุยชนั ใหค้วามร่ด้า้นัสิทิธิิมนัษุยชนั และต้ดิต้ามสิถานัการณี์
ดา้นัสิทิธิิมนัษุยชนั รวมถงึสิถานัการณีข์องนักัปกปอ้งสิทิธิิมนัษุยชนั 
นัอกจากนัี � ยงัควรเชื�อมกลไกการรณีรงคร์ะดบัชาต้กิบักลไกระดบัภ่มภิาค
และสิากล โดยเฉพัาะในัคณีะมนัต้รสีิทิธิิมนัษุยชนั และกระบวนัการทบทวนั
สิทิธิิมนัษุยชนัต้ามวาระ (UPR) ทั�งนัี � สิถาบนััสิทิธิิมนัษุยชนัแหง่ชาต้เิป็นั
หนัว่ยงานัที�ควรต้อ้งรบัเรื�องรอ้งเรยีนัการละเมดิสิทิธิิ และใหม้กีารสิอบสิวนั 
จบัต้าต้รวจสิอบปัญหาในัเชงิระบบและในัเชงิรฐัธิรรมน่ัญและแสิดง 
ขอ้กงัวลต้อ่ฝ่่ายต้ลุาการ และอบรมนักัปกปอ้งสิทิธิิในัดา้นัสิทิธิิและความ
ปลอดภยั ทั�งยงัสิามารถทำาหนัา้ที�สิงัเกต้การณีก์ารชมุนัมุ เพัื�อคุม้ครอง
เสิรภีาพัในัการชมุนัมุ โดยการรวบรวมขอ้ม่ลการปฏิบิตั้มิชิอบของต้ำารวจ” 
(§94)

ในมติขิอ้เด่้ยวกนั ฟอรัส์ติย์งัม่ขอ้เสนอแนะเป็นการัเฉพาะติอ่สถาบันัสทิธิิมนษุย
ชนแห่ง่ชาติิติอ่เนื�องจัากขอ้เสนอแนะของผูู้ร้ัายงานพิเศษคุ้นก่อนห่นา้เขา ได้แ้ก่  
(ก) จัดั้ทำาแผู้นเพื�อคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิ กำาห่นด้บัคุุ้คุ้ลท่�เป็นผูู้ป้รัะสานงานใน
การัด้ำาเนินงานและการัม่ปฏิิสมัพนัธิก์บัันกัปกปอ้งสทิธิิอยา่งสมำ�าเสมอ และ (ข) 
ติิด้ติามและสอบัสวนติามคุ้ำารัอ้งท่�ได้ร้ับััมาจัากนกัปกปอ้งสทิธิิเก่�ยวกบััการั
ละเมิด้สทิธิิของพวกเขา (อา้งแลว้ § 117)

การัด้ำาเนินงานสว่นให่ญ่สามารัถกรัะทำาได้โ้ด้ยไมต่ิอ้งม่กฎห่มายบัญัญตัิิห่นา้ท่� 
แติต่ิอ้งม่เจัติจัำานงทางการัเมือง คุ้วามรูัเ้ก่�ยวกบััขอ้เสนอแนะและมาติรัฐาน
รัะห่วา่งปรัะเทศ และม่การัจัดั้สรัรัทรัพัยากรัให่อ้ยา่งเห่มาะสม  

การัคุุ้ม้คุ้รัองท่�ส ำาคุ้ญัอ่กรูัปแบับัห่น่�งคืุ้อคุ้วามสนบััสนนุจัากปรัะชาชน ในรูัปของ
แถลงการัณแ์ละการัรัณรังคุ้เ์พื�อสรัา้งจิัติสำานก่ ซึ่่�งทำาให่ส้งัคุ้มติรัะห่นกัถง่และ
เห่น็คุ้วามชอบัธิรัรัมของนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน การัด้ำาเนินงานเชน่น่ �ม่สว่น
ชว่ยอยา่งมากในการัปอ้งกนัการัขม่ขูแ่ละการัโจัมต่ิ รัวมทั�งชว่ยลด้วฒันธิรัรัม
การัลอยนวลพน้ผิู้ด้ การัสนบััสนนุในรูัปแบับัน่�ม่คุ้ณุคุ้า่อยา่งยิ�ง ในแงท่่�ชว่ย
กรัะติุน้ให่ห้่นว่ยงานท่�ม่อ ำานาจัห่นา้ท่�รัะด้บััสงูให่คุ้้วามสนใจักบััปัญห่า เพื�อให่้
พวกเขาชว่ยยตุิกิารัคุ้กุคุ้ามท่�เกิด้จัากเจัา้ห่นา้ท่�รัะด้บััลา่ง อ่กทั�งยงัชว่ยเรัย่กรัอ้ง
คุ้วามสนใจัจัากรัะด้บัันานาชาติิติอ่ปัญห่าการัละเมิด้ของห่นว่ยงานในพื�นท่�และ
ในปรัะเทศ นกัปกปอ้งสทิธิิในท่�ด้นิคุ้นห่น่�งในปรัะเทศไทยอธิิบัายวา่ กสม.  
เคุ้ยม่บัทบัาทกด้ด้นัให่ห้่นว่ยงานในพื�นท่� ยตุิโิคุ้รังการัก่อสรัา้งท่�ละเมิด้สทิธิิ 
ด้า้นสิ�งแวด้ลอ้มและชมุชน 

“ทหารต้อ้งการเคลยีรพ์ัื �นัที�เพัื�อก่อสิรา้งถนันัสิายใหม ่ซึี�งสิง่ผู้ลกระทบต้อ่ 

สิิ�งแวดลอ้ม กสิม.จึงกดดนััมาที�ผู่้ว้า่ราชการจงัหวดั ซึี�งสิั�งใหจ้ดัประชมุเพัื�อ
หาทางออก ในัปัจจบุนัั ทหารยตุ้กิารก่อสิรา้งถนันัสิายใหมน่ัี �แลว้”

การัรัณรังคุ้ร์ัะด้บััสากลเป็นขอ้ได้เ้ปรัย่บัของกสม. ด้งัท่�นกัปกปอ้งสทิธิิในท่�ด้นิ 
คุ้นเด่้ยวกนัอธิิบัายวา่ “การัเผู้ยแพรัข่อ้มลูไปยงัปรัะชาคุ้มโลกชว่ยสรัา้ง 
แรังกด้ด้นั จันผูู้ว้า่ฯ รูัส้ก่ไมส่บัายใจั และติอ้งห่าทางแกไ้ขปัญห่าน่�” 

ภาคุ้ปรัะชาสงัคุ้มก็สามารัถม่บัทบัาทสำาคุ้ญัเพื�อผู้ลกัด้นัให่ก้รัรัมการัสทิธิิมนษุย
ชนลงมือแกไ้ขปัญห่าการัละเมิด้สทิธิิมนษุยชนได้ ้ในแงก่ารัเก็บัขอ้มลูและสรัา้ง
จิัติสำานก่ ซึ่่�งจัะชว่ยสง่เสรัมิให่ก้รัรัมการัสทิธิิฯ ม่แรังกด้ด้นัเพิ�มข่ �นติอ่ห่นว่ยงาน
ของรัฐั นอกจัากน่� สื�อมวลชนม่บัทบัาทสำาคุ้ญัเชน่กนั เนื�องจัากม่อิทธิิพลติอ่
คุ้วามเห่น็ของปรัะชาชน ซึ่่�งม่อิทธิิพลติอ่การัด้ำาเนินงานของรัฐัในทา้ยท่�สดุ้

“สิื�อมวลชนัมอีทิธิิพัลอยา่งมาก เชน่ัเดยีวกบัองคก์รมวลชนัและภาคประชา
สิงัคม Komnas จะใหค้วามสิำาคญัมากขึ�นักบัพัลวตั้จากภายนัอก หากภาค
ประชาสิงัคมและองคก์รมวลชนัเขา้มาร่วมรณีรงค ์เมื�อสิื�อรายงานัข่าวบาง
เรื�อง ด่เหมอืนัวา่Komnas HAM จะใหค้วามสิำาคญัดว้ย”  
(นัักปกป้องสิิทธิิมนุัษยชนั, อินัโดนีัเซีีย)

สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติยิงัสามารัถให่คุ้้วามสนบััสนนุในอ่กรูัปแบับัห่น่�ง 
กลา่วคืุ้อ การัอยูร่ัว่มกบัันกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนในบัางสถานการัณ ์การัอยู ่
รัว่มกบััพวกเขาอาจัเกิด้ข่ �นในห่ลายรูัปแบับัและมาติรัการั ท่�ม่เปา้ห่มายเพื�อ
สนบััสนนุนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนห่รัอืกลุม่ของพวกเขา ยกติวัอยา่งเชน่  
ในปรัะเทศไทย กรัรัมการัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติจิัะเด้ินทางรัว่มกบัันกัปกปอ้ง
สทิธิิมนษุยชนเวลาท่�พวกเขาเด้นิทางไปแจัง้คุ้วามกบััติำารัวจัห่รัอืรัอ้งเรัย่นกบัั
ห่นว่ยงานท่�เก่�ยวขอ้ง ทั�งน่ �เพื�อปรัะกนัวา่ นกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนม่สทิธิิใน 
การัรัายงานเมื�อเกิด้การัละเมิด้สทิธิิมนษุยชน และสามารัถใชส้ทิธิินั�นได้อ้ยา่ง
ปลอด้ภยั กรัรัมการัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติยิงัจัดั้การัลงพื �นท่�ด้งูาน เมื�อได้ร้ับัั
รัายงานวา่ม่การัขม่ขูน่กัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน ซึ่่�งอาจัมองได้ว้า่เป็นมาติรัการั
รับััมืออยา่งเรัง่ด้ว่นอยา่งห่น่�ง ซึ่่�งชว่ยลด้คุ้วามเส่�ยงท่�จัะเกิด้การัโจัมต่ิได้ ้ 
แมเ้ป็นการัชั�วคุ้รัาว 

การัไกลเ่กล่�ยรัะห่วา่งนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนกบััห่นว่ยงานของรัฐั เป็นอ่กรูัป
แบับัห่น่�งของการัอยูร่ัว่มของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติท่ิ�อาจัม่ปรัะสทิธิิภาพ
อยา่งมาก ในป่ 2550 ภายห่ลงันกัปกปอ้งสทิธิิในท่�ด้นิสองคุ้นถกูด้ำาเนินคุ้ด่้ขอ้ห่า
ห่มิ�นปรัะมาทโด้ยการัโฆษณา และคุ้วามผิู้ด้ทางคุ้อมพิวเติอรั ์ติามพรัะรัาช - 
บัญัญตัิิวา่ด้ว้ยการักรัะทำาคุ้วามผิู้ด้ทางคุ้อมพิวเติอรั ์องัคุ้ณา น่ละไพจิัติรั 
กรัรัมการัสทิธิิฯ ได้เ้ชิญให่ห้่นว่ยงานของกองทพัท่�เป็นผูู้แ้จัง้คุ้วามมาท่�ส ำานกังาน 
กสม. เพื�อการัไกลเ่กล่�ยและม่ขอ้เสนอแนะ สง่ผู้ลให่ต้ิอ่มาม่การัถอนฟอ้งคุ้ด่้  
ในอ่กกรัณ่ห่น่�ง นิรันัด้รั ์พิทกัษว์ชัรัะ กรัรัมการัสทิธิิฯ แทรักแซึ่งอยา่งรัวด้เรัว็ใน
สถานการัณท่์�นกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนติกเป็นเปา้การัสอด้แนมของทางการั  
ในฐานะเป็น “บัคุุ้คุ้ลผูู้ม่้อิทธิิพล” นิรันัด้รั ์พิทกัษว์ชัรัะแจัง้อยา่งชดั้เจันใน
จัด้ห่มายติอ่ทางการัวา่ บัคุุ้คุ้ลและชมุชนของเขาเป็นนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนซึ่่�ง
ทำางานรัว่มกบัักสม. สง่ผู้ลให่ต้ิอ่มาติำารัวจัยตุิกิารัด้ำาเนินคุ้ด่้กบัันกัปกปอ้งคุ้นนั�น  

มาติรัการัคุุ้ม้คุ้รัองท่�ส ำาคุ้ญัอ่กปรัะการัห่น่�งซึ่่�งสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติิ
สามารัถนำามาใชไ้ด้คืุ้้อ การัออกจัด้ห่มายเพื�อคุุ้ม้คุ้รัองและการัจัดั้ทำาบันัทก่คุ้วาม
เขา้ใจักบััห่นว่ยงานท่�เก่�ยวขอ้ง โด้ยบันัทก่คุ้วามเขา้ใจัเห่ลา่น่ �เป็นพื �นฐานคุ้วาม
ติกลงเพื�อคุ้วามรัว่มมือรัะห่วา่งสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติิกบััห่นว่ยงาน
รัะด้บััชาติิอื�น ๆ ห่รัอืกบััห่นว่ยงานท่�ม่บัทบัาทคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน 
รัวมทั�งห่นว่ยงานบังัคุ้บััใชก้ฎห่มาย อยา่งเชน่ในกรัณ่ของ Komnas HAM  
ซึ่่�งม่การัทำาเอม็โอยกูบัั LPSK (ห่นว่ยงานคุุ้ม้คุ้รัองพยานและผูู้เ้ส่ยห่าย)  
เพื�อสนบััสนนุการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนซึ่่�งเป็นผูู้เ้ส่ยห่ายและ 
พยานในขณะท่�เกิด้การัละเมิด้สทิธิิข่ �น 

“KPK (คณีะกรรมการขจดัการทจุรติ้แหง่อนิัโดนัเีซีีย) กำาหนัดมาต้รการ
คุม้ครอง เพัื�อใหก้ารคุม้ครองกบัผู่้เ้ปิดโปงขอ้ม่ลดว้ย โดยจะมกีารจดัประชมุ
ร่วมกบัต้ำารวจ รวมทั�งหนัว่ยงานัที�เกี�ยวขอ้งอยา่งสิมำ�าเสิมอ นัอกจากจะ
กำาหนัดใหม้ตี้ำาแหนัง่ผู่้ร้ายงานัพัเิศษสิำาหรบันักัปกปอ้งสิทิธิิมนัษุยชนัในั 
Komnas HAM แลว้ ยงัมกีารดำาเนันิังานัเพัื�อจดัทำาเอม็โอย่กบัหลายหนัว่ย
งานั รวมทั�ง LPSK อยา่งไรกด็ ีเนัื�องจากมกีารฟ้อ้งเพัื�อเอาผู้ดิทางอาญา
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หลายคดกีบันักัปกปอ้งสิทิธิิมนัษุยชนั Komnas HAM จึงอาจต้อ้งทำา 
เอม็โอย่หรอืความต้กลงร่วมกบัหนัว่ยงานับงัคบัใชก้ฎหมายอื�นั ๆ อกีดว้ย  
ทั�งต้ำารวจ อยัการ และศาล” (นักปกป้องสิทธิิมนุษยชิน, อนิโด้นีเซียี)

ข้้อจำากัด้ 

สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติมิกัม่ขอ้จัำากดั้เนื�องจัากสภาพแวด้ลอ้มทางการั
เมือง และอาจัไมม่่อิสรัะมากเพ่ยงพอจัากอิทธิิพลของรัฐับัาล ด้งัท่�ผูู้ใ้ห่ส้มัภาษณ์
ท่�เป็นนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนจัากอินโด้น่เซ่ึ่ยบัอกวา่ ขอ้จัำากดั้อยา่งห่น่�งของ
สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติแิละกลไกคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน คืุ้อ  
ผูู้ล้ะเมิด้สทิธิิมกัเป็นห่นว่ยงานของรัฐัเอง เรัาจัะเห่น็วา่สิ�งน่ �เกิด้ข่ �นทั�งในไทยและ
อินโด้น่เซ่ึ่ย เนื�องจัากรัฐับัาลของทั�งสองปรัะเทศได้ใ้ชส้ถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่
ชาติเิพื�อสนบััสนนุจัดุ้ยืนท่�ละเมิด้มาติรัฐานสทิธิิมนษุยชนรัะห่วา่งปรัะเทศ  
ยกติวัอยา่งเชน่ เมื�อเรัว็ ๆ น่ � Komnas HAM ได้แ้สด้งจัดุ้ยืนสนบััสนนุกฎห่มาย
จัำากดั้สทิธิิของผูู้ม่้คุ้วามห่ลากห่ลายทางเพศในสมุาติรัาติะวนัติก โด้ยอา้งวา่ 
ติอ้งให่คุ้้วามสำาคุ้ญักบัั “สทิธิิทางวฒันธิรัรัม” สว่นในปรัะเทศไทย คุ้สช.ได้้
เปล่�ยนแปลงแกไ้ขอำานาจัห่นา้ท่�ของกสม. โด้ยเนน้วา่ให่เ้ป็นไปเพื�อคุ้วาม
สอด้คุ้ลอ้งกบััวฒันธิรัรัม จัารัต่ิปรัะเพณ่และศาสนาในปรัะเทศ สง่ผู้ลให่ม่้ 
การัต่ิคุ้วามท่�ห่ล่กเล่�ยงการัปฏิิบัตัิิติามมาติรัฐานสทิธิิมนษุยชน 

สต่ิิ นรูั ์ลายลา กรัรัมการัสทิธิิมนษุยชนม่คุ้วามเห่น็ในทำานองเด่้ยวกนั “ในบัรัรัด้า
กรัรัมการัสทิธิิมนษุยชน พวกเขาติา่งม่คุ้วามเห่น็แติกติา่งกนัในบัางเรัื�อง ทั�งใน
เรัื�องของโทษปรัะห่ารั การัแติง่งานขา้มศาสนา และผูู้ม่้คุ้วามห่ลากห่ลายทาง
เพศ” การัปฏิิบัตัิขิองสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติิจัง่อาจัม่คุ้วามแติกติา่งกนั
อยา่งมาก ข่ �นอยูก่บััคุ้วามเห่น็สว่นติวัของกรัรัมการัสทิธิิมนษุยชนแติล่ะคุ้น  
ซึ่่�งคุ้วามเห่น็สว่นติวัเชน่น่ �อาจัทำาให่เ้กิด้ปัญห่า 

“ทศันัะของกรรมการสิทิธิิมนัษุยชนัไดร้บัอทิธิิพัลอยา่งมากจาก 
สิภาพัแวดลอ้มที�เป็นัอย่ ่ไม่วา่จะเป็นัดา้นัการเมอืง สิิ�งแวดลอ้ม และสิงัคม 
ซึี�งมอีทิธิิพัลต้อ่การพัจิารณีา การทำางานั และการต้ดัสินิัใจ ยกต้วัอยา่งเชน่ั 
ในัการทำางานักบับคุคลที�มพีัื �นัฐานัมาจากกลุม่มสุิลมิแนัวอนัรุกัษ์นัยิม  
จะแต้กต้า่งจากการทำางานักบัคนัที�มพีัื �นัฐานัมาจากการเป็นัขา้ราชการหรอื
นักัเคลื�อนัไหวดา้นัสิทิธิิมนัษุยชนั”   
(สิติ ีน้รุ ์ลายลา กรุรุมการุสิทธิิมนุษยชิน)

คุ้วามเป็นมาของกรัรัมการัสทิธิิมนษุยชนเป็นปัจัจัยัสำาคุ้ญัเชน่กนั นกัปกปอ้ง
สทิธิิมนษุยชนจัากไทยคุ้นห่น่�งกลา่ววา่ “ก่อนรัฐัปรัะห่ารั กสม.ยงัคุ้งทำาห่นา้ท่� 
ได้ด่้้ ชว่งก่อนห่นา้นั�น นายแพทยนิ์รันัด้รั ์เป็นห่น่�งในกรัรัมการัสทิธิิมนษุยชน 
ของกสม. และทำางานรัว่มกบััเรัา แติต่ิอนน่�ปรัะธิานกสม.เป็นอด่้ติผูู้พิ้พากษา 
พวกเขาให่คุ้้วามสนใจัแติก่บัักฎห่มายไทย แติไ่มไ่ด้ส้นใจัห่ลกัการัสทิธิิมนษุยชน” 

อคุ้ติขิองกรัรัมการัสทิธิิมนษุยชนยงัอาจัม่อิทธิิพลติอ่คุ้วามสนใจัของพวกเขาท่�ม่
ติอ่นกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน เจัติจัำานงทางการัเมืองของกรัรัมการัสทิธิิฯ เป็น
ปัจัจัยัสำาคุ้ญัท่�ช่ �วา่ สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติจิัะทำาห่นา้ท่�ในเชิงรุักในสว่น
ของการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนห่รัอืไม ่มากจันขนาด้วา่ห่ากกรัรัมการั
สทิธิิฯ ไมแ่สด้งคุ้วามสนใจั คุ้วามสนบััสนนุเชิงองคุ้ก์รัยอ่มลด้นอ้ยลงห่รัอืห่ายไป
เลย ด้งัท่�เจัา้ห่นา้ท่�กสม.คุ้นห่น่�งกลา่วในการัให่ส้มัภาษณ ์ขอ้จัำากดั้ท่�ส ำาคุ้ญั
อยา่งห่น่�งของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติคืิุ้อ การัขาด้อำานาจัห่นา้ท่�และคุ้วาม

เป็นกลางของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติใินแงข่องการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้ง
สทิธิิมนษุยชน 

“ในักรณีทีี�มกีารดำาเนันิัคดอีาญากบันักัปกปอ้งสิทิธิิมนัษุยชนั การไกลเ่กลี�ย
ของกรรมการสิทิธิิมนัษุยชนัมกัไมอ่ย่บ่นัพัื �นัฐานัการต้คีวามมาต้รฐานั
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยนักัปกปอ้งสิทิธิิมนัษุยชนั กรรมการสิทิธิิมนัษุยชนั 
ไมไ่ดท้ำาหนัา้ที�เป็นัต้วัแทนัของมาต้รฐานัที�มผีู้ลบงัคบัใชก้บันักัปกปอ้งสิทิธิิ
มนัษุยชนั… แต้ก่ลบัใหค้วามสินัใจกบับรรทดัฐานัต้ามกฎหมายระดบัชาต้ิ
มากกวา่ ทำาใหก้ารแทรกแซีงที�เกดิขึ�นัไม่มผีู้ลเป็นัพัเิศษ เป็นัเหมอืนัการ
ปฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายทั�วไปมากกวา่” 
(นักปกป้องสิทธิิมนุษยชิน, อนิโด้นีเซียี)

นอกจัากในแงเ่จัติจัำานงทางการัเมืองแลว้ ขอ้จัำากดั้อ่กปรัะการัห่น่�งคืุ้อ  
แมใ้นกรัณ่ท่�กรัรัมการัสทิธิิฯ สนใจัท่�จัะสนบััสนนุนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน แติ่
มาติรัการัของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติก็ิอาจัเป็นสิ�งท่�ไมอ่าจัปฏิิบัตัิิได้ ้
เสมอไป แมว้า่สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติใินทั�งสองปรัะเทศจัะม่อำานาจัใน
การัสอบัสวน แติก็่ด้เูห่มือนจัะไมใ่ชเ่ป็นปัจัจัยัท่�ให่เ้กิด้การัด้ำาเนินคุ้ด่้กบััผูู้ก้รัะทำา
ผิู้ด้อยา่งเป็นผู้ล เนื�องจัากท่�ผู้า่นมาม่การัด้ำาเนินคุ้ด่้กบััผูู้ล้ะเมิด้สทิธิินอ้ยมาก  
สง่ผู้ลให่ม่้วฒันธิรัรัมการัลอยนวลพน้ผิู้ด้อยา่งแพรัห่่ลาย ผูู้ใ้ห่ส้มัภาษณจ์ัาก
อินโด้น่เซ่ึ่ยคุ้นห่น่�งอธิิบัายวา่ สว่นห่น่�งเป็นเพรัาะบัทบัาทของ “สำานกังานอยัการั
สงูสดุ้ซึ่่�งทำาติวัเป็นอปุสรัรัคุ้ติอ่การัแกไ้ขปัญห่าละเมิด้สทิธิิมนษุยชนรัา้ยแรัง  
และไมไ่ด้ท้ ำางานอยา่งสอด้คุ้ลอ้งกบัั Komnas HAM”

โอกาสที�จะ “ห่ลุด้ออกจากกรุอบ” 

ทั�งในปรัะเทศไทยและอินโด้น่เซ่ึ่ย กรัรัมการัสทิธิิมนษุยชนติา่งม่วิธ่ิและแนวทาง
ของตินเองในการัใชอ้ ำานาจัห่นา้ท่� เพื�อทำางานรัว่มกบััห่ลายห่นว่ยงานรัวมถง่
ห่นว่ยงานของรัฐั และอยูร่ัว่มกบัันกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนท่�เส่�ยงภยั นอกจัากนั�น 
แมใ้นสถานการัณท่์�ผูู้ก้รัะทำาผิู้ด้สามารัถลอยนวลพน้ผิู้ด้ในเชิงโคุ้รังสรัา้งได้ ้
คุ้วามรัว่มมือรัะห่วา่งภาคุ้ปรัะชาสงัคุ้มกบััสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติ ิยงัเป็น
ปัจัจัยัสำาคุ้ญัในการัห่นนุเสรัมิการัทำางานของนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน ด้ว้ยวิธ่ิ
การัเชน่ การัรัายงานขอ้มลูการัละเมิด้สทิธิิมนษุยชนติอ่กลไกรับััขอ้รัอ้งเรัย่น
รัะห่วา่งปรัะเทศ ห่รัอืการัออกแถลงการัณป์รัะณามการัละเมิด้ในเวท่รัะห่วา่ง
ปรัะเทศ การัด้ำาเนินงานเชน่น่ �อาจัชว่ยขา้มผู้า่นอปุสรัรัคุ้ในรัะด้บััปรัะเทศได้ ้ 
ด้งัท่�ผูู้ใ้ห่ข้อ้มลูคุ้นห่น่�งติั�งขอ้สงัเกติวา่ การัทำางานลกัษณะน่�มกัข่ �นอยูก่บัั
เจัติจัำานงของกรัรัมการัสทิธิิมนษุยชน

“อยา่งแรก กรรมการสิทิธิิมนัษุยชนัต้อ้งมวีสิิยัทศันัท์ี�เขม้แขง็ ซึี�งต้อ้งควบค่่
ไปกบั....การทำางานัรณีรงคก์ดดนัั การต้อบรบักบัประเดน็ั รวมถงึความ
สิมัพันััธ์ิ นัอกจากนัี � [พัวกเขาต้อ้ง] “ลอ็บบี �” ต้ำารวจ หนัว่ยงานัและองคก์ร
ของรฐั โดยวสิิยัทศันัท์ี�เขม้แขง็จะชว่ยใหก้รรมการสิทิธิิมนัษุยชนัสิามารถหา
ทางออก และกำาหนัดยทุธิศาสิต้รก์ารรณีรงคก์ดดนัั และมแีนัวทางจดัการ
เพัื�อจะไมต่้อ้งยอมจำานันักบักรอบทางราชการ”

การัขาด้คุ้นทำางานท่�ม่คุ้วามเช่�ยวชาญและปรัะสบัการัณด์้า้นสทิธิิมนษุยชนใน
สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติ ิเป็นอปุสรัรัคุ้ติอ่การัทำางานคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้ง
สทิธิิมนษุยชน นอกจัากน่� ปมูห่ลงัและการัแบัง่ขั�วทางการัเมืองในห่มูคุ่้ณะ
กรัรัมการัสทิธิิมนษุยชน มกัเป็นอปุสรัรัคุ้ติอ่การัทำางานเพื�อให่เ้กิด้มาติรัฐานสทิธิิ
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มนษุยชน และยงัเป็นอปุสรัรัคุ้ติอ่การัทำางานของนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนและ
ขดั้กบััห่ลกัสทิธิิมนษุยชนอ่กด้ว้ย 

นกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนจัากอินโด้น่เซ่ึ่ยและไทยเขา้รัว่มการัสมัมนาเชิงปฏิิบัตัิิ
การั วา่ด้ว้ยยทุธิศาสติรัก์ารัคุุ้ม้คุ้รัอง ในรัะห่วา่งการัแลกเปล่�ยนชมุชนท่�จัดั้โด้ย 
Protection International ในเดื้อนธินัวาคุ้ม 2561 ในภาคุ้ใติข้องไทย

“Komnas HAM สิามารถทำางานัไดห้ลายอยา่งที�ไมไ่ดถ่้กระบใุนัขอ้
กฎหมาย และงานัเหลา่นัี �อาจนับัเป็นัโอกาสิ เชน่ั การจดัทำากลไกเพัื�อใหเ้กดิ
การประณีามในัทางสิาธิารณีะ หากอยากทำางานัแบบออกจากกรอบ […] 
แมบ้างอยา่งไมไ่ดถ่้กระบไุวใ้นักฎหมาย กไ็ม่มใีครบอกวา่หา้มทำา  
หรอืทำาไมไ่ด้

ปรุะเด้น็ที�เกี�ยว่ข้้องในการุนำาไปปฏิบิตัิ ิ

สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติิและกรัรัมการัสทิธิิมนษุยชน สามารัถขยาย
บัทบัาทและสนบััสนนุการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนได้ด้้ว้ยการั 

�	ใชม้าติรัการัเชิงรุัก เชน่ การัลงพื �นท่�อยา่งทนัทว่งท่ เมื�อม่รัายงานวา่เกิด้การั
ละเมิด้และการัขม่ขูน่กัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน การัอยูร่ัว่มกบัันกัปกปอ้งสทิธิิ
มนษุยชน และการัให่คุ้้ ำาแนะนำากบัันกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนท่�ถกูด้ำาเนินคุ้ด่้
อาญา การัวางแผู้นเพื�อติิด้ติามและปรัะเมินสถานการัณข์องนกัปกปอ้งสทิธิิ
มนษุยชนในห่ลายพื�นท่�อยา่งสมำ�าเสมอ การัออกแถลงการัณใ์ห่คุ้้วามชอบั
ธิรัรัมกบัันกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน การัแสด้งจัดุ้ยืนไมย่อมรับััการัโจัมต่ิห่รัอื
ทำารัา้ยนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน การัทำาห่นา้ท่�เป็นผูู้ไ้กลเ่กล่�ยกบััห่นว่ยงาน
ของรัฐั โด้ยแสด้งจัดุ้ยืนท่�สอด้คุ้ลอ้งกบััการัต่ิคุ้วามอยา่งรัอบัด้า้นติาม
มาติรัฐานสทิธิิมนษุยชนรัะห่วา่งปรัะเทศ

�	 การัจัดั้ทำาเอม็โอยกูบััห่นว่ยงานของรัฐัติา่ง ๆ ท่�ม่สว่นเก่�ยวขอ้งในการั
คุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน อยา่งเชน่ ติำารัวจั ทห่ารั ห่นว่ยงานคุ้วาม
มั�นคุ้ง และห่นว่ยงานปรัาบัปรัามทจุัรัติิ เพื�อสง่ผู้ลให่เ้กิด้มาติรัการัท่�ม่ 
การัปรัะสานงานเพื�อการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน

�	เผู้ยแพรัข่อ้มลูจัากรัายงานของนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนรัะด้บััทอ้งถิ�นและ
ชมุชนในเวท่รัะด้บััโลก โด้ยอาจัสนบััสนนุการัยื�นคุ้ำารัอ้งติอ่ห่นว่ยงานรัะห่วา่ง
ปรัะเทศ ห่รัอืการัออกแถลงการัณเ์พื�อเผู้ยแพรัร่ัะด้บััสากล และสง่เสรัมิคุ้วาม
รัว่มมือกบััองคุ้ก์รัปรัะชาสงัคุ้มท่�ท ำางานด้า้นการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิ
มนษุยชน และปฏิิบัตัิติิอ่พวกเขาเห่มือนเป็นพนัธิมิติรัท่�ชว่ยสง่เสรัมิงานของ
สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติไิด้ ้สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติยิงัอาจัได้ร้ับัั
ปรัะโยชนจ์ัากองคุ้ค์ุ้วามรูัข้องภาคุ้ปรัะชาสงัคุ้ม เก่�ยวกบัับัรับิัทและ
สถานการัณท่์�อาจัจัำาเป็นติอ้งม่การัแทรักแซึ่ง 

�	กำาห่นด้ให่ม่้พื �นท่�และแผู้นการัทำางานภายใติโ้คุ้รังสรัา้งของสถาบันัสทิธิิ
มนษุยชนแห่ง่ชาติ ิเพื�อติิด้ติามสถานการัณข์องนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนโด้ย
เฉพาะ และใชม้าติรัการัเพื�อสนบััสนนุและคุุ้ม้คุ้รัองห่ากจัำาเป็น  

�	พิจัารัณาปรัะวตัิกิารัทำางานของเจัา้ห่นา้ท่�สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติท่ิ�
ห่ลากห่ลาย และให่ม่้เจัา้ห่นา้ท่�ท่�ม่ปรัะสบัการัณก์ารัทำางานด้า้นสทิธิิ - 
มนษุยชน รัวมทั�งม่ปรัะสบัการัณท์ำางานกบััภาคุ้ปรัะชาสงัคุ้มด้ว้ย 

�	ปรัะกนัวา่ กรัรัมการัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติแิละเจัา้ห่นา้ท่� ติอ้งม่พนัธิกรัณ่
อยา่งชดั้เจัน ในการัต่ิคุ้วามสทิธิิมนษุยชนให่ส้อด้คุ้ลอ้งกบััมาติรัฐานรัะห่วา่ง
ปรัะเทศ รัวมทั�งม่คุ้วามเขา้ใจัเก่�ยวกบััปฏิิญญาสห่ปรัะชาชาติิวา่ด้ว้ย 
นกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน และขอ้เสนอแนะของสห่ปรัะชาชาติท่ิ�เก่�ยวขอ้ง 
โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�ง ขอ้เสนอแนะของผูู้ร้ัายงานพิเศษแห่ง่สห่ปรัะชาชาติวิา่
ด้ว้ยนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน เก่�ยวกบัับัทบัาทของสถาบันัสทิธิิมนษุยชน 
แห่ง่ชาติใินการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน

Indonesian and Thai human rights defenders participate at a workshop on protection strategies during the community exchange organised by Protection International in December 2018, in Southern Thailand.
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เกี�ยว่กับโครุงการุนี� 
ในป่ 2560 Protection International สมัภาษณก์รัรัมการัสทิธิิมนษุยชน
แห่ง่ชาติแิละนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนบัางสว่น เพื�อปรัะเมินปรัะสทิธิิภาพ
เชิงองคุ้ก์รัในการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน ขอ้มลูจัากการั
สมัภาษณจ์ัะกำาห่นด้ยทุธิศาสติรัใ์นการัการัทำางานรัว่มกบัันกัปกปอ้งสทิธิิ
มนษุยชนของ Protection International ในอินโด้น่เซ่ึ่ยและไทย 

รัายงานชิ �นน่ � “การัขยายอำานาจัห่นา้ท่�ของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติใิน
การัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน: กรัณ่ของอินโด้น่เซ่ึ่ยและไทย”  
จัดั้ทำาข่ �นโด้ยท่มงานของ Protection International ท่�กรุังเทพฯ 
 (ปรัานม สมวงศ,์ Paola Carmagnani) จัาการัต์ิา (Damairia Pakpahan, 
Swandaru, Cahyadi Satriya) และบัรัสัเซึ่ลส ์(Mauricio Angel, Enrique 
Eguren) และได้เ้สนอในท่�ปรัะชมุรัะห่วา่งปรัะเทศวา่ด้ว้ยสถาบันัสทิธิิ
มนษุยชนแห่ง่ชาติ ิในเอเช่ยติะวนัออกเฉ่ยงใติ:้ ปัญห่าทา้ทายของการั
คุุ้ม้คุ้รัอง กรุังเทพฯ ปรัะเทศไทย วนัท่� 13 และ 14 กรักฎาคุ้ม 2560  
จัดั้โด้ย Asia Centre 

ในรัะยะห่น่�งป่ถดั้มา Protection International ได้ส้งัเกติการัทำางานรัว่มกนั
รัะห่วา่งนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนท่�เรัาอยูร่ัว่มด้ว้ย กบัักรัรัมการัสทิธิิมนษุยชน
ของสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติ ินอกจัากน่� ในป่ 2562 เรัาได้ส้มัภาษณ์
นกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนเพิ�มเติมิ โด้ยเนน้ผูู้ท่้�เคุ้ยม่ปรัะสบัการัณก์ารัทำางาน
กบััสถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติ ิในขั�นติอนการัด้ำาเนินการัติา่งๆ น่ �  
เรัาได้น้ำาขอ้สงัเกติและขอ้คุ้น้พบัมาวิเคุ้รัาะห่ร์ัว่มกบััปรัะสบัการัณจ์ัาก 
งานภาคุ้สนามและงานวิจัยัทางวิชาการั 

ทมีว่จิยั
ปรัานม สมวงศ ์ 
Damairia Pakpahan (เจัา้ห่นา้ท่�ภาคุ้สนาม)  
Samy Amanatullah (ผูู้จ้ัดั้ทำารัา่งรัายงาน) 
Sara Pastor (บัรัรัณาธิิการัและแกไ้ข)

ผู้้้เข้ยีน
Protection International

Copy-editing
Alice Nah 
Rhiannon Griffiths 
Piergiuseppe Parisi

กติิติกิรุรุมปรุะกาศ
เรัาขอขอบัคุ้ณุเป็นพิเศษติอ่สต่ิิ นรูั ์ลายลา อด่้ติกรัรัมการัสทิธิิมนษุยชน
แห่ง่ชาติขิองอินโด้น่เซ่ึ่ยและท่มงาน ผูู้ห้่ญิงนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน 
องัคุ้ณา น่ละไพจิัติรั อด่้ติกรัรัมการัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติขิองไทยและ 
ท่มงาน รัวมถง่นกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนท่�ให่ส้มัภาษณแ์ติไ่มต่ิอ้งการัให่้
รัะบัชืุ�อ

สำาห่รัุบข้้อม้ลเพิ�มเติมิ 
สำาห่รับััขอ้มลูเพิ�มเติมิเก่�ยวกบััการัทำางานและนโยบัายสาธิารัณะด้า้นการั
คุุ้ม้คุ้รัองสทิธิิในการัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชนของ Protection International  
กรุัณาด้เูวบ็ัไซึ่ติข์อง PI:  
https://www.protectioninternational.org/en/our-work/what/public-policies

เกี�ยว่กับ Protection International 

Protection International (PI) เป็นองคุ้ก์รั
รัะห่วา่งปรัะเทศท่�ไมแ่สวงห่ากำาไรัท่�ท ำางาน
สนบััสนนุนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน  
ผู้า่นโคุ้รังการัคุุ้ม้คุ้รัองอยา่งรัอบัด้า้น ทั�งน่ � 
โด้ยม่เปา้ห่มายเพื�อ (i) สรัา้งคุ้วามเขม้แข็งให่้
นกัปกปอ้งสทิธิิเพื�อให่ส้ามารัถจัดั้ทำา
ยทุธิศาสติรัก์ารัคุุ้ม้คุ้รัองของตินเอง และสามารัถทำางานปกปอ้งสทิธิิได้อ้ยา่ง
ปลอด้ภยั (ii) ม่อิทธิิพลติอ่ห่นว่ยงานท่�ม่ห่นา้ท่�เก่�ยวขอ้ง เพื�อให่พ้วกเขาปฏิิบัตัิิ
ติามพนัธิกรัณ่ท่�จัะคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิ และ (iii) สนบััสนนุบัคุุ้คุ้ลและ
ห่นว่ยงานอื�น ๆ ท่�ม่สว่นเก่�ยวขอ้งกบััการัคุุ้ม้คุ้รัองนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน  
เพื�อให่ส้ามารัถทำาห่นา้ท่�ในเชิงบัวกของตินได้ม้ากสดุ้ 

ข้้อม้ลอ้างองิ  
Protection International, สถาบันัสทิธิิมนษุยชนแห่ง่ชาติแิละการัคุุ้ม้คุ้รัอง 
นกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน: องคุ้ค์ุ้วามรูัจ้ัากอินโด้น่เซ่ึ่ยและไทย, ขอ้สรุัปเชิง
นโยบัายวา่ด้ว้ยนกัปกปอ้งสทิธิิมนษุยชน Hub Policy Brief 9, Centre for 
Applied Human Rights, University of York: York, จัาก hrdhub.org

ภาพปรุะกอบ
Protection International

ออกแบบ 
Design & Print Solutions
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