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 ช้าวแค์นี้าด้าให้ค์วามูสำาคั์ญกับิเรื่องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
เป็็นี้อยัา่งมูาก พิวกเข้าค์าด้หวังว่า รัฐบิาลข้องพิวกเข้า
จัะช้ว่ยัให้มู้การเค์ารพิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท้ัำงในี้ป็ระเทำศข้อง
ตนี้และในี้ท่้ำอ่ืนี้ๆ ท่ัำวโลก 

 การสง่เสริมูการเค์ารพิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เป็็นี้หัวใจัหลัก
ข้องค์วามูสัมูพิันี้ธี์และนี้โยับิายัระหว่างป็ระเทำศข้อง
แค์นี้าด้า ป็ระเทำศแค์นี้าด้าทำำางานี้ท้ัำงในี้ระดั้บิพิหุภาค้์
และทำวิภาค้์ผา่นี้การค้์าระหว่างป็ระเทำศ การพิัฒนี้า และ
การช้ว่ยัเหลือด้้านี้กงสุล เพิื่อสร้างค์วามูเข้้มูแข้็งให้กับิ
ระเบิ้ยับิระหว่างป็ระเทำศท่้ำยัึด้โยังกับิกฎเกณฑ์์ท่้ำค์ุมู้ค์รอง
หลักสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้สากล ป็ระช้าธีปิ็ไตยั และการเค์ารพิ
ในี้หลักนิี้ติธีรรมู รฐับิาลแค์นี้าด้าด้ำาเนี้นิี้การเพิื่อให้บิรรลุ
จุัด้ป็ระสงค์์เหล่านี้้ ้โด้ยัทำำางานี้อยัา่งใกล้ช้ดิ้กับิรัฐบิาลอ่ืนี้ๆ                
ช้นี้พิื้นี้เมูอืงด้ั้งเดิ้มู ภาค์ป็ระช้าสังค์มู องค์์กรระหว่าง
ป็ระเทำศ และภาค์เอกช้นี้ ป็ระเทำศแค์นี้าด้าจัะยัังค์ง
แสวงหาช้อ่งทำางสง่เสริมูและป็กป้็องหลักสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้       
สากล และสนี้ับิสนีุ้นี้ผู้ท่้ำทำำางานี้ให้เกิด้สิง่เหล่านี้้้ข้ึ้นี้ 
บุิค์ค์ลทำุกค์นี้ต้องได้้รับิการค์ุ้มูค์รองจัากกฎหมูายัอยัา่ง
เท่ำาเท้ำยัมู รวมูท้ัำงสทิำธีอัินี้เป็็นี้สากลท่้ำสามูารถุมู้เสรภ้าพิในี้
การแสด้งค์วามูคิ์ด้เหน็ี้และการแสด้งออก การชุ้มูนี้มุูโด้ยั
สงบิ และการสมูาค์มูท้ัำงในี้พิื้นี้ท่้ำออนี้ไลนี้แ์ละออฟไลนี้ ์

 ป็ระเทำศแค์นี้าด้าตระหนี้ักด้้ว่า บิทำบิาทำสำาคั์ญข้อง
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ในี้การค์ุ้มูค์รองและสง่เสริมู
หลักสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และการสร้างเข้้มูแข้็งให้กับิหลัก
นี้ิติธีรรมูนี้ั้นี้มูักจัะทำำาให้พิวกเข้า ค์รอบิค์รัว และชุ้มูช้นี้

ข้องพิวกเข้า รวมูท้ัำงองค์์กรหรือการเค์ล่ือนี้ไหวท่้ำพิวก
เข้าเป็็นี้ผู้แทำนี้ตกอยูัใ่นี้ค์วามูเส้่ยังอันี้ใหญห่ลวงอยูับ่ิอ่ยั
ค์รั้ง ป็ระเทำศแค์นี้าด้ามู้ธีรรมูเนี้้ยัมูป็ฏิบิัติท่้ำช้ัด้เจันี้ในี้
การสง่เสริมูบุิค์ค์ลผู้กล้าหาญเหล่านี้้้จัากชุ้มูช้นี้ต่างๆ                
ท่ัำวโลก เพิราะพิวกเข้าติด้ตามูรัฐบิาลและบิริษัทำต่างๆ ให้
รบัิผดิ้ช้อบิและรกัษาไว้ซีึง่การเค์ารพิในี้หลักสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้   
พิวกเข้าเหล่านี้้้คื์อบุิค์ค์ลท่้ำยัืนี้หยััด้เพิื่อผู้ท่้ำต้องป็ระสบิกับิ
การเลือกป็ฏิบิติั และบิอ่ยัค์ร้ังกลับิตกอยูัใ่นี้อันี้ตรายัเส้ยัเอง 

 ค์ู่มูือการสนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ข้อง
ป็ระเทำศแค์นี้าด้าเป็็นี้ถุ้อยัแถุลงอันี้เด่้นี้ช้ัด้ถึุงพิันี้ธีสัญญา
ข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าต่อการสนี้ับิสนีุ้นี้งานี้ท่้ำมู้ค์วามู
สำาคั์ญใหญห่ลวงข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ค์ู่มูือนี้้้

วางหลักการทำำางานี้ข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าและนี้ำาเสนี้อ                
ค์ำาแนี้ะนี้ำาท่้ำป็ฏิบิัติได้้จัริงแก่เจ้ัาหนี้้าท่้ำท่้ำป็ระจัำาการอยูัใ่นี้
ต่างป็ระเทำศและในี้สำานี้ักงานี้ใหญ ่เพิื่อสง่เสริมูการเค์ารพิ
และสนัี้บิสนุี้นี้นี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ ค์ณะผู้แทำนี้ค์วร
ทำำาอยัา่งด้้ท่้ำสุด้เพิื่อนี้ำาแนี้วทำางป็ฏิบิัติเหล่านี้้้ไป็ใช้้ โด้ยั
ตระหนี้ักว่า แต่ละวิธี้การค์วรป็รับิใช้้ให้เหมูาะสมูกับิบิรบิิทำ
และสภาพิการณ์แวด้ล้อมูในี้ท้ำองถ่ิุนี้ รวมูท้ัำงตอบิสนี้อง
ค์วามูต้องการข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้แต่ละค์นี้                                                                                  
บิทำท่้ำ 4 ข้องค์ู่มูือนี้้้นี้ำาเสนี้อค์ำาแนี้ะนี้ำาอยัา่งละเอ้ยัด้
สำาหรับิสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ทำางการทำูตข้องป็ระเทำศ
แค์นี้าด้า 

 ค์ู่มูือนี้้้สะท้ำอนี้ให้เห็นี้ถึุงป็ระสบิการณ์ผา่นี้กาลเวลา
ข้องผู้แทำนี้ป็ระเทำศแค์นี้าด้าท่้ำทำำางานี้สนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็อง
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นี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้คื์อบุิค์ค์ลท่้ำกระทำำาการอันี้สง่เสริมูหรือคุ้์มูค์รองสิทำธีิ
มูนี้ษุยัช้นี้

1.1	 ใครคือนักปกป้องสทิธิมนุษยชน

 ค์ำาว่านี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ (Human Rights 
Defenders – HRDs) หมูายัถึุงผู้ท่้ำทำำาการสง่เสริมูหรือ
ค์ุ้มูค์รองสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ท้ัำงรายับุิค์ค์ลและรว่มูกับิผู้อ่ืนี้
ผา่นี้วิธี้การทำางสันี้ติ อาทิำ การบิันี้ทึำกข้้อมููลหรือการเร้ยัก
ร้องให้กับิกรณ้การละเมูิด้หรือการป็ระพิฤติในี้ทำางท่้ำผิด้
ข้องรัฐบิาล หนี้ว่ยังานี้ธุีรกิจั บุิค์ค์ลใด้บุิค์ค์ลหนี้ึ่ง หรือ
กลุ่มูใด้กลุ่มูหนี้ึ่ง 

 การระบุิตัวตนี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้นี้ั้นี้ดู้จัาก
ป็ระเด็้นี้ท่้ำพิวกเข้าทำำาเป็็นี้หลัก หลายัค์นี้ไมูไ่ด้้ระบุิตนี้เอง
ตามูนี้้้ พิวกเข้าเพิ้ยังเริมู่ต้นี้จัากเพิ้ยังค์วามูพิยัายัามูท่้ำจัะ
ใช้้สิทำธีิข้องตนี้เมูื่อต้องป็ระสบิกับิค์วามูทำุกข้์ยัาก และได้้
มู้บิทำบิาทำในี้งานี้ด้้านี้การสง่เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้หลังจัากนี้ั้นี้ 
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เป็็นี้ค์นี้ท่้ำมูาจัากภูมูิหลังใด้ก็ได้้ 
เช้น่ี้ สมูาช้ิกชุ้มูช้นี้ ผู้นี้ำาช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู ค์นี้งานี้ นี้ัก
กิจักรรมู นี้ักเร้ยันี้นี้ักศึกษา ผู้บิริหารจัากภาค์ธุีรกิจั นี้ัก
ข้า่ว และผู้แจ้ังเบิาะแส พิวกเข้าสามูารถุเป็็นี้นี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท้ัำงในี้บิริบิทำท่้ำเก่้ยัวข้้องและไมูเ่ก่้ยัวข้้อง
กับิการป็ระกอบิอาช้้พิ และสามูารถุทำำางานี้ผา่นี้การ
รับิจ้ัางหรืออาสาสมูัค์รก็ได้้ การมู้ช้ื่อเส้ยังในี้ทำางท่้ำไมูด้่้
ข้องบุิค์ค์ลเหล่านี้้้นี้ั้นี้ไมูน่ี้ับิเป็็นี้ป็ระเด็้นี้ สิง่สำาคั์ญคื์อการ 
กระทำำาและวิธี้การท่้ำบุิค์ค์ลเหล่านี้้้สง่เสริมูสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 

 บิางค์รั้งนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ทำำางานี้เจัาะจัง
เก่้ยัวกับิสิทำธีิบิางป็ระเภทำหรือสิทำธีิข้องบุิค์ค์ลใด้บุิค์ค์ล
หนี้ึ่งโด้ยัเฉพิาะ พิวกเข้าอาจัแสวงหาการสง่เสริมูและ

สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่ัำวโลก และได้้รับิข้้อมููลจัากการทำำางานี้
และค์ำาแนี้ะนี้ำาข้ององค์์กรภาค์ป็ระช้าสังค์มูต่างๆ ข้อง
ป็ระเทำศแค์นี้าด้า ค์ู่มูือฉบิับิป้็ 2559 ได้้มู้การป็รับิป็รุง
ข้้อมููลให้เห็นี้ถึุงนี้โยับิายัต่างป็ระเทำศแบิบิสตร้นี้ิยัมูข้อง
ป็ระเทำศแค์นี้าด้า รวมูท้ัำงค์วามูเข้้าใจัท่้ำว่า นี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนี้ษุยัช้นี้ โด้ยัเฉพิาะผูห้ญิงและผู้มูค้์วามูหลากหลายัทำาง
เพิศมู้อัตลักษณ์ท่้ำทัำบิซี้อนี้กันี้ (อาทิำ เช้ื้อช้าติ อายุั ค์วามู
พิิการ ช้าติพิันี้ธุี์ ศาสนี้า เพิศวิถุ้ และอัตลักษณ์ทำางเพิศ) 
และต้องป็ระสบิกับิการเลือกป็ฏิบิัติ การข้มู่ขู้ ่และการ
ลด้ทำอนี้ค์วามูสำาคั์ญในี้รูป็แบิบิท่้ำหลากหลายัและอาจัเกิด้
ข้ึ้นี้พิร้อมูกันี้ ค์ำาแนี้ะนี้ำาท่้ำเฉพิาะเจัาะจังได้้ถุูกพิัฒนี้าข้ึ้นี้ 
เพิื่อให้เกิด้ค์วามูตระหนี้ักท่้ำด้้ยิัง่ข้ึ้นี้ถึุงป็ระสบิการณ์อันี้
หลากหลายัข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำระบุิตัวตนี้อยูั่
ในี้กลุ่มูใด้กลุ่มูหนี้ึ่งหรือมูากกว่าหนี้ึ่งกลุ่มู และป็ระสบิพิบิ
เจัอกับิการเลือกป็ฏิบิัติในี้บิริบิทำท่้ำต่างกันี้ไป็ รวมูท้ัำงนี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเป็็นี้ผู้หญิง ผู้มู้ค์วามูหลากหลายั
ทำางเพิศ และช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู นี้ักป็กป้็องสิทำธีิในี้ท่้ำดิ้นี้
และสิง่แวด้ล้อมู นี้ักป็กป้็องสิทำธีิผู้พิิการ นี้ักป็กป้็องสิทำธีิท่้ำ
เป็็นี้เยัาวช้นี้ นี้ักป็กป้็องสิทำธีิเสร้ภาพิในี้การนี้ับิถืุอศาสนี้า
และค์วามูเช้ื่อ สื่อมูวลช้นี้ และนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
ท่้ำทำำางานี้ในี้บิริบิทำออนี้ไลนี้์และดิ้จิัทัำล (ดู้เพิิมู่เติมูได้้ในี้
บิทำท่้ำ 7 – บิทำต่อท้ำายั) กลุ่มูต่างๆ ท่้ำกล่าวมูานี้ั้นี้เป็็นี้เพิ้ยัง
บิางส่วนี้เท่ำานี้ั้นี้ ไมู่แบิ่งแยักจัากกันี้โด้ยัสิ้นี้เชิ้ง และไมู่มู้
ลำาดั้บิข้ั้นี้ ข้อแนี้ะนี้ำาให้อ่านี้บิทำต่อท้ำายัแต่ละข้้ออยัา่ง
เช้ื่อมูโยังและเสริมูกันี้ รว่มูกับิค์ำาแนี้ะนี้ำาในี้เอกสารหลักนี้้้ 
โด้ยัตระหนี้ักว่า นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้มูักมู้อัตลักษณ์
และป็ระสบิการณ์ท่้ำหลากหลายัและทัำบิซี้อนี้กันี้ 

 ค์ู่มูือนี้้้สะท้ำอนี้ให้เห็นี้ถึุงนี้โยับิายัการให้ค์วามูช้ว่ยั
เหลือสากลแบิบิสตร้นี้ิยัมูข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าท่้ำตระหนี้ัก
ถึุงค์วามูสำาคั์ญอันี้เฉพิาะเจัาะจังในี้การสนี้ับิสนีุ้นี้และ
ค์ุ้มูค์รองนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้สตร้ รวมูท้ัำงนี้โยับิายั
สำาหรับิการรว่มูมูือกับิภาค์ป็ระช้าสังค์มูเพิื่อการช้ว่ยั
เหลือสากลข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าตามูแนี้วทำางสตร้นี้ิยัมู 
ซีึ่งตระหนี้ักถึุงค์วามูต้องการท่้ำจัะสง่เสริมูให้เกิด้สภาพิ
แวด้ล้อมูท่้ำป็ลอด้ภัยัและเอ้ือต่อภาค์ป็ระช้าสังค์มู รวมูท้ัำง
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ องค์์กรและเค์รือข้า่ยัข้องผู้หญิง 
ผู้มู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศ และเยัาวช้นี้ รวมูท้ัำงผู้แทำนี้
กลุ่มูช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู ค์ู่มูือนี้้้ยัังเสริมูพิลังให้กับิค์วามู
ค์าด้หวังข้องรัฐบิาลแค์นี้าด้าท่้ำว่า บิริษัทำสัญช้าติแค์นี้าด้า

ท่้ำด้ำาเนี้ินี้กิจัการในี้ต่างป็ระเทำศจัะมู้ค์วามูรับิผิด้ช้อบิในี้
การเค์ารพิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้

 แนี้วทำางการสนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ข้อง
แค์นี้าด้านี้ั้นี้ต้ังอยูับ่ินี้พิื้นี้ฐานี้ข้องค่์านี้ิยัมูหลักดั้งนี้้้

• สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้นี้ั้นี้เป็็นี้สากลและไมูส่ามูารถุแยักออก
จัากบุิค์ค์ลได้้ ไมูส่ามูารถุแบิง่แยักได้้ พิึ่งพิากันี้ และ
สัมูพิันี้ธี์กันี้

• หลักการไมูก่่อให้เกิด้อันี้ตรายั: ค์วามูป็ลอด้ภัยัและ
ค์วามูเป็็นี้สว่นี้ตัวข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้นี้ั้นี้
สำาคั์ญท่้ำสุด้ 

• ค์วามูยัินี้ยัอมู: การกระทำำาใด้ๆ ท่้ำเก่้ยัวกับิกรณ้เฉพิาะ
เจัาะจัง ค์วรได้้รับิการยัินี้ยัอมูท่้ำเป็็นี้อิสระ สมูบูิรณ์ 
และค์วามูยัินี้ยัอมูท่้ำได้้รับิการบิอกกล่าวจัากนี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ผู้เป็็นี้หัวใจัข้องเรื่องในี้กรณ้
ท่้ำเป็็นี้ไป็ได้้ หรือจัากทำางเลือกอยัา่งตัวแทำนี้หรือ
ค์รอบิค์รัว  

 เป้็าหมูายัสูงสุด้คื์อการทำำาให้มูั่นี้ใจัว่า ป็ระเทำศ
แค์นี้าด้าสานี้ต่อการสนี้ับิสนีุ้นี้อยัา่งมู้ป็ระสิทำธีิภาพิให้
กับิผู้ท่้ำทำำางานี้เพิื่อสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่ัำวโลก โด้ยัช้ว่ยัเหลือ
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ให้เป็็นี้ผู้สนี้ับิสนีุ้นี้ท่้ำก่อให้
เกิด้ป็ระสิทำธีิผลยัิง่ข้ึ้นี้ ทำำาให้แนี้ใ่จัว่าพิวกเข้าสามูารถุ
ทำำางานี้ในี้สภาพิแวด้ล้อมูท่้ำป็ลอด้ภัยัและเอ้ืออำานี้วยั และ
ค์ุมู้ค์รองพิวกเข้าจัากภัยัอันี้ตรายั นี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้                                                                                   
ช้ว่ยัป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้อันี้ข้าด้ไมูไ่ด้้และเป็็นี้พิื้นี้ฐานี้
ข้องพิวกเราทำุกค์นี้ พิวกเราจัำาต้องเป็็นี้ผู้ให้การสนี้ับิสนีุ้นี้
ท่้ำหนี้ักแนี้น่ี้แก่พิวกเข้าสืบิต่อไป็

ค์ุ้มูค์รองสิทำธีิพิลเมูืองและการเมูือง เช้น่ี้เด้้ยัวกับิสิทำธีิ
ทำางเศรษฐกิจั สังค์มูและวัฒนี้ธีรรมู พิวกเข้าอาจัสง่
เสรมิูและค์ุ้มูค์รองสิทำธีิข้องกลุ่มูบุิค์ค์ลใด้กลุ่มูหนี้ึ่ง อาทิำ                
ผู้หญิง เด็้ก กลุ่มูผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศ เลสเบิ้้ยันี้                                                
เกยั์ ไบิเซี็กช้วล ค์นี้ข้้ามูเพิศ และค์นี้สองเพิศ (กลุ่มูผู้ท่้ำ
มู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศหรือ กลุ่มู LGBTI) ผู้พิิการ     
ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู ผู้ล้้ภัยั ผู้อพิยัพิ และผู้พิลัด้ถ่ิุนี้ภายัในี้
ป็ระเทำศ ผู้ท่้ำนี้ับิถืุอศาสนี้า มู้ช้าติพิันี้ธุี์ หรือใช้้ภาษา ซีึ่ง
เป็็นี้สว่นี้นี้้อยั หรือมูุง่เนี้้นี้เจัาะจังไป็ท่้ำหัวข้้อใด้หัวข้้อหนี้ึ่ง 
เช้น่ี้ สิทำธีิแรงงานี้ หรือสิทำธีิท่้ำเก่้ยัวกับิท่้ำดิ้นี้ การจััด้การ
ทำรัพิยัากรธีรรมูช้าติและสิง่แวด้ล้อมู หรือธีรรมูาภิบิาลในี้
รูป็แบิบิป็ระช้าธีิป็ไตยั เป็็นี้ต้นี้ พิวกเข้าอาจัแสด้งค์วามู
กังวลเก่้ยัวกับิป็ระเด็้นี้ท่้ำกำาลังป็รากฏข้ึ้นี้ รวมูท้ัำงเรื่องข้อง
เทำค์โนี้โลยั้ดิ้จิัทัำลและกิจักรรมูออนี้ไลนี้์ต่างๆ 

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ต้องทำำากิจักรรมูโด้ยัสันี้ติ 
บุิค์ค์ลใด้บุิค์ค์ลหนี้ึ่งหรือกลุ่มูใด้กลุ่มูหนี้ึ่งท่้ำกระทำำาการ 
โฆษณาช้วนี้เช้ื่อ หรือยัอมูรับิการกระทำำาท่้ำเป็็นี้ค์วามู
รุนี้แรงหรือเลือกป็ฏิบิัติ รวมูท้ัำงการสร้างแรงสนี้ับิสนีุ้นี้
ด้้วยัค์วามูเกล้ยัด้ช้ังและการป็ลุกป่ั็นี้ให้เกิด้ค์วามูรุนี้แรง 
นี้ั้นี้ไมูอ่าจันี้ับิเป็็นี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 

1.2	 บทบาทของนักปกป้องสทิธิมนุษยชน										
ในการทำาใหส้ทิธิมนุษยชนน้ันดขีึน้	

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้นี้ั้นี้มู้บิทำบิาทำสำาคั์ญในี้การ
สง่เสริมูและค์ุ้มูค์รองสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท้ัำงในี้ระดั้บิท้ำองถ่ิุนี้ 

บริบททางสิทธิมนุษยชน

1

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/civil_policy-politique_civile.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/civil_policy-politique_civile.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/civil_policy-politique_civile.aspx?lang=eng
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ป็ระเทำศ ภมููภิาค์ และระหว่างป็ระเทำศผา่นี้การรวบิรวมู
และเผยัแพิรข่้อ้มูลู เร้ยักรอ้งค์วามูสนี้ใจัในี้กรณก้ารละเมูดิ้
โด้ยัรัฐต่อหนี้า้ท่้ำในี้การสง่เสริมูและเค์ารพิสทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้ 
และทำำาใหก้ารละเมูดิ้สทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้โด้ยัผูก้ระทำำาอ่ืนี้เป็็นี้ท่้ำ
เหน็ี้เด่้นี้ช้ดั้ 

 นี้กัป็กป้็องสทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้ทำำางานี้อยูัใ่นี้ทุำกสว่นี้
ข้องโลก ท้ัำงในี้รัฐท่้ำถุกูแบิง่แยักโด้ยัค์วามูขั้ด้แย้ังด้้วยั
กำาลังทำางอาวุธี และในี้รฐัท่้ำมูเ้สถุ้ยัรภาพิ  ในี้รฐัท่้ำไมูเ่ป็็นี้
ป็ระช้าธีปิ็ไตยั รวมูท้ัำงรฐัท่้ำยัดึ้ถืุอหลักการป็ระช้าธิีป็ไตยั
อยัา่งหนี้กัแนี้น่ี้ และท้ัำงในี้เข้ตเศรษฐกิจัท่้ำกำาลังพัิฒนี้าหรือ
พิฒันี้าแล้ว พิวกเข้ายัังด้ำาเนิี้นี้กิจักรรมูในี้พิื้นี้ท่้ำระหว่าง
พิรมูแด้นี้ด้้วยักิจักรรมูออนี้ไลน์ี้และดิ้จิัทัำล

 งานี้ข้องนัี้กป็กป้็องสทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้สามูารถุนี้ำามูาซ่ึีง
ป็ระโยัช้นี้แ์ก่ชุ้มูช้นี้ จัากการช้ว่ยัให้รฐับิาลแสด้งค์วามู   
รบัิผดิ้ช้อบิมูากข้ึน้ี้ และต่อสูกั้บิกับิการท่้ำผูก้ระทำำาผดิ้ไมู่
ถุกูลงโทำษ ไป็จันี้ถึุงการค์ุมู้ค์รองชุ้มูช้นี้ท่้ำมูค้์วามูเป็ราะบิาง 
จัากอันี้ตรายัและใหค้์วามูช้ว่ยัเหลือแก่เหย่ืัอ หรือการ

  เมือ่ใดทีน่ักปกป้องสทิธมินุษยชนถูก
คุกคามนัน้หมายความว่าหลักการของ

องค์การสหประชาชาติกำาลังถูกโจมตีด้วย นัก
ปกป้องสทิธมินุษยชนเป็นสนิทรพัย์อันสำาคัญยิง่
ในการยกระดับการทำางานของเราเพือ่รกัษาไว้ซึง่
สนัติภาพและการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน บุคคลหรอื
องค์กรเหล่านีมั้กเป็นเป็นกลุ่มแรกทีส่ง่สญัญาณ
และเตือนภัยล่วงหน้าถึงวิกฤตการณที์ก่ำาลังจะมา
ถึงในไม่ช้า และพวกเขายังเป็นผู้ดำาเนินการหลัก
ในการพัฒนาแนวทางแก้ไขทีเ่ป็นไปได้ในทุกๆ 
ด้านของชีวิต ขอให้พวกเราโอบอุ้มและสนับสนุน
นักปกป้องสทิธมินุษยชนในทุกที ่เพือ่ให้พวกเขา
สามารถทำางานทีส่ำาคัญของพวกเขาได้ต่อไป” 

— คำากล่าวของเลขาธกิารองค์การสหประชาชาติ 
Antonio Guterres ต่อทีป่ระชุมสมัชชา
สหประชาชาติ เมือ่วันที ่18 ธนัวาคม 2561

   

  ตัง้แต่การรบัรองปฏิญญา (ว่าด้วยนัก
ปกป้องสทิธมินุษยชนในปี 2541) มี

นักปกป้องสทิธมินุษยชนอยา่งน้อย 3,500 
คนทีถู่กฆา่ เนือ่งจากบทบาทของพวกเขาใน
การต่อสูเ้พือ่สทิธมินุษยชน มีนักปกป้องสทิธ ิ          
มนุษยชนอีกจำานวนนับไม่ถ้วนทีต้่องทนทุกข์กับ
การเหยียดหยามและการคุกคามทุกรูปแบบ”  

— รายงานของผู้ตรวจการพิเศษว่าด้วยสถานการณ์
ของนักปกป้องสทิธมินุษยชน วันที ่23 กรกฎาคม 
2561

“

1.4	 กรอบการทำางานระหว่างประเทศ	

 เอกสารและตราสารระหว่างป็ระเทำศสำาหรับิการ
ค์ุ้มูค์รองนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้มู้ดั้งนี้้้ 

• ป็ฏิญญาสากลว่าด้้วยัสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ (Universal 
Declaration of Human Rights) อันี้เป็็นี้เอกสารท่้ำ
เป็็นี้รากฐานี้ท่้ำสมูาช้กิองค์์การสหป็ระช้าช้าติท้ัำงหมูด้
ยัอมูรับิ 

• ตราสารหลักด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ (Core 
International Human Rights Instruments) 
ซีึ่งรวมูถึุงกติการะหว่างป็ระเทำศว่าด้้วยัสิทำธีิ
พิลเมูืองและสิทำธีิทำางการเมูือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights) และ
กติการะหว่างป็ระเทำศว่าด้้วยัสิทำธีิทำางเศรษฐกิจั 
สังค์มู และวัฒนี้ธีรรมู (International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights) และ
หนี้ว่ยังานี้ติด้ตามู

• ป็ฏิญญาสหป็ระช้าช้าติว่าด้้วยัสิทำธีิและค์วามูรับิผิด้
ช้อบิข้องบุิค์ค์ล กลุ่มู และหนี้ว่ยังานี้ในี้สังค์มู เพิื่อ
สง่เสริมูและค์ุ้มูค์รองสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และเสร้ภาพิข้ั้นี้                                                                           
พิื้นี้ฐานี้อันี้เป็็นี้ท่้ำยัอมูรับิในี้ระดั้บิสากล 
(Declaration on the Right and Responsibility  
of Individuals, Groups and Organs of 
Society  to Promote and Protect Universally 
Recognized  Human Rights and Fundamental 
Freedoms) หรือท่้ำเป็็นี้ท่้ำรู้จัักในี้นี้ามูข้องป็ฏิญญา
ว่าด้้วยันี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ (Declaration on 
Human Rights Defenders) 

 ป็ฏิญญาว่าด้้วยันี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ท่้ำรฐั
สมูาช้กิข้ององค์์การสหป็ระช้าช้าติท้ัำงหมูด้ได้้รบัิรอง
อยัา่งเป็็นี้เอกฉันี้ท์ำในี้ป้็ 2541 นี้บัิเป็็นี้หมูดุ้หมูายัหลักในี้
การตระหนี้กัถึุงค์วามูสำาคั์ญข้องงานี้ท่้ำนี้กัป็กป้็องสทิำธี ิ                    
มูนี้ษุยัช้นี้ทำำา รวมูท้ัำงค์วามูจัำาเป็็นี้ท่้ำต้องสรา้งสภาพิ
แวด้ล้อมูท่้ำป็ลอด้ภัยัและเอ้ืออำานี้วยั และใหก้ารคุ้์มูค์รอง
แก่พิวกเข้า ป็ฎิญญาน้้ี้ยัอมูรบัิค์วามูช้อบิธีรรมูในี้กิจักรรมู
ข้องพิวกเข้า นี้ยิัามูนี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ด้้วยัสิง่ท่้ำพิวก
เข้าทำำา ซีึง่คื์อการสง่เสริมูและคุ้์มูค์รองสิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้และ

1.3	 ความเสีย่งและภัยคกุคามทีนั่กปกป้องสทิธิ
มนุษยชนต้องประสบ	

 งานี้ข้องนี้กัป็กป้็องสิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้และองค์์การภาค์
ป็ระช้าสังค์มูน้ัี้นี้สามูารถุเป็็นี้อันี้ตรายัได้้ พิวกเข้ามูกัตก
เป็็นี้เป้็าข้องการข้มู่ขู้ ่การคุ์กค์ามู การสูญเส้ยัอาช้พ้ิ และ
การถุกูจัำากัด้อิสรภาพิในี้การเค์ล่ือนี้ยัา้ยั การแสด้งออก การ
รวมูกลุ่มู และการชุ้มูนุี้มู นี้กัป็กป้็องสิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ในี้หลายั
ป็ระเทำศต้องเผช้ญิกับิค์วามูเส่้ยังท่้ำมูากข้ึ้นี้ต่อค์วามูรุนี้แรง 
การค์กุค์ามู และการถูุกละเมิูด้สิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ รวมูท้ัำงการ
ถุกูบัิงคั์บิให้สูญหายั วิสามัูญฆาตกรรมู การจัับิกุมูหรือ
ค์วบิค์มุูตัวโด้ยัพิลการ การจัองจัำาโด้ยัมิูช้อบิทำางกฎหมูายั 
การทำรมูานี้ ค์วามูรุนี้แรงทำางเพิศ และการพิจิัารณาค์ด้้ท่้ำ
ไมูเ่ป็็นี้ธีรรมู บุิค์ค์ลท่้ำอยูัใ่นี้กลุ่มูท่้ำเป็ราะบิางและช้ายัข้อบิ                                                                         
นี้ัน้ี้มูค้์วามูเส่้ยังเป็็นี้พิิเศษ  ซีึง่รวมูท้ัำงผู้หญิง กลุ่มูผูท่้้ำมู้ค์วามู
หลากหลายัทำางเพิศ และช้นี้พิื้นี้เมูอืงด้ั้งเดิ้มู ตัวอยัา่ง
เช้น่ี้ ค์วามูท้ำาทำายัและภัยัคุ์กค์ามูท่้ำเกิด้กับินัี้กป็กป้็องสทิำธี ิ
มูนี้ษุยัช้นี้ท่้ำเป็็นี้ผู้หญิงอาจัสาหัสกว่าและมูธ้ีรรมูช้าติท่้ำแตก
ต่างไป็จัากท่้ำนี้กัป็กป้็องสิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้เพิศช้ายัต้องป็ระสบิ 
นี้กัป็กป้็องสิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ท่้ำมูอั้ตลักษณม์ูากกว่าหนี้ึง่ทัำบิ
ซีอ้นี้กันี้ป็ระสบิกับิค์วามูเส่้ยังท่้ำสงูข้ึน้ี้และเฉพิาะเจัาะจัง
มูากข้ึ้นี้ บิทำต่อท้ำายันี้ำาเสนี้อข้อ้มููลเพิิมู่เติมูเก่้ยัวกับิค์วามู
เส้ย่ังท่้ำแต่ละกลุ่มูต้องพิบิเจัอ 

 รัฐบิาลหลายัแหง่ท้ัำงในี้รัฐท่้ำเป็็นี้ป็ระช้าธีปิ็ไตยัและไมู่
เป็็นี้ป็ระช้าธิีป็ไตยัพิยัายัามูจัะบ้ิบิค้ั์นี้และสร้างอันี้ตรายัให้
งานี้ข้องนัี้กป็กป้็องสิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ ท้ัำงในี้พ้ืินี้ท่้ำออนี้ไลนี้แ์ละ
ออฟไลนี้ ์รวมูไป็ถึุงการออกกฎหมูายัหรือข้้อบัิงคั์บิใหมู่
ท่้ำจัำากัด้การใช้้สิทำธีแิละเสรภ้าพิข้ัน้ี้พ้ืินี้ฐานี้อยัา่งสมูบูิรณ ์
การกำาหนี้ด้ข้้อจัำากัด้ต่อภาค์ป็ระช้าสังค์มูและองค์์กรสื่อ
ต่างๆ อาทิำ การเพิิกถุอนี้สถุานี้ะทำางกฎหมูายั การทำำาให้
การป็ระท้ำวงทำางสังค์มูอยัา่งสันี้ติกลายัเป็็นี้ค์วามูผดิ้ทำาง
อาญา การเลือกป็ฏิบัิติอยัา่งเปิ็ด้เผยัต่อบุิค์ค์ลท่้ำมูาจัาก
กลุ่มูช้ายัข้อบิ และมู้ค์วามูเป็ราะบิาง และการใช้ก้ลยุัทำธ์ีท่้ำ

รุนี้แรงมูากข้ึน้ี้ในี้การข้มู่ขู้ ่การเฝ้าด้สูอด้สอ่งท่้ำไมูเ่ป็็นี้ไป็
ตามูกฎหมูายัและเป็็นี้ไป็โด้ยัพิลการ การค์กุค์ามูและการ
โต้ตอบิด้้วยักำาลัง 

 ผูก้ระทำำาท่้ำมูใิช้ร่ฐัอยัา่งภาค์ธุีรกิจั บุิค์ค์ลและกลุ่มูต่างๆ 
รวมูท้ัำงองค์์กรอาช้ญากรรมูและกลุมู่ผูก่้อการรา้ยั อาจัมูุง่
เป้็าไป็ท่้ำนี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ด้้วยัสาเหตจุัากงานี้ข้อง
พิวกเข้า และมูกัเป็็นี้การกระทำำาท่้ำได้้รับิค์วามูเหน็ี้ช้อบิจัาก
รฐับิาล ท้ัำงโด้ยันี้ยััและโด้ยัช้ดั้แจ้ัง ตัวอยัา่งเช้น่ี้ ในี้บิรบิิทำ
ท่้ำกิจักรรมูข้ององค์์กรเอกช้นี้นี้ัน้ี้ถุกูท้ำาทำายัโด้ยัสมูาช้กิในี้
ชุ้มูช้นี้ หรอืมู้การเปิ็ด้โป็งการติด้สนิี้บินี้ นี้กัป็กป้็องสทิำธีิ
มูนี้ษุยัช้นี้อาจัตกเป็็นี้เป้็าโจัมูต้ เพิื่อปิ็ด้ป็ากฝ่ายัตรงข้า้มู
และทำำาใหก้ารทำำางานี้ข้องพิวกเข้าหยุัด้ช้ะงัก

 ผลกระทำบิจัากการละเมูดิ้และการข้มู่เหงเช้น่ี้ว่านี้ัน้ี้
ท้ัำง ต่อตัวบุิค์ค์ล ค์รอบิค์รวัและชุ้มูช้นี้ข้องพิวกเข้า และ
ต่อค์วามูเค์ารพิในี้สทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้และหลักนี้ติิธีรรมูโด้ยั
รวมูนี้ัน้ี้ยัิง่ยัวด้ การโจัมูต้นี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้คื์อการ
โจัมูต้สิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ข้องทำกุค์นี้ 

ยักระดั้บิค์วามูเค์ารพิในี้สิทำธีท่้ิำจัะมู้สว่นี้รว่มูทำางเศรษฐกิจั 
งานี้ข้องพิวกเข้าเป็็นี้เสาหลักในี้ระบิบิสิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้
ระหว่างป็ระเทำศ และมูส้ว่นี้สำาคั์ญยัิง่ต่อสังค์มูท่้ำทำกุค์นี้
สามูารถุอยูัร่ว่มูกันี้ ป็ลอด้ภัยัและเจัริญรุง่เรือง

“

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies
https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individuals-groups-and
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individuals-groups-and
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individuals-groups-and
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individuals-groups-and
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individuals-groups-and
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/declaration-human-rights-defenders
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   บุคคลทุกคนโดยลำาพังหรอืโดยรว่มมือ  
กับผู้อืน่ มีสทิธใินการสง่เสรมิและพยายาม

ให้มีการคุ้มครองและความตระหนักในสทิธ ิ   
มนุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน ทัง้ในระดับ
ประเทศและระหว่างประเทศ” 

— ข้อที ่1 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน 

“
กติการะหว่างป็ระเทำศว่าด้้วยัสิทำธีิพิลเมูืองและ
สิทำธีิทำางการเมูือง (International Covenant on 
Civil and Political Rights - ICCPR)

กติการะหว่างป็ระเทำศว่าด้้วยัสิทำธีิทำางเศรษฐกิจั 
สังค์มู และวัฒนี้ธีรรมู (International Covenant 
on Economic, Social  and Cultural Rights - 
ICESCR)

อนีุ้สัญญาระหว่างป็ระเทำศว่าด้้วยัการข้จััด้                                                               
การเลือกป็ฏิบิัติทำางเช้ื้อช้าติในี้ทำุกรูป็แบิบิ                                                     
(International Convention on the 
Elimination of  All Forms of Racial 
Discrimination - ICERD) 

อนีุ้สัญญาว่าด้้วยัการข้จััด้การเลือกป็ฏิบิัติต่อสตร้
ในี้ทำุกรูป็แบิบิ (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against 
Women - CEDAW)

อนีุ้สัญญาต่อต้านี้การทำรมูานี้และการป็ระติบิัติ
หรือการลงโทำษอ่ืนี้ท่้ำโหด้ร้ายั ไร้มูนีุ้ษยัธีรรมู หรือ
ท่้ำยั่ำายัศ้ักด์ิ้ศร้ (Convention against Torture 
and Other  Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or  Punishment - CAT)

อนีุ้สัญญาว่าด้้วยัสิทำธีิเด็้ก (Convention on the 
Rights of the Child - CRC)

อนีุ้สัญญาว่าด้้วยัสิทำธีิค์นี้พิิการ (Convention 
on the Rights of Persons with  Disabilities - 
CRPD)

อนีุ้สัญญาระหว่างป็ระเทำศว่าด้้วยัการค์ุ้มูค์รอง
บุิค์ค์ลทำุกค์นี้จัากการบิังคั์บิให้หายัสาบิสูญ 
(International Convention for the Protection  
of All Persons from Enforced Disappearance 
- CPED)

อนีุ้สัญญาระหว่างป็ระเทำศว่าด้้วยัการค์ุ้มูค์รอง
สิทำธีิแรงงานี้ข้้ามูช้าติและสมูาช้ิกในี้ค์รอบิค์รัว 
(International Convention on the Protection  
of the Rights of All Migrant Workers and  
Members of Their Families - ICMW)*

ค์ณะกรรมูการสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ (Human Rights 
Committee) 

ค์ณะกรรมูาธีิการว่าด้้วยัสิทำธีิทำางเศรษฐกิจั สังค์มู 
และวัฒนี้ธีรรมู (Committee on Economic, Social 
and Cultural  Rights - CESCR)

ค์ณะกรรมูการว่าด้้วยัการข้จััด้การเลือกป็ฏิบิัติทำาง
เช้ื้อช้าติ (Committee on the Elimination of 
Racial Discrimination - CERD)

ค์ณะกรรมูการว่าด้้วยัการข้จััด้การเลือกป็ฏิบิัติ
ต่อสตร้ (Committee on the Elimination of  
Discrimination against Women - CEDAW)

ค์ณะกรรมูการว่าด้้วยัการต้อต้านี้การทำรมูานี้ 
(Committee Against Torture - CAT) 

ค์ณะกรรมูการว่าด้้วยัสิทำธีิเด็้ก (Committee on the 
Rights of the Child - CRC)

ค์ณะกรรมูการว่าด้้วยัสิทำธีิค์นี้พิิการ (Committee 
on the Rights of Persons with  Disabilities - 
CRPD)

ค์ณะกรรมูการว่าด้้วยัการบิังคั์บิบุิค์ค์ลให้สูญหายั 
(Committee on Enforced Disappearances) 

ค์ณะกรรมูการว่าด้้วยัการคุ้์มูค์รองสทิำธีแิรงงานี้ข้า้มู
ช้าติและสมูาชิ้กในี้ค์รอบิค์รวั (Committee on the 
Protection of the Rights of  All Migrant Workers 
and Members of their Families - CMW)

สนธิสญัญาหลักด้านสทิธิมนุษยชนและหน่วยงานติดตาม	

เสรภ้าพิข้ัน้ี้พิื้นี้ฐานี้ผา่นี้วิธ้ีการทำางสนัี้ติ โด้ยัไมูค่์ำานี้งึถึุง
เพิศ เพิศสภาพิ อายุั เช้ื้อช้าติ ส้ผวิ ศาสนี้า แหล่งกำาเนิี้ด้
ท้ัำงทำางเช้ื้อช้าติและสงัค์มู หรอืหลักอ่ืนี้ใด้ท่้ำเป็็นี้เหตุแหง่
การเลือกป็ฏิบิติั ป็ฏิญญานี้้ย้ังัวางหลักท่้ำว่า สทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้
ท่้ำได้้รับิการยัอมูรบัิอยัา่งเป็็นี้สากล เช้น่ี้ สทิำธิีเสร้ภาพิในี้
การแสด้งออก ชุ้มูนี้มุูและรวมูกลุมู่อยัา่งสนัี้ติน้ัี้นี้เป็็นี้แก่นี้
สำาคั์ญในี้หลักการทำำางานี้ข้องพิวกเข้า 

 ผูต้รวจัการพิเิศษแหง่สหป็ระช้าติว่าด้้วยัสถุานี้การณ์
ข้องนัี้กป็กป้็องสทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้ได้้รบัิมูอบิอำานี้าจัให้ทำำางานี้
กับิป็ระเทำศต่างๆ เพิื่อสนี้บัิสนุี้นี้การบัิงคั์บิใช้ป้็ฏิญญาว่า
ด้้วยันัี้กป็กป้็องสทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้ และรวบิรวมูข้้อมูลูเก่้ยัว
กับินี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ท่ัำวโลก  ผูต้รวจัการพิิเศษนี้ำา
เสนี้อรายังานี้ป็ระจัำาป้็ต่อค์ณะกรรมูาธิีการสิทำธิีมูนี้ษุยัช้นี้
แหง่สหป็ระช้าช้าติและท่้ำป็ระชุ้มูสมัูช้ช้าสหป็ระช้าช้าติ
ในี้หวัข้อ้เฉพิาะ เยืัอนี้ป็ระเทำศต่างๆ และหยิับิยักแต่ละ
กรณท่้้ำเป็็นี้ข้อ้กังวลต่อรฐับิาลต่างๆ แค์นี้าด้าสนัี้บิสนี้นุี้การ
ทำำางานี้ข้องผูต้รวจัการพิิเศษแหง่สหป็ระช้าช้าติว่าด้้วยั
สถุานี้การณข์้องนี้กัป็กป้็องสทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้อยัา่งหนี้กัแนี้น่ี้ 

ป็ฏิญญาสากลว่าด้้วยัสิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้เฉลิมูฉลองค์รบิรอบิป้็ท่้ำ 70 
ในี้ป้็ 2561 
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* ป็ระเทำศแค์นี้าด้ายัังไมูไ่ด้้ลงนี้ามูยันืี้ยันัี้ข้อ้ตกลงนี้้้

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/annual-thematic-reports
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/country-visits
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 การสนี้บัิสนี้นุี้ข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าแก่นี้กัป็กป้็องสิทำธีิ
มูนี้ษุยัช้นี้นี้ัน้ี้มูห้ลากหลายัรูป็แบิบิและตอบิสนี้องต่อ
ค์วามูจัำาเป็็นี้ท่้ำเป็ล่้ยันี้แป็ลงอยูัต่ลอด้เวลาดั้งนี้้ ้

1. การทำำางานี้ในี้เวท้ำพิหุภาค้์เพิื่อเสริมูค์วามูแข้็งแกรง่
ให้กับิกฎเกณฑ์์และบิรรทัำด้ฐานี้ระหว่างป็ระเทำศ 
และสง่เสริมูพิื้นี้ท่้ำท่้ำเปิ็ด้กว้างและหลักสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 

2. ค์วามูสัมูพิันี้ธี์กับิหนี้ว่ยังานี้ท่้ำมู้อำานี้าจัในี้ท้ำองถ่ิุนี้ผา่นี้
การทำูตแบิบิทำวิภาค้์ 

3. การใช้้ป็ระโยัช้นี้์จัากพิันี้ธีมูิตรกับิป็ระเทำศอ่ืนี้ๆ ภาค์
ป็ระช้าสังค์มู ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู และภาค์เอกช้นี้ 
รวมูท้ัำงผลป็ระโยัช้นี้์ข้องธุีรกิจัสัญช้าติแค์นี้าด้าในี้
ต่างป็ระเทำศ และการสร้างศักยัภาพิ รวมูท้ัำงผา่นี้การ
สนี้ับิสนีุ้นี้องค์์กรด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ต่างๆ 

4. การสง่เสริมูการด้ำาเนี้ินี้ธุีรกิจัด้้วยัค์วามูรับิผิด้ช้อบิ

 กระทำรวงกิจัการระหว่างป็ระเทำศข้องแค์นี้าด้าทำำางานี้
รว่มูกับินี้กัป็กป้็องสทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้และองค์์กรด้้านี้สิทำธีิ
มูนี้ษุยัช้นี้ในี้ระดั้บิท้ำองถ่ิุนี้ ภูมูภิาค์ และระหว่างป็ระเทำศ 
ผา่นี้เจ้ัาหน้ี้าท่้ำท่้ำสำานัี้กงานี้ใหญแ่ละท่้ำสำานัี้กงานี้ในี้ต่าง
ป็ระเทำศ ค์วามูรว่มูมูอือยัา่งแข้ง็ข้นัี้นี้้ช้้ว่ยัทำำาใหป้็ระช้าค์มู
โลกได้้รบัิทำราบิถึุงนี้โยับิายั ป็ระเด็้นี้ท่้ำมูค้์วามูสำาคั์ญลำาดั้บิ
ต้นี้ และกิจัการท่้ำเก่้ยัวกับิสทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้ข้องป็ระเทำศ
แค์นี้าด้า 

 ค์วามูสามูารถุข้องรัฐในี้การจััด้การกรณข้้องนัี้กป็กป้็อง 
สทิำธีมิูนุี้ษยัช้นี้แต่ละกรณผ้า่นี้ค์ณะทำตูานุี้ทำตูน้ัี้นี้มูอ้ยูัอ่ยัา่ง

จัำากัด้ด้้วยัปั็จัจััยัหลายัป็ระการ น่ัี้นี้จึังเป็็นี้สาเหตทุ่้ำป็ระเทำศ
แค์นี้าด้าทำำางานี้รว่มูกับิพัินี้ธีมูติรและผู้มูส้ว่นี้ได้้สว่นี้เส้ยั
หลากหลายัเพ่ืิอสนี้บัิสนี้นุี้นี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ 

2.1	 การทำางานผา่นสถาบนัพหภุาค	ี

 ป็ระเทำศแค์นี้าด้าช้ว่ยัสร้างค์วามูเข้้มูแข้็งและด้ำารงไว้
ซีึ่งค์วามูเค์ารพิในี้ระเบิ้ยับิต่างป็ระเทำศอันี้ต้ังอยูับ่ินี้พิื้นี้
ฐานี้ข้องการเค์ารพิกฎเกณฑ์์และสง่เสริมูสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้     
ผา่นี้การทำำางานี้ในี้เวท้ำแบิบิพิหุภาค้์ ป็ระเทำศแค์นี้าด้า
ยัังใช้้เวท้ำเหล่านี้้้ในี้การให้การสนี้ับิสนีุ้นี้อยัา่งจัริงจัังต่อ
การค์ุ้มูค์รองนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ซีึ่งรวมูท้ัำงการ
สนี้ับิสนีุ้นี้จัากสำานี้ักงานี้ข้้าหลวงใหญเ่พิื่อสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้                
แหง่องค์์การสหป็ระช้าช้าติ (United Nations High 
Commissioner for Human Rights - OHCHR) และ
ค์วามูพิยัายัามูท่้ำจัะทำำาให้แนี้ใ่จัว่าภาค์ป็ระช้าสังค์มูและ
ผู้แทำนี้ข้องช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูมู้โอกาสท่้ำจัะเข้้ารว่มูเวท้ำ
พิหุภาค้์เก่้ยัวกับิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ต่างๆ ท้ัำงในี้ฐานี้ะพิันี้ธีมูิตร
และผู้มู้สว่นี้ได้้สว่นี้เส้ยัในี้การหารือท่้ำเป็็นี้ไป็ในี้ทำาง
สร้างสรรค์์ โด้ยัป็ราศจัากค์วามูกลัวท่้ำจัะถุูกตอบิโต้ 

 หนี้ว่ยังานี้เก่้ยัวกับิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ข้ององค์์การ
สหป็ระช้าช้าติมู้บิทำบิาทำสำาคั์ญในี้การสร้างมูาตรฐานี้ การ
เฝ้าระวังสถุานี้การณ์ การสนี้ับิสนีุ้นี้ และการสง่เสริมูให้
รัฐท้ัำงหลายัป็ฏิบิัติตามูพิันี้ธีกรณ้ หนี้ึ่งในี้หนี้ว่ยังานี้หลัก
ข้ององค์์การสหป็ระช้าช้าติคื์อค์ณะมูนี้ตร้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้        
(Human Rights Council - HRC) ป็ระเทำศแค์นี้าด้าได้้

2
แนวทางของประเทศ
แคนาดาในการ
สนับสนุนนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ

นี้ำาเสนี้อข้้อเสนี้ออันี้เป็็นี้ป็ระโยัช้นี้์ผา่นี้กลไกท่้ำเร้ยัก
ว่ากระบิวนี้การทำบิทำวนี้สถุานี้การณ์สิทำธีิมูนุี้ษยัช้นี้            
(Universal Periodic Review - UPR) ภายัใต้ค์ณะมูนี้ตร้
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ต่อทำุกรัฐสมูาช้ิกข้องสหป็ระช้าช้าติ เพิื่อ
ป็รับิป็รุงการสง่เสริมูและค์ุ้มูค์รองสิทำธีิ รวมูท้ัำงเพิื่อ
ให้บิรรลุพิันี้ธีสัญญาซีึ่งได้้มู้การให้ไว้ก่อนี้หนี้้านี้้้ผา่นี้
กระบิวนี้การทำบิทำวนี้สถุานี้การณ์สิทำธีิมูนีุ้ยัช้นี้ หรือท่้ำ

เป็็นี้ไป็บินี้พิื้นี้ฐานี้ข้องพิันี้ธีกรณ้ตามูสนี้ธีิสัญญาต่างๆ 
กระบิวนี้การทำบิทำวนี้สถุานี้การณ์สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ยัังให้
โอกาสป็ระเทำศแค์นี้าด้าในี้การป็ระเมูินี้สถุานี้การณ์สิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้ข้องตนี้ ผา่นี้การระบุิจุัด้แข้็งและตระหนี้ักถึุง
ค์วามูท้ำาทำายัท่้ำจัำาเป็็นี้ต้องป็รับิป็รุง 

 ป็ระเทำศแค์นี้าด้าสนี้ับิสนีุ้นี้ข้้อมูติจัากค์ณะมูนี้ตร้สิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้และสมูัช้ช้าสหป็ระช้าช้าติท่้ำมูุง่สง่เสริมูและ
ค์ุ้มูค์รองสิทำธีิข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ นี้อกจัากนี้้้          
ป็ระเทำศแค์นี้าด้ายัังมู้สว่นี้รว่มูในี้การหารือและกล่าว
แถุลงการณ์ในี้เวท้ำต่างๆ ท่้ำแสด้งออกถึุงการสนี้ับิสนีุ้นี้นี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ และยัังสนี้ับิสนีุ้นี้การมู้สว่นี้รว่มู
อยัา่งแข้็งข้ันี้ข้ององค์์กรภาค์ป็ระช้าสังค์มูและนี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำองค์์การสหป็ระช้าช้าติ รวมูท้ัำงแสวงหา
พิื้นี้ท่้ำในี้การทำำางานี้รว่มูกันี้ 

 ยัิง่ไป็กว่านี้ั้นี้ป็ระเทำศแค์นี้าด้ายัังมู้สว่นี้รว่มูอยัา่ง
แข้็งข้ันี้ในี้ป็ระช้าค์มูป็ระช้าธีิป็ไตยั (Community of 
Democracies) เพิื่อทำำาให้ป็ระช้าธีิป็ไตยัก้าวหนี้้าในี้
ระดั้บินี้านี้าช้าติผา่นี้การทำูต การสง่เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้ และ
การแลกเป็ล่้ยันี้ข้้อมููล รวมูท้ัำงการจััด้การกับิกฎหมูายั
และกฎระเบิ้ยับิท่้ำเป็็นี้ข้้อจัำากัด้ในี้การสกัด้ก้ันี้ภาค์ป็ระช้า
สังค์มู และเร้ยักร้องค์วามูสนี้ใจัในี้ป็ระเด็้นี้ปั็ญหา เช้น่ี้ 
เสร้ภาพิสื่อและค์วามูป็ลอด้ภัยัข้องสื่อมูวลช้นี้ ระหว่างท่้ำ
ป็ระเทำศแค์นี้าด้าเป็็นี้ป็ระธีานี้การป็ระชุ้มูกลุ่มูป็ระเทำศ
ผู้นี้ำาอุตสาหกรรมูช้ั้นี้นี้ำา 7 ป็ระเทำศ  (กลุ่มูป็ระเทำศจ้ั 7)                

     การโจมตีนักปกป้องสทิธมินุษยชนนัน้
นับเป็นการโจมตีสทิธมินุษยชนของพวกเรา
ทุกคน ไม่มีใครทีค่วรจะถูกขม่ขูห่รอืต้องเผชิญ
ความรุนแรงจากการสง่เสรมิสทิธมินุษยชน
อยา่งสนัติ หรอืการแสดงออกของแนวคิดหรอื
ความคิดเห็น เราขอให้รฐัทีเ่ป็นสมาชิกยับยัง้การ
โจมตีนักปกป้องสทิธมินุษยชนและจัดหาพืน้ที ่
ปลอดภัยให้พวกเขาสามารถทำางานได้ ในทุกๆ 
ภูมิภาค ในทุกๆ ภาคสว่นของกิจกรรม” 

— คำาปราศรยัของประเทศแคนาดาต่อการประชุม
ระดับสูงเต็มคณะของสมัชชาสหประชาชาติเนือ่ง
ในโอกาสครบรอบ 20 ปีของปฏิญญาว่าด้วยนัก
ปกป้องสทิธมินุษยชน เมือ่วันที ่18 ธนัวาคม 2561  

ป็ระเทำศแค์นี้าด้าทำำางานี้รว่มูกับิสถุาบินัี้พิหุภาค้์ต่างๆ เช้น่ี้ องค์์การสหป็ระช้าช้าติ เพิื่อสง่เสรมิูสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ในี้ระดั้บินี้านี้าป็ระเทำศ 
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พนัธสญัญาหลักในการสนับสนุนนักปกป้องสทิธิ
มนุษยชน	

 ต้ังแต่ป้็ 2559 ป็ระเทำศแค์นี้าด้าได้้สนี้ับิสนีุ้นี้เงินี้จัำานี้วนี้ 
1.75 ล้านี้ด้อลลาร์ให้กับิ Lifeline Project และจัะยัังค์ง
สนี้ับิสนีุ้นี้งานี้ข้ององค์์กรท่้ำช้ว่ยัค์ุ้มูค์รองนี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้เมูื่อพิวกเข้าถุูกค์ุกค์ามู นี้อกจัากนี้้้ป็ระเทำศ
แค์นี้าด้ายัังสนี้ับิสนีุ้นี้เงินี้จัำานี้วนี้ 800,000 ด้อลลาร์ ในี้ป้็ 
2560 ให้กับิ HIVOS Digital Defenders Program เพิื่อ
ป็ระสานี้การสนี้ับิสนีุ้นี้ฉุกเฉินี้และให้ค์วามูป็ลอด้ภัยัแก่
บิล็อกเกอร์ ผู้สื่อข้า่วอิสระ นี้ักกิจักรรมู (ทำางไซีเบิอร์) นี้ัก
ป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ และนี้กักิจักรรมูภาค์ป็ระช้าสงัค์มู 
อ่ืนี้ๆ 

ป็ระเทำศแค์นี้าด้าได้้จััด้สรรงบิป็ระมูาณ 150 ล้านี้ด้อลลาร์
ตลอด้ระยัะเวลาห้าป้็ให้แก่ โค์รงการเส้ยังและภาวะผู้นี้ำา
ข้องผู้หญิง (Women’s Voice and Leadership Program) 
ซีึ่งได้้มู้การป็ระกาศให้เป็็นี้สว่นี้หนี้ึ่งข้องนี้โยับิายัการให้
ค์วามูช้ว่ยัเหลือสากลแบิบิสตร้นี้ิยัมู เมูื่อเดื้อนี้มูิถุุนี้ายันี้ 
2560 เพิื่อตอบิสนี้องต่อค์วามูต้องการข้ององค์์กรสตร้ในี้
ท้ำองถ่ิุนี้ท่้ำทำำางานี้เพิื่อข้ับิเค์ล่ือนี้สิทำธีิข้องผู้หญิงและเด็้ก
หญิงในี้ป็ระเทำศกำาลังพิัฒนี้าให้ก้าวหนี้้า

ในี้เดื้อนี้พิฤษภาค์มู 2561 ป็ระเทำศแค์นี้าด้าได้้ริเริมู่การ
เร้ยักร้องให้เกิด้การลงมูือป็ฏิบิัติในี้ภาค์ป็ระช้าสังค์มู ผู้
ใจับุิญ และภาค์เอกช้นี้ ให้สามูารถุทำำางานี้รว่มูกันี้ในี้การ
จััด้ต้ังพิันี้ธีมูิตรใหมูท่้่ำจัะช้ว่ยัรับิมูือกับิปั็ญหาช้อ่งว่างในี้
การจััด้หาเงินี้ทำุนี้ให้แก่องค์์กรและข้บิวนี้การเค์ล่ือนี้ไหวท่้ำ
มู้หนี้้าท่้ำหลักในี้การข้ับิเค์ล่ือนี้สิทำธีิสตร้ให้ก้าวหนี้้า ค์วามู
เท่ำาเท้ำยัมูทำางเพิศ และการเสริมูพิลังให้แก่ผู้หญิงและเด็้ก
หญิงในี้ป็ระเทำศกำาลังพิัฒนี้า ป็ระเทำศแค์นี้าด้าให้ค์ำามูั่นี้ท่้ำ
จัะให้เงินี้สนี้ับิสนีุ้นี้ถึุง 300 ล้านี้ด้อลลาร์กับิโค์รงการริเริมู่
ท่้ำเกิด้ข้ึ้นี้ใหมูน่ี้้้

หนี้ึ่งในี้วัตถุุป็ระสงค์์หลักข้องแผนี้ป็ฏิบิัติการระดั้บิช้าติ
ว่าด้้วยัสตร้ สันี้ติภาพิ และค์วามูมูั่นี้ค์งระหว่างป้็ 2560 – 
2565 ข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้านี้ั้นี้คื์อการเพิิมู่การมู้สว่นี้รว่มู
อยัา่งมู้ค์ุณค่์าข้องผู้หญิง องค์์กรและเค์รือข้า่ยัสตร้ รวมูท้ัำง       
ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูท่้ำเป็็นี้ผู้หญิง ในี้การป้็องกันี้ค์วามูข้ัด้แยั้ง  
การแก้ปั็ญหาค์วามูข้ัด้แยั้ง และการสร้างรัฐหลังภาวะ
ค์วามูข้ัด้แยั้ง ซีึ่งรวมูถึุงการสนี้ับิสนีุ้นี้ค์วามูพิยัายัามูข้อง
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเป็็นี้ผู้หญิงในี้บิริบิทำข้องค์วามู
ข้ัด้แยั้งและภายัหลังค์วามูข้ัด้แยั้ง

เมูื่อป้็ 2561 ได้้ป็ระกาศถึุงกลไกการตอบิสนี้องแบิบิ
เรง่ด่้วนี้ข้องกลุ่มูป็ระเทำศจ้ั 7 (G7 Rapid Response 
Mechanism) ซีึ่งได้้รับิมูอบิอำานี้าจัให้เสริมูกำาลังในี้การ
ป็ระสานี้งานี้เพิื่อป้็องกันี้ สกัด้ก้ันี้ และตอบิสนี้องต่อภัยั
ค์ุกค์ามูท่้ำมูุง่ร้ายัและมู้พิัฒนี้าการข้ึ้นี้เรื่อยัๆ ต่อบิรรด้า
ป็ระเทำศป็ระช้าธีิป็ไตยัท่้ำเป็็นี้สมูาช้ิกกลุ่มูป็ระเทำศจ้ั 7  

2.2	 การขับเคล่ือนการสง่เสรมิสนับสนุนให้
ก้าวหน้าผา่นความสมัพันธ์แบบทวิภาคขีอง
ประเทศแคนาดา	

 ป็ระเทำศแค์นี้าด้าทำำางานี้รว่มูกับิทำางการท้ำองถ่ิุนี้อยัา่ง
ต่อเนี้ื่องเพิื่อเนี้้นี้ย้ัำาถึุงหนี้้าท่้ำข้องรัฐในี้การค์ุ้มูค์รองบุิค์ค์ล
ทำุกค์นี้ในี้อาณาเข้ตและเข้ตอำานี้าจัตามูกฎหมูายั รวมูท้ัำง
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ผา่นี้การหารือระดั้บิทำวิภาค้์
และเค์รือข้า่ยัสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ 
ป็ระเทำศแค์นี้าด้าอาจัออกแถุลงการณ์สาธีารณะ กล่าว
สุนี้ทำรพิจันี้์ และใช้้ช้อ่งทำางโซีเช้้ยัลมู้เด้้ยัหรือการยัื่นี้
หนี้ังสือป็ระท้ำวงทำางการทำูตในี้การสนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ท้ัำงโด้ยัลำาพิังหรือในี้รูป็แบิบิพิันี้ธีมูิตรกับิ
กับิป็ระเทำศอ่ืนี้ๆ เมูื่อค์าด้หมูายัว่าการสนี้ับิสนีุ้นี้สง่เสริมู
เช้น่ี้ว่านี้้้จัะไมูท่ำำาให้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ตกอยูัใ่นี้
ค์วามูเส้่ยัง 

2.3	 การใช้ประโยชน์จากการสรา้งพันธมิตรและ
การเสรมิสรา้งศกัยภาพ	รวมท้ังผา่นการให้
ทนุสนับสนุน		

 ป็ระเทำศแค์นี้าด้ามูองหาช้อ่งทำางในี้การช้ว่ยัสร้าง 
ศักยัภาพิให้แก่องค์์กรภาค์ป็ระช้าสังค์มู ช้นี้พิื้นี้เมูือง
ด้ั้งเดิ้มู ภาค์เอกช้นี้ และรัฐบิาลท้ำองถ่ิุนี้อยูัเ่สมูอ ผา่นี้การ
แลกเป็ล่้ยันี้ค์วามูเช้้่ยัวช้าญ ป็ระสบิการณ์ และค์วามูช้ว่ยั
เหลือทำางเทำค์นี้ิค์ ซีึ่งสามูารถุเป็็นี้ไป็ได้้หลายัรูป็แบิบิ รวมู
ท้ัำงการให้ทำุนี้เป็็นี้เวลาหลายัป้็แก่กลุ่มูสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำมู้
ค์วามูสำาคั์ญ การสัมูพิันี้ธี์กับิผู้มู้สว่นี้ได้้สว่นี้เส้ยัท้ัำงหลายั
ในี้การข้ับิเค์ล่ือนี้ค์วามูตระหนี้ักรู้เก่้ยัวกับิมูาตรฐานี้การ
ด้ำาเนี้ินี้ธุีรกิจัด้้วยัค์วามูรับิผิด้ช้อบิ ค์วามูช้ว่ยัเหลือท่้ำระบุิ
เป้็าหมูายัซีึ่งสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ทำางการทำูตในี้ต่าง
ป็ระเทำศข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าให้กับิกลุ่มูป็ระช้าช้นี้ระดั้บิ

รากหญ้าในี้รูป็แบิบิข้องการฝึกอบิรมู การสัมูมูนี้า และ
โค์รงการริเริมู่อ่ืนี้ๆ ป็ระเทำศแค์นี้าด้ายัังสง่เสริมูการให้ค์วามู
รู้เก่้ยัวกับิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ในี้ระดั้บินี้านี้าป็ระเทำศด้้วยัค์วามู
รว่มูมูือกับิองค์์กรสัญช้าติแค์นี้าด้าอ่ืนี้ๆ และช้ว่ยัเหลือ
องค์์กรท่้ำตอบิสนี้องค์วามูต้องการค์วามูช้ว่ยัเหลือฉุกเฉินี้ 
จุัด้ป็ระสงค์์หลักคื์อการสร้างสะพิานี้เช้ื่อมูระหว่างพิันี้ธีมูิตร
ด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้กับิผู้มู้สว่นี้ได้้สว่นี้เส้ยัท้ัำงหลายั

2.4	 การสง่เสรมิการดำาเนินธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบ

 ป็ระเทำศแค์นี้าด้าตระหนี้ักด้้ถึุงบิทำบิาทำสำาคั์ญข้องภาค์
ธุีรกิจัในี้การค์ุ้มูค์รองและสง่เสริมูสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และเสริมู
ค์วามูแข้็งแกรง่ให้กับิหลักนี้ิติธีรรมู เมูื่อไมูน่ี้านี้นี้้้ป็ระเทำศ
แค์นี้าด้าได้้เผยัแพิรแ่นี้วทำางการสนี้ับิสนีุ้นี้ข้องภาค์เอกช้นี้
เพิื่อนี้ักสิทำธีิมูนีุ้ษช้นี้ ซีึ่งตระหนี้ักถึุงบิทำบิาทำสำาคั์ญข้องภาค์
เอกช้นี้ท่้ำสามูารถุสนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้: ข้้อมููล
เบิื้องต้นี้สำาหรับิธุีรกิจัแค์นี้าด้า (Private Sector Support 
for Human Rights Defenders: A Primer for Canadian 
Businesses) ซีึ่งแจักแจังมูาตรกรหลายัอยัา่งท่้ำหนี้ว่ยังานี้
ธุีรกิจัสามูารถุค์ุ้มูค์รองสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ รวมูท้ัำงป้็องกันี้และ
ตอบิสนี้องต่อป็ระเด็้นี้ปั็ญหาต่างๆ ท่้ำเกิด้ข้ึ้นี้กับินี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 

 ป็ระเทำศแค์นี้าด้ายัึด้มูั่นี้ในี้มูาตรฐานี้และแนี้วทำางในี้
การด้ำาเนี้ินี้ธุีรกิจัด้้วยัค์วามูรับิผิด้ช้อบิอันี้เป็็นี้ท่้ำยัอมูรับิ
ข้องนี้านี้าช้าติ ท่้ำนี้ำาป็ระเด็้นี้ค์วามูรับิผิด้ ช้อบิข้องภาค์
ธุีรกิจัในี้การเค์ารพิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้กลับิมูา อาทิำ แนี้วป็ฏิบิัติ
สำาหรับิบิรรษัทำข้้ามูช้าติข้ององค์์การเพิื่อค์วามูรว่มูมูือ
และการพิัฒนี้าทำางเศรษฐกิจั (OECD Guidelines  for 
Multinational Enterprises) และหลักการช้้้แนี้ะแหง่
สหป็ระช้าช้าติว่าด้้วยัธุีรกิจักับิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights) และ
สง่เสริมูให้บิริษัทำสัญช้าติแค์นี้าด้าป็ฏิบิัติเช้น่ี้เด้้ยัวกันี้นี้้้ 
ป็ระเทำศแค์นี้าด้าทำำางานี้รว่มูกับิค์ู่สนี้ทำนี้าท่้ำหลากหลายั
ในี้การสง่เสริมูการด้ำาเนี้ินี้ธุีรกิจัด้้วยัค์วามูรับิผิด้ช้อบิและ
จััด้หาทำุนี้ให้กับิโค์รงการและค์วามูริเริมู่ท่้ำเก่้ยัวข้้องมูากมูายั
ในี้หลายัป็ระเทำศท่ัำวโลก 

 ป็ระเทำศแค์นี้าด้าทำำางานี้กับิรัฐบิาลอ่ืนี้ๆ พิันี้ธีมูิตรภาค์
ป็ระช้าสังค์มู ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู ภาค์ธุีรกิจัและผู้มู้สว่นี้

ได้้สว่นี้เส้ยัในี้ท้ำองถ่ิุนี้ในี้การเพิิมู่ศักยัภาพิสำาหรับิการ
จััด้การทำรัพิยัากรธีรรมูช้าติอยัา่งมู้ค์วามูรับิผิด้ช้อบิ
และยัั่งยัืนี้จัากมูุมูมูองท่้ำทำุกค์นี้สามูารถุมู้สว่นี้รว่มูและ
อยูับ่ินี้พิื้นี้ฐานี้ข้องหลักสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ซีึ่งรวมูถึุงการ
เค์ารพิสิทำธีิและบิทำบิาทำข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 
ป็ระเทำศแค์นี้าด้ายัังทำำางานี้โด้ยัเฉพิาะในี้การข้ับิเค์ล่ือนี้
มูาตรฐานี้และแนี้วทำางสากลในี้การป็รับิป็รุงการทำำางานี้
ข้องผู้ด้ำาเนี้ินี้การทำุกฝ่ายัท่้ำเก่้ยัวข้้องกับิการบิริหาร
จััด้การทำรัพิยัากรธีรรมูช้าติผา่นี้โค์รงการค์วามูโป็รง่ใส
ในี้อุตสาหกรรมูสกัด้ทำรัพิยัากรธีรรมูช้าติ (Extractive 
Industries Transparency Initiative - EITI) เวท้ำการ
ป็ระชุ้มูระหว่างรัฐบิาลว่าด้้วยัเหมูืองแร ่แรธ่ีาตุ โลหะ 
และการพิัฒนี้าอยัา่งยัั่งยัืนี้ (Intergovernmental Forum 
on Mining, Minerals, Metals, and  Sustainable  
Development - IGF) เวท้ำการป็ระชุ้มูการด้ำาเนี้ินี้ธุีรกิจั
ด้้วยัค์วามูรับิผิด้ช้อบิข้ององค์์การเพิื่อค์วามูรว่มูมูือและ
การพิัฒนี้าทำางเศรษฐกิจั (OECD Responsible Business 
Conduct Forum) หลักการค์วามูสมูัค์รใจัในี้ค์วามู
ริเริมู่ด้้านี้ค์วามูมูั่นี้ค์งและสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ (Voluntary 
Principles on Security and Human Rights Initiative) 
และเวท้ำการป็ระชุ้มูว่าด้้วยัธุีรกิจักับิสิทำธีิมูนีุ้wษยัช้นี้แหง่
องค์์การสหป็ระช้าช้าติ (UN Forum on  Business and 
Human Rights) 

 บิริการผู้แทำนี้ด้้านี้การค้์าข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้ายััง
ทำำางานี้ให้ข้้อมููลและสนี้ับิสนีุ้นี้ธุีรกิจัสัญช้าติแค์นี้าด้า
เก่้ยัวกับิหนี้้าท่้ำตามูกฎหมูายัภายัใต้พิระราช้บิัญญัติเก่้ยัว
กับิการให้สินี้บินี้เจ้ัาหนี้้าท่้ำรัฐต่างป็ระเทำศ (Corruption 
of Foreign Public Officials Act) และสง่เสริมูมูาตรฐานี้
อุตสาหกรรมูแค์นี้าด้าเพิื่อค์วามูรับิผิด้ช้องทำางธุีรกิจั 
อาทิำ โค์รงการมูุง่สูก่ารทำำาเหมูืองท่้ำยัั่งยัืนี้ (Towards 
Sustainable Mining) ข้องสมูาค์มูเหมูืองแรแ่หง่ป็ระเทำศ
แค์นี้าด้า (Mining Association of Canada) และกรอบิ
การทำำางานี้  e3 Plus: กรอบิการทำำางานี้สำาหรับิการสำารวจั
อยัา่งรับิผิด้ช้อบิ ข้องสมูาค์มูผู้สำารวจัและพิัฒนี้าแร่
แหง่ป็ระเทำศแค์นี้าด้า (Prospectors and Developers 
Association of Canada)

https://international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/wvl_projects-projets_vlf.aspx?lang=eng
https://international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=eng
https://international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/policy-politique.aspx?lang=eng
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/05/canada-announces-new-partnership-to-fund-gender-equality-and-empower-women-and-girls-in-developing-countries.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/05/canada-announces-new-partnership-to-fund-gender-equality-and-empower-women-and-girls-in-developing-countries.html
https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/pdfs/Snapshot7-en.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://eiti.org/
https://eiti.org/
https://www.igfmining.org/
https://www.igfmining.org/
https://www.igfmining.org/
mneguidelines.oecd.org/global-forum/
mneguidelines.oecd.org/global-forum/
https://www.voluntaryprinciples.org/what-are-the-voluntary-principles
https://www.voluntaryprinciples.org/what-are-the-voluntary-principles
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-45.2/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-45.2/page-1.html
mining.ca/towards-sustainable-mining
mining.ca/towards-sustainable-mining
https://www.pdac.ca/priorities/responsible-exploration/e3-plus
https://www.pdac.ca/priorities/responsible-exploration/e3-plus
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สทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้น้ัี้นี้เป็็นี้สากล

 การสนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้นี้ับิเป็็นี้
ป็ระเด็้นี้ท่้ำมู้ค์วามูสำาคั์ญลำาดั้บิต้นี้สำาหรับิสำานี้ักงานี้ข้อง
ค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้า เนี้ื้อหา
ในี้สว่นี้นี้้้แจักแจังเค์รื่องมูือและมูาตรการท่้ำสำานี้ักงานี้
ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศสามูารถุใช้้สนี้ับิสนีุ้นี้นี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ดั้งนี้้้ 

1. การกำาหนี้ด้ข้อบิเข้ต การรวบิรวมูข้้อมููลและการ
รายังานี้ 

2. การสรา้งค์วามูสมัูพินัี้ธ์ี การติด้ต่ออยัา่งสมู่ำาเสมูอและ
การแลกเป็ล่้ยันี้ข้้อมูลูกับินี้กัป็กป้็องสทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้ 

3. การเพิิมู่ค์วามูสนี้ใจัให้กับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 

4. การยัอมูรับิค์ุณค่์าข้องค์วามูพิยัายัามูด้้วยัการมูอบิ
รางวัล

5. การเสริมูสร้างศักยัภาพิและการจััด้หาเงินี้ทำุนี้
สนี้ับิสนีุ้นี้ให้แก่นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 

6. การอุป็ถัุมูภ์เค์รือข้า่ยัสนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิ 
มูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำมู้ป็ระสิทำธีิภาพิ 

7. การป็ฏิสัมูพิันี้ธี์กับิทำางการท้ำองถ่ิุนี้ 

8. การทำำางานี้รว่มูกับิผู้ด้ำาเนี้ินี้การหลักท้ัำงในี้ระดั้บิ
ภูมูิภาค์และระหว่างป็ระเทำศ 

9. การเข้้ารว่มูกระบิวนี้การพิิจัารณาค์ด้้และการรับิฟัง
พิยัานี้หลักฐานี้ และการเข้้าเยั้่ยัมูนี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำถุูกค์วบิค์ุมูตัว 

3
แนวปฏิบัติเพื่อ
สนับสนุนนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนสำาหรับ
สำานักงานของคณะ    
ผู้แทนในต่างประเทศ

10. การเผยัแพิรแ่ถุลงการณ์สาธีารณะและการใช้้ช้อ่ง
ทำางโซีเช้้ยัลมู้เด้้ยั 

11. การสนี้ับิสนีุ้นี้ค์วามูต้องการการช้ว่ยัเหลือฉุกเฉินี้ 

12. การสง่เสริมูการด้ำาเนี้ินี้ธุีรกิจัด้้วยัค์วามูรับิผิด้ช้อบิ 

 ท้ัำงนี้้้ค์วรค์ำานี้ึงถึุงข้้อป็ฏิบิัติหลักบิางป็ระการท่้ำสำาคั์ญ
อยูัต่ลอด้เวลา

 ความเป็นผูน้ำาและความสอดคล้อง: หัวหนี้้า
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศรับิผิด้ช้อบิการ
สง่เสริมูสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ การหลอมูรวมูในี้สังค์มู และค์วามู
เค์ารพิในี้ค์วามูหลากหลายัในี้ป็ระเทำศท่้ำตนี้ได้้ถุวายัพิระ
ราช้สาส์นี้ตราต้ัง รวมูท้ัำงค์วามูพิยัายัามูท่้ำจัะสนี้ับิสนีุ้นี้
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ เจ้ัาหนี้้าท่้ำในี้แผนี้กต่างๆ ข้อง
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศอาจัต้องพิบิป็ะ
กับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ระหว่างการทำำางานี้ เช้น่ี้ ในี้
โค์รงการการพิัฒนี้า การป็ระเมูินี้การค์วบิค์ุมูการสง่ออก 
หรือการเยั้่ยัมูเยั้ยันี้ผู้ต้องข้ังข้องแผนี้กกงสุล แนี้วป็ฏิบิัติ
ท่้ำด้้ท่้ำสุด้คื์อ การกำาหนี้ด้ผู้เป็็นี้ศูนี้ยั์รวมูการป็ระสานี้งานี้
สำาหรับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ภายัในี้สำานี้ักงานี้ข้อง
ค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ เพิื่อค์วามูเป็็นี้ผู้นี้ำาและค์วามู
สอด้ค์ล้องในี้แนี้วทำางการทำำางานี้ข้องแผนี้กต่างๆ ทำุก
แผนี้กในี้สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วร
แบิง่ปั็นี้ข้้อมููลท่้ำเก่้ยัวข้้องกับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
และบิริบิทำทำางการเมูืองข้องพิวกเข้าตามูค์วามูเหมูาะสมู 
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรแสวงหา
ค์ำาแนี้ะนี้ำาหรือแนี้วทำางจัากผู้เช้้่ยัวช้าญท่้ำสำานี้ักงานี้ใหญ ่

(กองนี้โยับิายัสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และกิจัการช้นี้พิื้นี้เมูือง
ด้ั้งเดิ้มู กรมูตามูพิื้นี้ท่้ำภูมูิศาสตร์ท่้ำสังกัด้ และหนี้ว่ยังานี้ 
อ่ืนี้ๆ ท่้ำเหมูาะสมู) และจัากองค์์กรภาค์ป็ระช้าสังค์มูท่้ำ
ทำำางานี้รว่มูกับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ เพิื่อให้แนี้ใ่จัว่า
แนี้วทำางในี้การสนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้นี้ั้นี้ได้้
รับิการพิิจัารณาและมู้ป็ระสิทำธีิภาพิ เมูื่อต้องเผช้ิญกับิ
สถุานี้การณ์ฉุกเฉินี้ การด้ำาเนี้ินี้การตามูค์วามูจัำาเป็็นี้ต้อง
นี้ำามูาป็ฏิบิัติจัากค์ู่มูือนี้้้ 

 ไม่ก่อใหเ้กิดอันตราย: ค์ู่มูือนี้้้ค์วรนี้ำาไป็ใช้้ด้้วยัวิธี้ท่้ำ
เค์ารพิสวัสดิ้ภาพิและค์วามูเป็็นี้สว่นี้ตัวข้องนี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ซีึ่งรวมูถึุงการป็รับิใช้้กับิการตัด้สินี้ใจั
ต่างๆ เก่้ยัวกับิการจััด้การรายักรณ้และการแลกเป็ล่้ยันี้
ข้้อมููลกับิพิันี้ธีมูิตรและสาธีารณะ เช้น่ี้ การให้การ
สนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้อยัา่งช้ัด้แจ้ังและการ
ติด้ต่อทำางการข้องต่างป็ระเทำศโด้ยัตรงอาจัไมูใ่ช้วิ่ธี้ท่้ำด้้
ท่้ำสุด้ในี้ทำุกกรณ้ 

 ความยนิยอม: นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ป็ระเมูินี้
สถุานี้การณ์ข้องตนี้เองได้้ด้้ท่้ำสุด้ และเสนี้อแนี้ะได้้ว่าการ
สนี้ับิสนีุ้นี้ใด้จัะมู้ป็ระโยัช้นี้์ต่อตัวพิวกเข้า โด้ยัตระหนี้ัก
ว่าสถุานี้การณ์อาจัพิัฒนี้าไป็ได้้ และในี้บิางค์รั้งพิัฒนี้า
ไป็อยัา่งรวด้เร็ว หากเป็็นี้ไป็ได้ป็ฏิบิัติการใด้ๆ ท่้ำเก่้ยัวกับิ
กรณ้เฉพิาะรายัค์วรได้้รับิค์วามูยัินี้ยัอมูอยัา่งอิสระ และ
ได้้รับิการบิอกกล่าวอยัา่งค์รบิถุ้วนี้จัากนี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำตกเป็็นี้ป็ระเด็้นี้ ้ หรืออ้กทำางจัากจัากตัวแทำนี้
หรือค์รอบิค์รัว นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ หรือตัวแทำนี้ 
ค์รอบิค์รัว หรือเพิื่อนี้รว่มูงานี้ค์วรได้้รับิแจ้ังข้้อมููลเก่้ยัว
กับิป็ฏิบิัติการต่างๆ ท่้ำกระทำำาแทำนี้พิวกเข้า 

 แนวทางการทำางานทีม่กีารจัดการ: องค์์ป็ระกอบิ
หลักสำาหรับิแนี้วทำางการสนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเป็็นี้ผลสำาเร็จันี้ั้นี้ต้องมู้การวิเค์ราะห์กลยุัทำธี์ 
(รวมูท้ัำงการวิเค์ราะห์บินี้พิื้นี้ฐานี้ด้้านี้เพิศสภาพิท่้ำเร้ยัก
ว่า Gender-Base Analysis +) ป็ฏิบิัติการในี้เวลาท่้ำ
เหมูาะสมู และการทำำางานี้รว่มูกันี้กับิผู้ให้การสนี้ับิสนีุ้นี้ 
อ่ืนี้ๆ โด้ยัท่ัำวไป็แนี้วทำางการทำำางานี้ท่้ำมู้การจััด้การมูัก
มู้ป็ระสิทำธีิภาพิมูากท่้ำสุด้ เมูื่อให้ค์วามูสำาคั์ญกับิการ
แทำรกแซีงอยัา่งไมูเ่ป็็นี้ทำางการและในี้ระดั้บิเจ้ัาหนี้้าท่้ำ
ป็ฏิบิัติการในี้ช้ว่งแรก และเพิิมู่ค์วามูสำาคั์ญให้กับิการ
แทำรกแซีงในี้ระดั้บิสูงและเป็็นี้ทำางการเมูื่อสถุานี้การณ์

วิกฤตพิัฒนี้าไป็ การแทำรกแซีงสาธีารณะท่้ำหากว่าจัะก่อ
ให้เกิด้ป็ระโยัช้นี้์ มูักถุูกนี้ึกถึุงอยูับ่ิอ่ยัค์รั้งตามูหลังค์วามู
พิยัายัามูสานี้สัมูพิันี้ธี์ทำางการทำูต 

 ความปลอดภัยของบุคลากรของสำานักงานของ
คณะผูแ้ทนในต่างประเทศ: เมูื่อพิิจัารณาแนี้วทำางการ
สนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ จัะต้องไตรต่รองค์วามู
ป็ลอด้ภัยัและสวัสดิ้ภาพิข้องบุิค์ลากรข้องสำานี้ักงานี้ข้อง
ค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ ก่อนี้การเข้้ารว่มูในี้การสง่
เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้ค์วรมู้การป็ระเมูินี้ค์วามูเส้่ยังตามูรายักรณ้
เพิื่อนี้ำามูาช้ั่งน้ี้ำาหนี้ักเท้ำยับิกับิป็ระโยัช้นี้์ท่้ำอาจัเกิด้ข้ึ้นี้ได้้
จัากป็ฏิบิัติการ 

	 การทับซอ้นกันของประเด็น	กลุ่มเฉพาะ	และบรบิท
ต่างๆ: นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้อาจัพิบิเจัออุป็สรรค์
ท่้ำเฉพิาะเจัาะจังเพิราะพิวกเข้าถุูกจััด้อยูัก่ลุ่มูท่้ำถุูกระบุิ     
อัตลักษณ์ซีึ่งป็ระสบิกับิการเลือกป็ฏิบิัติในี้ป็ระเทำศ
นี้ั้นี้ๆ เช้น่ี้ ค์วามูท้ำาทำายัหรือภัยัค์ุกค์ามูท่้ำนี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเป็็นี้ผู้หญิงต้องพิบิเจัออาจัรุนี้แรงกว่าและมู้
ธีรรมูช้าติท่้ำแตกต่างไป็จัากท่้ำนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำ
เป็็นี้ผู้ช้ายัป็ระสบิ กิจักรรมูท่้ำมู้เทำค์โนี้โลยั้ดิ้จิัทัำลเป็็นี้สื่อนี้ำา
มูาซีึ่งการพิิจัารณาท่้ำเฉพิาะเจัาะจังสำาหรับิการค์ุ้มูค์รอง
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ค์วามูแตกต่างข้องกลุ่มูและ
บิริบิทำต่างๆ เหล่านี้้้จัะต้องนี้ำามูาป็ระกอบิการพิิจัารณา
หาแนี้วทำางท่้ำเหมูาะสมูในี้แต่ละกรณ้ สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะ
ผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรศึกษาข้้อมููลท่้ำเก่้ยัวข้้องในี้บิทำ   
ต่อท้ำายั ซีึ่งรวมูอยูัใ่นี้ค์ู่มูือนี้้้สำาหรับิค์ำาแนี้ะนี้ำาเพิิมู่เติมู 
(ศึกษาข้้อมููลเพิิมู่ในี้บิทำท่้ำ 7) 

 ทกุสถานการณ์มลัีกษณะเฉพาะ: ป็ฏิบิัติการ
สนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำตกอยูัใ่นี้ค์วามูเส้่ยัง
นี้ั้นี้ไมูไ่ด้้มู้รูป็แบิบิท่้ำจัะนี้ำามูาใช้้ตายัตัวเพิ้ยังแบิบิเด้้ยัว 
ค์ู่มูือนี้้้จึังค์วรนี้ำามูาต้ค์วามูหมูายัในี้บิริบิทำข้องเหตุการณ์
แวด้ล้อมูและสภาพิข้องท้ำองถ่ิุนี้ในี้พิื้นี้ท่้ำและในี้การ
ป็รึกษาสำานี้ักงานี้ใหญ ่เค์รื่องมูือต่างๆ ในี้การสร้างค์วามู 
ตระหนี้ักรู้ เสริมูสร้างศักยัภาพิ และการแทำรกแซีง ไมูค่์วร
ต้องถุูกพิิจัารณาแยักจัากกันี้ และค์วรใช้้รว่มูกับิแนี้วทำาง
การทำำางานี้อ่ืนี้ๆ ซีึ่งมู้ป็ระโยัช้นี้์ในี้ลักษณะข้องรายัการ
ตรวจัสอบิเพิื่อให้แนี้ใ่จัว่ามู้การค์ำานี้ึงถึุงข้ั้นี้ตอนี้สำาคั์ญ
ต่างๆ และเจ้ัาหนี้้าท่้ำท่้ำเหมูาะสมูได้้รับิแจ้ังข้้อมููลอยัา่งทัำนี้
ท่ำวงท้ำ 
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3.1	 การกำาหนดขอบเขต	การรวบรวมข้อมูลและ
การรายงาน

 ค์วามูสามูารถุข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าในี้การช้ว่ยั
เสริมูสร้างศักยัภาพิและสนี้ับิสนีุ้นี้การตอบิสนี้องท่้ำมู้
ป็ระสิทำธีิภาพิต่อสถุานี้การณ์ฉุกเฉินี้นี้ั้นี้ข้ึ้นี้อยูักั่บิค์วามู
เข้้าใจัและการบิันี้ทึำกเอกสารเก่้ยัวกับิบิริบิทำท่้ำมู้การ
พิัฒนี้าข้ึ้นี้เรื่อยัๆ และกรณ้เฉพิาะรายั การฝึกหัด้กำาหนี้ด้
ข้อบิเข้ตสามูารถุทำำาได้้โด้ยัระบุิองค์์กรด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้                 
และนี้ักป็กป้็อง: เข้าคื์อใค์ร พิวกเข้าเป็็นี้สว่นี้หนี้ึ่งข้อง
เค์รือข้า่ยัระดั้บิป็ระเทำศหรือระหว่างป็ระเทำศหรือไมู ่และ
ค์วามูเส้่ยังท่้ำพิวกเข้าเผช้ิญ ด้้วยัค์วามูเข้้าใจัในี้ค์วามู
หลากหลายัข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และบิริบิทำ
ท่้ำพิวกเข้าทำำางานี้ (สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่าง
ป็ระเทำศค์วรอ้างถึุงบิทำต่อท้ำายัสำาหรับิค์ำาแนี้ะนี้ำาเก่้ยัวกับิ
กลุ่มูและบิริบิทำท่้ำเฉพิาะเจัาะจัง) 

 ในี้การป็ระเมิูนี้สภาวการณท่้์ำนี้กัป็กป้็องสิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้                                                                           
ทำำางานี้ สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศต้อง
ค์ำานี้ึงถึุงสิง่เหล่านี้้้:  

• หากปั็ญหาหรือค์วามูเส้่ยังเป็็นี้สิง่ท่้ำแสด้งถึุง
ธีรรมูเนี้้ยัมูการป็ฏิบิัติเฉพิาะใด้ๆ (เช้น่ี้ การจัำากัด้
การใช้้เสร้ภาพิในี้การแสด้งออกหรือการชุ้มูนีุ้มูอยัา่ง
สันี้ติ ท้ัำงในี้ทำางกฎหมูายัและในี้ทำางป็ฏิบิัติ) 

• สาเหตุท่้ำเกิด้จัากระบิบิและภัยัค์ุกค์ามูใหมู่ๆ  ท่้ำกำาลัง
เกิด้ข้ึ้นี้ 

• ป็ริมูาณข้องภัยัค์ุกค์ามูหรือการโจัมูต้ท่้ำถุูกกล่าวหา
และได้้รับิรายังานี้ 

• หนี้ว่ยังานี้ท่้ำมู้อำานี้าจัมู้ค์วามูพิยัายัามูท่้ำจัะค์ุ้มูค์รอง
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และทำำาการสืบิสวนี้การ
โจัมูต้ท่้ำเกิด้ข้ึ้นี้กับิพิวกเข้าหรือไมู ่(ระดั้บิข้องการไมู่
นี้ำาผู้กระทำำาผิด้มูาลงโทำษ) 

• การสนี้ทำนี้าแลกเป็ล่้ยันี้ระหว่างหนี้ว่ยังานี้ท่้ำมู้อำานี้าจั 
ภาค์ป็ระช้าสังค์มู และนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้มู้
หรือไมู ่

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศยัังค์วรระบุิ
ตัวผู้มู้บิทำบิาทำอ่ืนี้ๆ ท่้ำทำำางานี้ในี้ป็ระเด็้นี้ข้องนี้ักป็กป้็อง

ตัวอยา่งเหตกุารณ์ทีท่ำาใหเ้กิดความเสีย่งต่อนัก
ปกป้องสทิธิมนุษยชน

• การออกกฎหมูายัใหมูท่้่ำจัำากัด้หรือลด้ทำอนี้สิทำธีิ
หรือเสร้ภาพิข้ั้นี้พิื้นี้ฐานี้ 

• นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เผช้ิญกับิภัยัค์ุกค์ามู 
การข้มู่ขู้ ่หรือค์วามูรุนี้แรงโด้ยัเฉพิาะเจัาะจัง

• นี้กักิจักรรมูรายังานี้การจัับิกุมูโด้ยัไมูมู่ข้้้อกล่าวหา
หรือการกล่าวหาท่้ำยัังเป็็นี้ข้้อกังข้า 

• พิยัานี้หรือทำนี้ายัหายัตัวไป็หลังการให้การหรือ
กระบิวนี้การพิิจัารณาค์ด้้ท่้ำเป็็นี้ป็รปั็กษ์ต่อผู้มู้
อำานี้าจั 

• ภาค์ป็ระช้าสังค์มู องค์์กรส่ือ หรือกลุ่มูช้นี้พิื้นี้เมูอืง
ด้ั้งเดิ้มูท่้ำวิพิากษ์วิจัารณ์ป็ระวัติการทำำางานี้ข้อง
รัฐบิาลเก่้ยัวกับิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ถุูกสั่งห้ามูหรือต้อง
เผช้ิญกับิการค์ว่ำาบิาตรทำางกฎหมูายั 

• เกิด้การป็ระท้ำวงหรือกิจักรรมูสาธีารณะอ่ืนี้ๆ ท่้ำ
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้มูักมู้ค์วามูเส้่ยัง 

สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ รวมูท้ัำงสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่าง
ป็ระเทำศข้องป็ระเทำศอ่ืนี้ๆ ผู้มู้บิทำบิาทำในี้ระดั้บิภูมูิภาค์
และนี้านี้าช้าติ สถุาบิันี้ระดั้บิช้าติ และค์ณะกรรมูการ
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ต่างๆ นี้ักวิช้าการ สื่อมูวลช้นี้ และภาค์
เอกช้นี้ นี้อกจัากนี้้้สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่าง
ป็ระเทำศค์วรพิิจัารณาถึุงค์วามูเช้ื่อมูโยังกับิป็ระเด็้นี้ท่้ำ
มู้ค์วามูสำาคั์ญลำาดั้บิต้นี้ด้้านี้การพิัฒนี้าข้องป็ระเทำศ
แค์นี้าด้า บิริบิทำในี้การวางแผนี้งานี้ และบิริบิทำข้อง
โค์รงการด้้านี้การค้์า อาทิำ จุัด้ท่้ำธุีรกิจัและสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
มูาบิรรจับิกันี้ และการระบุินี้ิติบุิค์ค์ลสัญช้าติแค์นี้าด้าท่้ำ
มู้สว่นี้รว่มูในี้การละเมูิด้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำถุูกกล่าวหาหรือ
เกิด้ข้ึ้นี้ช้ัด้แจ้ัง

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรเฝ้าระวัง
สถุานี้การณ์ท่้ำเก่้ยัวข้้องและจััด้ทำำารายังานี้ถึุงพิัฒนี้าการ
ข้องป็ระเทำศท่้ำได้้รับิแต่งต้ังให้ไป็ป็ระจัำาอยัา่งสมู่ำาเสมูอ 
ข้้อมููลค์วรมู้การแบิง่ปั็นี้ระหว่างบุิค์ลากรในี้สำานี้ักงานี้
ข้องค์ณะผู้แทำนี้ทำางการทำูตในี้ต่างป็ระเทำศข้องป็ระเทำศ

รายการตรวจสอบสำาหรบัการรายงานกรณขีองนัก
ปกป้องสทิธิมนุษยชนทีต่กอยูใ่นความเสีย่ง

• ค์วามูเป็็นี้มูาพิื้นี้ฐานี้ข้องกรณ้: บุิค์ค์ล (ระบุิช้ื่อ
เมูื่อป็ลอด้ภัยัและเหมูาะสมูเท่ำานี้ั้นี้) เค์รือข้า่ยั/
องค์์กร/ชุ้มูช้นี้ท่้ำสังกัด้ กลุ่มู บิริบิทำ และรูป็แบิบิ
กิจักรรมู 

• เง่ือนี้ไข้และกฎข้้อบิังคั์บิท้ำองถ่ิุนี้เก่้ยัวกับินี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ และป็ระเด็้นี้ท่้ำนี้ักป็กป้็อง
เก่้ยัวพิันี้อยูั่

• เหตุการณ์เฉพิาะเจัาะจัง ผู้กระทำำาผิด้ท่้ำถุูกกล่าว
หา และวิธี้การท่้ำสิง่เหล่านี้้้นี้ำาไป็สูก่ารละเมูิด้หรือ
ค์ุกค์ามูสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้

• การป็ระเมูินี้ระดั้บิค์วามูป็ลอด้ภัยัสว่นี้บุิค์ค์ลข้อง
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ค์รอบิค์รัว และชุ้มูช้นี้ 

• การตอบิสนี้องข้องทำางการ ภาค์ป็ระช้าสังค์มู 
และผู้มู้สว่นี้ได้้สว่นี้เส้ยัอ่ืนี้ๆ (ทำางการทำูตและ
ภาค์รัฐ)

• ข้อ้เรย้ักรอ้งท่้ำเจัาะจังจัากนัี้กป็กป้็องสทิำธีมิูนุี้ษยัช้นี้ 
สำาหรับิการสนี้ับิสนีุ้นี้ (หากมู้) และการแทำรกแซีง
โด้ยัสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศท่้ำ
นี้ำาเสนี้อ (ในี้กรณ้ท่้ำสัมูพิันี้ธี์กันี้) สรุป็ค์วามูเส้่ยัง
ท่้ำเก่้ยัวเนี้ื่องกับิแนี้วทำางท่้ำแนี้ะนี้ำาและวิธี้การ
บิรรเทำาค์วามูเส้่ยังเหล่านี้้้ 

• ผลท่้ำป็รากฏ/ผลลัพิธี์จัากการแทำรกแซีงข้อง
ป็ระเทำศแค์นี้าด้า (ในี้กรณ้ท่้ำสัมูพิันี้ธี์กันี้) รวมู
ท้ัำงการตอบิสนี้องจัากหนี้ว่ยังานี้ท่้ำมู้อำานี้าจัข้อง
รฐับิาล ภาค์ป็ระช้าสงัค์มู ชุ้มูช้นี้ท่้ำได้้รับิผลกระทำบิ 
และสื่อ รวมูท้ัำงภัยัค์ุกค์ามูหรือการตอบิโต้นี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 

• การป็รบัิข้อ้มููลอยัา่งสมู่ำาเสมูอตามูค์วามูเหมูาะสมู
ให้สอด้ค์ล้องกับิสถุานี้การณ์ท่้ำเป็ล่้ยันี้แป็ลง 

แค์นี้าด้ากับิเจ้ัาหนี้้าท่้ำสำานี้ักงานี้ใหญ ่โด้ยัเฉพิาะกับิกรมู
ตามูพิื้นี้ท่้ำภูมูิศาสตร์ท่้ำสังกัด้ท่้ำสำานี้ักงานี้ใหญ ่โด้ยัสำาเนี้า
ถึุงกองนี้โยับิายัสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และกิจัการช้นี้พิื้นี้เมูือง
ด้ั้งเดิ้มูและหนี้ว่ยังานี้อ่ืนี้ๆ ตามูค์วามูเหมูาะสมู การ
รายังานี้ข้องสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ
ค์วรอ้างถึุงรายัการตรวจัสอบิสำาหรับิการรายังานี้กรณ้
ข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำตกอยูัใ่นี้ค์วามูเส้่ยัง ซีึ่งจัะ
กล่าวต่อไป็นี้้้ เจ้ัาหนี้้าท่้ำสามูารถุรับิรองการค์ุ้มูค์รองแหล่ง
ข้้อมููลและค์วามูป็ลอด้ภัยัข้องข้้อมููลโด้ยัใช้้การป้็องกันี้ในี้
การป็ฏิบิัติงานี้ตามูมูาตรฐานี้ รวมูท้ัำงการใช้้การจัำาแนี้ก
ป็ระเภทำ

 ข้้อมููลท่้ำเหมูาะสมูเมูื่อมู้การอ้างอิงถึุงบุิค์ค์ลใด้บุิค์ค์ล
หนี้ึ่ง (ดู้เพิิมู่เติมูได้้ท่้ำภาค์ผนี้วก ก) เอกสารท่้ำจััด้ทำำาข้ึ้นี้หรือ
สง่ผา่นี้โด้ยัเทำค์โนี้โลยั้ดิ้จิัทัำล ต้องค์ำานี้ึงถึุงค์วามูป็ลอด้ภัยั
ทำางดิ้จิัทัำลเพิื่อรับิรองค์วามูป็ลอด้ภัยัข้องนี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้อันี้สัมูพิันี้ธี์กับิการจััด้ทำำา สง่ต่อ หรือได้้รับิ
เอกสารเหล่านี้้้ (ดู้เพิิมู่เติมูท่้ำบิทำต่อท้ำายั หัวข้้อนี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ในี้บิริบิทำออนี้ไลนี้์และดิ้จิัทัำล)

3.2	 การสรา้งความสมัพันธ์	การติดต่ออยา่ง
สม่ำาเสมอ	และการแลกเปลีย่นข้อมูลกับ				
นักปกป้องสทิธิมนุษยชน	

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรหาช้อ่ง
ทำางในี้การสร้างและรักษาค์วามูสัมูพิันี้ธี์กับินี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และองค์์กรภาค์ป็ระช้าสังค์มู ต้ังแต่องค์์กร
ท่้ำมู้ทำุนี้สนี้ับิสนีุ้นี้มูากไป็จันี้ถึุงกลุ่มูเค์ล่ือนี้ไหวระดั้บิ
รากหญ้าท่้ำอยูัช่้ายัข้อบิ ท้ัำงในี้พิื้นี้ท่้ำเมูืองและพิื้นี้ท่้ำหา่ง
ไกล การติด้ต่อกับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้สามูารถุ
ช้ว่ยัให้สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศเข้้าใจั
สถุานี้การณ์ข้องพิวกเข้าและบิริบิทำท้ำองถ่ิุนี้ท่้ำพิวกเข้า
ทำำางานี้ได้้ด้้ข้ึ้นี้ และเอ้ืออำานี้วยัต่อการตอบิสนี้องเมูื่อมู้
สถุานี้การณ์ฉุกเฉินี้ 

 เมูื่อมู้โอกาส การติด้ต่อสื่อสารอยัา่งสมู่ำาเสมูอกับิ
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ตัวแทำนี้ หรือค์รอบิค์รัวนี้ั้นี้
จัำาเป็็นี้  เพิื่อให้มู้ข้้อมููลท่้ำเป็็นี้ปั็จัจุับิันี้เก่้ยัวกับิสถุานี้การณ์
และค์วามูช้ว่ยัเหลือท่้ำตรงกับิค์วามูต้องการข้องพิวก
เข้า การติด้ต่อโด้ยัตรงนี้ั้นี้เป็็นี้เรื่องท่้ำค์วรจัะทำำา แต่ไมูไ่ด้้
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เป็็นี้เง่ือนี้ไข้ท่้ำป็ระเทำศแค์นี้าด้าจัะต้องให้การสนี้ับิสนีุ้นี้    
บิอ่ยัค์รั้งสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศหรือ
องค์์กรภาค์ป็ระช้าสังค์มูเพิ้ยังแหง่เด้้ยัวในี้ป็ระเทำศท่้ำนี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ทำำางานี้อยูัท่ำำาหนี้้าท่้ำเป็็นี้ศูนี้ยั์กลาง
ในี้การติด้ต่อระหว่างนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ และ
องค์์กรต่างๆ และบุิค์ค์ลต่างๆ ท่้ำทำำางานี้รว่มูกันี้เพิื่อ
สนี้ับิสนีุ้นี้ค์วามูพิยัายัามูข้องพิวกเข้า เพิื่อสง่เสริมูค์วามู
เค์ารพิในี้หลักสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ การสื่อสารแบิบิออนี้ไลนี้์
หรือดิ้จิัทัำลสามูารถุเป็็นี้เค์รื่องมูือท่้ำเป็็นี้ป็ระโยัช้นี้์ในี้แง่นี้้้ 
แต่การค์ำานี้ึงถึุงค์วามูป็ลอด้ภัยัท่้ำเหมูาะสมูอันี้เก่้ยัวเนี้ื่อง
กับิรูป็แบิบิการสื่อสารและการแลกเป็ล่้ยันี้ข้้อมููลนี้้้ มู้
ค์วามูสำาคั์ญยัิง่ (ดู้เพิิมู่เติมูท่้ำบิทำต่อท้ำายั หัวข้้อนี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ในี้บิริบิทำออนี้ไลนี้์และดิ้จิัทัำล) 

3.3	 การเพิ่มความสนใจใหกั้บนักปกป้องสทิธิ
มนุษยชน

 การให้ค์วามูสนี้ใจักับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้มูาก
ข้ึ้นี้มูักสง่ผลต่อค์วามูป็ลอด้ภัยัข้องพิวกเข้า โด้ยัแสด้ง
ให้เห็นี้ว่า “ป็ระช้าค์มูโลกกำาลังจัับิตามูอง” ดั้งนี้ั้นี้จึัง
เป็็นี้การยัับิยัั้งทำางการไมูใ่ห้กระทำำาใด้ๆ ท่้ำเป็็นี้ป็รปั็กษ์แก่
พิวกเข้า การยัอมูรับิข้องสาธีารณช้นี้ยัังให้ค์วามูนี้า่เช้ื่อ
ถืุอแก่นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และงานี้ข้องพิวกเข้า ซีึ่ง
มู้ค์วามูสำาคั์ญอยัา่งยัิง่สำาหรับิค์นี้ท่้ำอาจัตกเป็็นี้เป้็าหมูายั
ข้องกลยุัทำธี์เพิื่อบิอ่นี้ทำำาลายัช้ื่อเส้ยังข้องพิวกเข้า

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศสามูารถุ
แสด้งให้เห็นี้ถึุงค์วามูสำาคั์ญข้องงานี้ข้องบิรรด้านี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิได้้ ยักตัวอยัา่งเช้น่ี้ การเยั้่ยัมูพิื้นี้ท่้ำไมูว่่าจัะ
ด้้วยัตนี้เองหรือพิร้อมูกับิสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้
ต่างป็ระเทำศอ่ืนี้ๆ เพิื่อพิบิกับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
ในี้สภาพิพิื้นี้ท่้ำอันี้หลากหลายัท่้ำพิวกเข้าทำำางานี้สง่เสริมู
สนี้ับิสนีุ้นี้ การเยั้่ยัมูในี้ลักษณะนี้้้บิางค์รั้งอยูัใ่นี้พิื้นี้ท่้ำหา่ง
ไกล และบิอ่ยัค์รั้งท่้ำอยูัภ่ายัใต้การสอด้สอ่งข้องทำางการ
และหนี้ว่ยังานี้ค์วามูมูั่นี้ค์งท้ำองถ่ิุนี้ กลุ่มูค์นี้เหล่านี้้้มูัก
จัะมู้ค์วามูสำาคั์ญทำางยุัทำธีศาสตร์และมู้ป็ระโยัช้นี้์ท่้ำสุด้
เมูื่อพิวกเข้าฝังตัวอยูัใ่นี้บิริบิทำท้ำองถ่ิุนี้และป็ระสานี้งานี้
กับิกลุ่มูหรือเค์รือข้า่ยัต่างๆ ในี้ท้ำองถ่ิุนี้ นี้อกจัากนี้้้นี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ยัังสามูารถุได้้รับิเช้ิญเข้้ารว่มูงานี้ท่้ำ
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศจััด้ในี้ฐานี้ะแข้ก

ผู้มู้เก้ยัรติ เช้น่ี้เด้้ยัวกับิหนี้ว่ยังานี้ผู้มู้อำานี้าจัข้องป็ระเทำศ
เจ้ัาภาพิ ภาค์เอกช้นี้ และบุิค์ลลอ่ืนี้ๆ ท่้ำมู้อิทำธีิพิลต่อการก
ระทำำาข้องรัฐบิาลได้้ ค์วามูสนี้ใจันี้ั้นี้ยัังสามูารถุถุูกยักระดั้บิ
ผา่นี้การสื่อสารสาธีารณะและโซีเช้้ยัลมู้เด้้ยัได้้อ้กด้้วยั 

 ดั้งเช้น่ี้ในี้การกระทำำาใด้ๆ ในี้กรณ้เฉพิาะ การหารือกับิ
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ตัวแทำนี้หรือค์รอบิค์รัวข้องพิวก
เข้า จัำาเป็็นี้ต้องมู้ข้ึ้นี้ก่อนี้ท่้ำจัะมู้การจััด้กิจักรรมูยักระดั้บิ
ค์วามูสนี้ใจั  ค์วามูสัมูพิันี้ธี์กับิเจ้ัาหนี้้าท่้ำการทำูตต่างช้าติ
บิางค์รั้งก็สามูารถุสร้างค์วามูเส้่ยังใหมู่ๆ  ให้กับิพิวกเข้า 
ค์รอบิค์รัวและชุ้มูช้นี้ข้องพิวกเข้า  

3.4	 การยอมรบัคณุค่าของความพยายามด้วยการ
มอบรางวัล

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศข้องป็ระเทำศ
แค์นี้าด้าได้้รับิการสง่เสริมูให้เสนี้อหรือสนี้ับิสนีุ้นี้รางวัล
ท่้ำยัอมูรับิค์วามูสำาเร็จัในี้การทำำางานี้ข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้สำาหรับิการเป็็นี้ผู้นี้ำาในี้การต่อสู้ป็ระเด็้นี้สิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเฉพิาะเจัาะจัง รางวัลนี้ั้นี้สามูารถุมูอบิเพิื่อเป็็นี้
เก้ยัรติให้กับิบุิค์ค์ลหรือกลุ่มูบุิค์ค์ลท่้ำแสด้งออกถึุงการเป็็นี้
ผู้นี้ำาในี้การป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และเสร้ภาพิ ท้ัำงในี้ระดั้บิ
ท้ำองถ่ิุนี้ ภูมูิภาค์ หรือระหว่างป็ระเทำศ 

“ ฉันได้รบัแรงกระตุ้นให้มาเป็นนักปกป้อง
สทิธมินุษยชนเนือ่งจากสถานการณค์วาม

เปราะบางทีฉ่ันได้ประสบและบันทึกไว้ และสิง่ที ่
เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันทำาต่อไปคือพลังในการ
ปรบัตัวต่ออุปสรรคทีฉ่ันเห็นจากครอบครวัและ
ในตัวของเด็กๆ ในขณะทีเ่รากำาลังใช้ชีวิตอยูใ่น
ชว่งเวลาแหง่ความยากลำาบากนี ้ฉันกลับเป่ียมไป
ด้วยความหวังสำาหรบัเวเนซุเอลาทีดี่กว่านี ้ทีพ่วก
เราล้วนเป็นนักปกป้องสทิธมินุษยชน”     

— Katerine Martinez ผู้ได้รบัรางวัลสทิธมินุษยชน
จากสถานทูตแคนาดา ครัง้ที ่10

“

3.5	 การเสรมิสรา้งศกัยภาพและการจัดหาเงินทนุ
สนับสนุนใหแ้ก่นักปกป้องสทิธิมนุษยชน

 เมูื่อมู้โอกาส สำานี้กังานี้ข้องค์ณะผูแ้ทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ
ได้้รบัิการสง่เสรมิูใหใ้ช้ง้บิป็ระมูาณท่้ำมูเ้พิื่อสนัี้บิสนุี้นี้
องค์์กรสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ นี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ และชุ้มูช้นี้
ข้องพิวกเข้า รวมูท้ัำงกองทำนุี้สนี้บัิสนุี้นี้โค์รงการ PIF หรอื 
กองทำนุี้แค์นี้าด้าเพิื่อการริเริมู่ข้องท้ำองถ่ิุนี้ (CFLI) การใหเ้งินี้
ทำนุี้ช้ว่ยัสนัี้บิสนุี้นี้การทำำางานี้ข้องนี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ 
เสรมิูสรา้งศักยัภาพิ และสร้างค์วามูเช้ื่อมูโยังกับิเค์รอืข้า่ยั
นี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ ยักตัวอยัา่งเช้น่ี้ เงินี้ทำนุี้สามูารถุ
ใช้พ้ิฒันี้า และจััด้การอบิรมู และโค์รงการแลกเป็ล่้ยันี้ค์วามู
รู ้ท่้ำมูุง่สรา้งศักยัภาพิใหกั้บินี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้และ
เสรมิูค์วามูแข้ง็แกรง่ให้กับิเค์รอืข้า่ยัข้องพิวกเข้า 

 
 
 

3.6	 การอุปถัมภ์เครอืข่ายสนับสนุนนักปกป้อง
สทิธิมนุษยชนทีม่ปีระสทิธิภาพ

 ผู้แทำนี้ข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าในี้ต่างป็ระเทำศได้้รับิ
ค์วามูค์าด้หวังให้รักษาเค์รือข้า่ยัการติด้ต่อข้องกลุ่มูค์นี้
และบุิค์ค์ลท่้ำทำำางานี้สง่เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้เพิื่อการค์ุ้มูค์รอง
และสง่เสริมูสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้
ในี้ต่างป็ระเทำศข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าสามูารถุมู้บิทำบิาทำ

สำาคั์ญในี้การอุป็ถัุมูภ์การพิัฒนี้าเค์รือข้า่ยัสนี้ับิสนีุ้นี้ท่้ำ
มู้ป็ระสิทำธีิภาพิต่างๆ ท่้ำรวมูท้ัำงสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้
แทำนี้ทำางการทำูตข้องป็ระเทำศอ่ืนี้ๆ หนี้ว่ยังานี้ราช้การ 
สื่อมูวลช้นี้ นี้ักวิช้าการ ภาค์เอกช้นี้ (รวมูถึุงบิริษัทำ
สัญช้าติแค์นี้าด้าในี้ตลาด้) และผู้มู้สว่นี้ได้้สว่นี้เส้ยัอ่ืนี้ๆ 
เค์รือข้า่ยัเหล่านี้้้จััด้หาทำรัพิยัากรจัำาเป็็นี้เพิื่อสนี้ับิสนีุ้นี้นี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำอยูัใ่นี้ค์วามูเส้่ยัง รวมูท้ัำงข้้อมููล
สำาคั์ญ ค์ำาแนี้ะนี้ำา และช้อ่งทำางการเข้้าถึุงแหล่งอิทำธีิพิล 
พิวกเข้าอาจัช้ว่ยัเพิิมู่ค์วามูนี้า่เช้ื่อถืุอในี้การรับิมูือกับิ  
เจ้ัาหนี้้าท่้ำท้ำองถ่ิุนี้ สาธีารณะ และตัวนี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้เอง 

3.7	 การใหห้น่วยงานท้องถ่ินเข้ามามสีว่นรว่ม

 ผู้แทำนี้ป็ระเทำศแค์นี้าด้าค์วรสร้างและรักษาไว้ซีึ่ง
ค์วามูสัมูพิันี้ธี์กับิเจ้ัาหนี้้าท่้ำท้ำองถ่ิุนี้ท่้ำมู้อิทำธีิพิลหรือผู้ท่้ำ
ได้้รับิมูอบิหมูายัให้ทำำาการตัด้สินี้ใจัต่างๆ ท่้ำสง่ผลถึุงสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้ ซีึ่งอาจัรวมูถึุงรัฐมูนี้ตร้หรือเจ้ัาหนี้้าท่้ำผู้ติด้ตามู
รัฐมูนี้ตร้ข้องรัฐบิาลป็ระเทำศเจ้ัาภาพิ สถุาบิันี้เก่้ยัวกับิ
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ระดั้บิช้าติ ผู้ตรวจัการแผน่ี้ดิ้นี้ ข้้าราช้การ
การเมูืองหรือข้้าราช้การป็ระจัำา สมูาช้ิกฝ่ายันี้ิติบิัญญัติ 
และผู้นี้ำาระดั้บิภูมูิภาค์และการป็กค์รองท้ำองถ่ิุนี้ 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศข้องป็ระเทำศ
แค์นี้าด้าค์วรรักษาช้อ่งทำางการแลกเป็ล่้ยันี้ป็ระเด็้นี้เก่้ยัว
กับิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ท้ัำงท่้ำเป็็นี้ทำางการและไมูเ่ป็็นี้ทำางการ
กับิทำางการท้ำองถ่ิุนี้อยัา่งต่อเนี้ื่อง กลไกท่้ำจััด้ต้ังข้ึ้นี้และ
ค์วามูสัมูพิันี้ธี์ท่้ำสร้างข้ึ้นี้บินี้ค์วามูไว้วางใจัสามูารถุสร้าง
โอกาสสำาหรับิการทำำางานี้รว่มูกันี้และเอ้ือต่อการค์ล่้ค์ลายั
ป็ระเด็้นี้ท่้ำยัากยัิง่ 

 ในี้กรณ้ท่้ำนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เผช้ิญกับิค์วามู
เส้่ยังท่้ำรุนี้แรง การให้เจ้ัาหนี้้าท่้ำท้ำองถ่ิุนี้เข้้ามูามู้สว่นี้รว่มู
อยัา่งระมูัด้ระวังผา่นี้เค์รือข้า่ยัหรือกลไกท่้ำจััด้ต้ังไว้นี้ั้นี้ 
มูักสง่ผลด้้ ในี้หลายัๆ กรณ้ ค์วามูสัมูพิันี้ธี์อยัา่งไมูเ่ป็็นี้
ทำางการสามูารถุช้ว่ยัแก้วิกฤตท่้ำกำาลังเกิด้ข้ึ้นี้ได้้ในี้ระยัะ
แรกเริมู่ แนี้วทำางต่างๆ สามูารถุจััด้ให้มู้ข้ึ้นี้ในี้ระดั้บิอาวุโส
ตามูค์วามูจัำาเป็็นี้ อาทิำ เป็็นี้สว่นี้หนี้ึ่งข้องการป็ระชุ้มู
ระหว่างรัฐมูนี้ตร้กับิหัวหนี้้าสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้
ต่างป็ระเทำศ ในี้ทำำานี้องเด้้ยัวกันี้เมูื่อใช้้กลไกอยัา่งไมูเ่ป็็นี้

สำานักงานของคณะผูแ้ทนในต่างประเทศของ
ประเทศแคนาดา	-	เครอืข่ายการสนับสนุนท่ัวโลก

ในี้ป้็ 2560 และ 2561 ป็ระเทำศแค์นี้าด้าให้ทำุนี้
มูากกว่า 570,000 ด้อลลาร์กับิ 27 โค์รงการท่้ำ
สนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ในี้ 16 ป็ระเทำศ
ผา่นี้กองทำุนี้แค์นี้าด้าเพิื่อการริเริมู่ข้องท้ำองถ่ิุนี้ 
(CFLI) โค์รงการเหล่านี้้้รวมูถึุงการจััด้สัมูมูนี้าเช้ิง
ป็ฏิบิัติการเพิื่อสร้างเสริมูศักยัภาพิในี้การรายังานี้
การละเมูิด้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ให้กับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้ การสัมูมูนี้าอบิรมูเรื่องค์วามูป็ลอด้ภัยั
และค์วามูมูัน่ี้ค์งสำาหรับินี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ 
และกิจักรรมูเพิื่อสนี้ับิสนีุ้นี้การสร้างเค์รือข้า่ยั
ระหว่างนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 



1918

รวบิรวมูข้้อมููลสถุานี้การณ์นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่ัำว
โลก ค์ู่สนี้ทำนี้าท่้ำเก่้ยัวข้้อง อ่ืนี้ๆ รวมูถึุงผู้ตรวจัการพิิเศษ
ข้องสหป็ระช้าช้าติว่าด้้วยัการสง่เสริมูและค์ุ้มูค์รอง
สิทำธีิในี้เสรภ้าพิทำางค์วามูคิ์ด้เหน็ี้และการแสด้งออก ผู้
ตรวจัการพิเิศษข้องสหป็ระช้าช้าติว่าด้้วยัค์วามูรุนี้แรงต่อ
ผูห้ญงิ สาเหตุและผลท่้ำตามูมูา ผู้ตรวจัการพิิเศษข้อง
สหป็ระช้าช้าติว่าด้้วยัสิทำธีิข้องช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู ผู้ตรวจั
การพิิเศษข้องสหป็ระช้าช้าติว่าด้้วยัวิสามูัญฆาตกรรมู
และการป็ระหารช้้วิตโด้ยัพิลการ ผู้เช้้่ยัวช้าญอิสระด้้านี้
เพิศวิถุ้และอัตลักษณ์ทำางเพิศ และค์ณะทำำางานี้ด้้านี้
ธุีรกิจัและสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ข้องสหป็ระช้าช้าติ การรายังานี้
จัากผู้ตรวจัการพิิเศษและผู้เช้้่ยัวช้าญอิสระเหล่านี้้้                                                                                   
โด้ยัเฉพิาะในี้สถุานี้การณ์ข้องป็ระเทำศ สามูารถุให้ข้้อมููล
ท่้ำมู้ค์ุณค่์ามูากสำาหรับิสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่าง
ป็ระเทำศ

ทำางการแล้วแต่ไมูเ่ป็็นี้ผลหรือไมูเ่หมูาะสมู ก็สามูารถุใช้้
กลไกทำางการทำูตอยัา่งเป็็นี้ทำางการได้้ แนี้วทำางอยัา่งเป็็นี้
ทำางการนี้ั้นี้สามูารถุรวมูถึุง หนี้ังสือทำางการทำูตหรือการ
ยัื่นี้หนี้ังสือป็ระท้ำวง เป็็นี้ต้นี้ และสามูารถุป็ระสานี้กับิ
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศข้องป็ระเทำศ 
อ่ืนี้ๆ ในี้บิางกรณ้อาจัจัำาเป็็นี้ต้องใช้้มูาตราการทำางการ
ทำูตท่้ำแข้็งกร้าวข้ึ้นี้ ซีึ่งอาจัรวมูถึุงการท่้ำสำานี้ักงานี้ใหญ่
เร้ยักทำูตต่างป็ระเทำศเข้้าหารือเก่้ยัวกับิกรณ้ หรือการ
เร้ยักนี้ักการทำูตข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้ากลับิ เพิื่อแสด้งออก
ถึุงค์วามูไมูเ่ห็นี้ด้้วยัอยัา่งยัิง่ต่อการกระทำำาข้องรัฐบิาลเจ้ัา
ภาพิ ซีึ่งไมูไ่ด้้เกิด้ข้ึ้นี้บิอ่ยัค์รั้งนี้ักและถืุอเป็็นี้สถุานี้การณ์
พิิเศษ 

3.8	 การทำางานรว่มกับผูด้ำาเนินการหลักท้ังใน
ระดับภมูิภาคและระหว่างประเทศ

 การทำำางานี้รว่มูกับิและการให้การสนี้ับิสนีุ้นี้แก่หนี้ว่ยั
งานี้และกลไกระดั้บิภูมูิภาค์และระหว่างป็ระเทำศเป็็นี้
อ้กหนี้ึ่งช้อ่งทำางท่้ำได้้รับิการยัอมูรับิในี้การสนี้ับิสนีุ้นี้และ
ทำำาให้เกิด้สถุาบิันี้ท่้ำแข้็งแกรง่เพิื่อสง่เสริมูและค์ุ้มูค์รอง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 

 ภายัในี้ระบิบิข้ององค์์การสหป็ระช้าช้าติ สำานี้ักงานี้                                                                          
ข้้าหลวงใหญ่เพิื่อสิทำธีิมูนุี้ษยัช้นี้แห่งองค์์การ
สหป็ระช้าช้าติ (OHCHR) สง่เสริมูค์วามูเค์ารพิในี้สิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้ในี้ระดั้บิช้าติผา่นี้เค์รือข้า่ยัข้องสำานี้ักงานี้
ภูมูิภาค์และศูนี้ยั์กลาง หรือในี้ฐานี้ะสว่นี้หนี้ึ่งข้อง
สำานี้ักงานี้ข้ององค์์การสหป็ระช้าช้าติท่้ำมู้ค์วามูสนี้ใจั
เพิิมู่เติมูในี้เรื่องข้องป็ระเด็้นี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ระดั้บิ
ภูมูิภาค์ท่้ำสำาคั์ญและมู้ข้อบิเข้ตกว้าง ผู้ตรวจัการพิิเศษ
สหป็ระช้าช้าติและผู้เช้้่ยัวช้าญอิสระมู้การเยั้่ยัมูเยั้ยันี้
ป็ระเทำศต่างๆ อยูัเ่ป็็นี้ป็ระจัำา สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้
ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรทำำางานี้รว่มูกับิผู้ตรวจัการพิิเศษหรือ
ผู้เช้้่ยัวช้าญอิสระท่้ำมูาเยั้่ยัมูเยั้ยันี้ในี้ป็ระเทำศเจ้ัาภาพิ
ตามูค์วามูเหมูาะสมู อาทิำ เช้ิญพิวกเข้ารว่มูเสวนี้าโต๊ะ
กลมู หรือหารือสถุานี้การณ์นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้         
รว่มูกับิผู้มู้สว่นี้ได้้สว่นี้เส้ยัจัากภาค์ป็ระช้าสังค์มูในี้               
ท้ำองถ่ิุนี้และผู้แทำนี้กลุ่มูช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู ตามูท่้ำได้้                                                                                  
กล่าวไว้ในี้หวัข้อ้ 2.4 ผูต้รวจัการพิิเศษข้องสหป็ระช้าช้าติ
ว่าด้้วยัสถุานี้การณ์นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้มู้หนี้้าท่้ำ

กลไกระดับภมูภิาค	

• แอฟริกา: ผู้ตรวจัการพิิเศษด้้านี้นี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ค์ณะกรรมูาธีิการสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้       
และสิทำธีิป็ระช้าช้นี้แหง่แอฟริกา (African 
Commission on Human and Peoples’ Rights)  

• อเมูรกิา: ผูต้รวจัการด้้านี้นี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนุี้ษยัช้นี้ 
องค์์การรฐัอเมูรกัินี้ (Organization of American 
States) 

•  เอเช้้ยั: ค์ณะกรรมูาธีิการระหว่างรัฐบิาล
อาเซี้ยันี้ว่าด้้วยัสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ (ASEAN 
Intergovernmental Commission  on 
Human Rights) 

• ยุัโรป็: ค์ณะกรรมูาธีิการด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้  
สภายุัโรป็ (Council of Europe) 

• ตะวันี้ออกกลาง: ค์ณะกรรมูาธิีการสิทำธีมิูนุี้ษยัช้นี้
อาหรับิ สันี้นี้บิิาตอาหรับิ (Arab League) 

• สำานี้ักงานี้เพิื่อป็ระช้าธีิป็ไตยัและสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
องค์์การว่าด้้วยัค์วามูมูั่นี้ค์งและค์วามูรว่มูมูือ
ในี้ยุัโรป็ (Office of Democratic Institutions 
and Human Rights - OSCE) 

 นี้อกเหนี้ือไป็จัากค์วามูรว่มูมูืออยัา่งใกล้ช้ิด้ระหว่าง 
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศหลายัแหง่ในี้
ภูมูิภาค์ในี้หัวข้้อและป็ระเด็้นี้ท่้ำสำาคั์ญและมู้ข้อบิเข้ต
กว้างแล้ว สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศข้อง
ป็ระเทำศแค์นี้าด้าค์วรทำำางานี้ต่อเนี้ื่องกับิสถุาบิันี้ระดั้บิ
ภูมูิภาค์เพิื่อสง่เสริมูและค์ุ้มูค์รองสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และ
สนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้

3.9	 การเข้ารว่มการพิจารณาคดแีละการไต่สวน	
และการเข้าเยีย่มนักปกป้องสทิธิมนุษยชน	
ทีถ่กูควบคมุตัว

 การเข้้ารับิฟังการพิิจัารณาค์ด้้ค์วามูหรือการไต่สวนี้
ท่้ำเก่้ยัวข้้องกับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้โด้ยัเจ้ัาหนี้้าท่้ำ
ข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้า ซีึ่งเป็็นี้การแสด้งออกท่้ำเห็นี้ได้้
ช้ัด้เจันี้ถึุงค์วามูกังวลข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าสามูารถุ
เป็็นี้ป็ระโยัช้นี้์เนี้ื่องจัากก่อให้เกิด้การติด้ตามูกระบิวนี้
พิิจัารณาค์ด้้ตามูกฎหมูายัอยัา่งละเอ้ยัด้ สังเกตการณ์ว่า
เป็็นี้ไป็ด้้วยัค์วามูเค์ารพิต่อกระบิวนี้การตามูกฎหมูายั 
และทำำาให้แนี้ใ่จัว่ามู้ข้้อมููลท่้ำเป็็นี้ปั็จัจุับิันี้อยูัเ่สมูอเก่้ยัวกับิ
กรณท่้้ำมูค้์วามูสนี้ใจัโด้ยัเฉพิาะ ซ่ึีงค์ำานึี้งถึุงผลกระทำบิท่้ำเกิด้
จัากการเลือกป็ฏิบิัติด้้วยัเหตุแหง่เพิศในี้ระบิบิยุัติธีรรมู
ด้้วยั การเข้้ารว่มูข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้ามูักนี้ำามูาซีึ่งโอกาส
ในี้การสร้างเค์รือข้า่ยักับิองค์์กรสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ นี้ักการทำูต 
อ่ืนี้ๆ และเจ้ัาหนี้้าท่้ำท้ำองถ่ิุนี้ เมูื่อมู้สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้
แทำนี้ทำางการทำูตหลายัแหง่ติด้ตามูค์ด้้ใด้ค์ด้้หนี้ึ่ง หรือเมูื่อ
มู้การพิิจัารณาค์ด้้อยูัใ่นี้พิื้นี้ท่้ำหา่งไกลหรือเข้้าถึุงยัาก การ
จััด้ทำำาบิญัช้ร้ายัช้ื่อเพิื่อแบิง่หนี้า้ท่้ำในี้การเข้า้รว่มูพิจิัารณา
ค์ด้้และข้้อมููลพิัฒนี้าการท่้ำเกิด้ข้ึ้นี้กับิการพิิจัารณาค์ด้้
อาจัจัะเป็็นี้ป็ระโยัช้นี้์

 การหาโอกาสเข้้าเยั้่ยัมูนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำ
ถุูกกักข้ังในี้ค์วามูค์วบิค์ุมูตัวข้องเจ้ัาหนี้้าท่้ำระดั้บิท้ำองถ่ิุนี้
หรือท่้ำถุูกกักบิริเวณในี้บิ้านี้ด้้วยัสาเหตุจัากการทำำางานี้สง่
เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้ด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ข้องพิวกเข้า ในี้บิาง
กรณ้อาจัจัะเป็็นี้วิธี้แสด้งการสนี้ับิสนีุ้นี้ท่้ำเป็็นี้ป็ระโยัช้นี้์ 
ท้ัำงนี้้้ต้องมู้การช้ั่งน้ี้ำาหนี้ักถึุงค์วามูป็ลอด้ภัยัข้องบุิค์ค์ล
และผลกระทำบิท่้ำจัะเกิด้กับิสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้
ต่างป็ระเทำศด้้วยัค์วามูระมูัด้ระวัง โด้ยัเฉพิาะและค์วรจัะ
ป็รึกษากับิสำานี้ักงานี้ใหญก่่อนี้การด้ำาเนี้ินี้การ 

 เจ้ัาหนี้้าท่้ำท้ำองถ่ิุนี้ไมูอ่นีุ้ญาตให้นี้ักการทำูตต่างป็ระเทำศ 
เข้้ารว่มูการพิิจัารณาค์ด้้เสมูอไป็ และข้้อจัำากัด้ในี้การเข้้า
เยั้่ยัมูนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำถุูกค์วบิค์ุมูตัวเป็็นี้เรื่อง
ป็กติมูาก อยัา่งไรก็ด้้ในี้กรณ้เช้น่ี้นี้้้การข้ออนีุ้ญาตให้เข้้า
รว่มูสามูารถุแสด้งให้เจ้ัาหนี้้าท่้ำท้ำองถ่ิุนี้เห็นี้ว่ามู้ค์วามูสนี้ใจั
อยัา่งต่อเนี้ื่องจัากต่างป็ระเทำศในี้กรณ้นี้้้ 

3.10	การประกาศแถลงการณ์สาธารณะและการ
ใช้ช่องทางโซเชยีลมเีดยี	

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศได้้รับิค์ำา
แนี้ะนี้ำาใช้้การสื่อสารเช้ิงบิวกในี้การยักยัอ่งบิทำบิาทำและ
ค์วามูช้อบิธีรรมูข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ซีึ่งสามูารถุ
ช้ว่ยัยัับิยัั้งการช้วนี้เช้ื่อในี้ทำางลบิท่้ำเกิด้ข้ึ้นี้ในี้หลายัๆ 
ป็ระเทำศ เพิื่อหาทำางลด้ค์วามูช้อบิธีรรมูข้องบิทำบิาทำข้อง
พิวกเข้า

 ในี้ข้ณะท่้ำการเจัรจัาทำางการทำูตเป็็นี้แนี้วทำางแรก
ในี้การทำำางานี้ข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าในี้เกือบิทำุกกรณ้ 
การแทำรกแซีงสาธีารณะนี้ั้นี้สามูารถุเป็็นี้เค์รื่องมูือท่้ำมู้
ป็ระสทิำธีภิาพิในี้การสนัี้บิสนี้นุี้นี้กัป็กป้็องป้็องสทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้
ท่้ำอยูัใ่นี้ค์วามูเส่้ยังหรอืถุกูค์วบิค์มุูตัว นี้บัิเป็็นี้การเสรมิูค์วามู
พิยัายัามูโด้ยัผูด้้ำาเนี้นิี้การในี้ท้ำองถ่ิุนี้และระหว่างป็ระเทำศ 
เพิื่อกด้ดั้นี้ให้รัฐบิาลด้ำาเนี้ินี้การแทำรกแซีงสาธีารณะ
สามูารถุรวมูถึุงจัด้หมูายัเปิ็ด้ผนี้ึก บิทำค์วามูคิ์ด้เห็นี้พิิเศษ 
การสง่ข้า่วให้กับิสื่อมูวลช้นี้ การป็ระชุ้มูแถุลงข้า่ว และ
การโพิสต์ข้้อค์วามูลงบิัญช้้โซีเช้้ยัลมู้เด้้ยัข้องสำานี้ักงานี้
ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศหรือสำานี้ักงานี้ใหญ่         
ถึุงแมู้ว่าจัะเป็็นี้การด้ำาเนี้ินี้การโด้ยัป็ระเทำศแค์นี้าด้า
เพิ้ยังฝ่ายัเด้้ยัว แต่ป็รกติแล้วการแทำรกแซีงจัะมู้ผลกระ
ทำบิท่้ำกว้างกว่าเมูื่อมู้การป็ระสานี้งานี้กับิป็ระเทำศอ่ืนี้ๆ ท่้ำ
เก่้ยัวข้้อง การแทำรกแซีงค์วรสื่อสารถึุงทำางการสื่อ และผู้
ท่้ำมู้อิทำธีิพิลสำาคั์ญ ในี้ท้ำองถ่ิุนี้ รวมูท้ัำงผู้ท่้ำดู้เหมูือนี้ว่าจัะมู้
ค์วามูรับิผิด้ช้อบิท้ัำงทำางตรงและทำางอ้อมูต่อการโจัมูต้นี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 

 การแทำรกแซีงสาธีารณะเกิด้ป็ระสทิำธีผิลสงูสดุ้เมูือ่
รฐับิาลท่้ำตกเป็็นี้ป็ระเด็้นี้นี้ัน้ี้ถุกูเรย้ักรอ้งใหจ้ัะด้ำาเนี้นิี้การตามู
พินัี้ธีกรณด้้้านี้สิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ระหว่างป็ระเทำศข้องตนี้ การ
แทำรกแซีงสามูารถุอ้างถึุงตราสารหลักด้้านี้สทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้                                                                             

https://www.ohchr.org/en/issues/freedomopinion/pages/opinionindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/freedomopinion/pages/opinionindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/freedomopinion/pages/opinionindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/women/srwomen/pages/srwomenindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/women/srwomen/pages/srwomenindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/women/srwomen/pages/srwomenindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/srindigenouspeoples/pages/sripeoplesindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/srindigenouspeoples/pages/sripeoplesindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/executions/pages/srexecutionsindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/executions/pages/srexecutionsindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/executions/pages/srexecutionsindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/sexualorientationgender/pages/index.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/sexualorientationgender/pages/index.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/business/pages/wghrandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/business/pages/wghrandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/srhrdefendersindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/srhrdefendersindex.aspx
https://www.coe.int/en/web/commissioner/human-rights-defenders
https://www.osce.org/odihr/human-rights-defenders
https://www.osce.org/odihr/human-rights-defenders
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(Core International  Human Rights Instruments) 
ซีึ่งรัฐได้้ให้สัตยัาบิันี้ไว้ รวมูท้ัำงอ้างถึุงการสังเกตการณ์
และข้้อเสนี้อแนี้ะท่้ำออกโด้ยัค์ณะกรรมูการ (หนี้ว่ยังานี้
ตามูสนี้ธีสิญัญา) ท่้ำจััด้ต้ังข้ึน้ี้ภายัใต้ตราสารเหล่านี้้้เพิื่อ
การติด้ตามูการอนีุ้วัติการพิันี้ธีสัญญาด้้านี้สิทำธิีมูนีุ้ษยัช้นี้                                                                                
ข้องรัฐ (ดู้เพิิมู่เติมูท่้ำหัวข้้อ 2.4) การแทำรกแซีงข้อง
ป็ระเทำศแค์นี้าด้ายัังสามูารถุอ้างถึุงมูาตราต่างๆ ในี้
ป็ฏิญญาสากลว่าด้้วยัสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ (Universal 
Declaration of Human Rights) และป็ฏิญญา
สหป็ระช้าช้าติว่าด้้วยันี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ (UN 
Declaration on Human Rights Defenders) (ดู้เพิิมู่
เติมูท่้ำหัวข้้อ 2.4) หรือการด้ำาเนี้ินี้การด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้                         
ท่้ำมู้การแนี้ะนี้ำาต่อรัฐต่างๆ ในี้กระบิวนี้การทำบิทำวนี้
สถุานี้การณ์สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ (Universal  Periodic 
Review) (ดู้เพิิมู่เติมูท่้ำหัวข้้อ 3.1) 

 การเร้ยักร้องสาธีารณะท่้ำเห็นี้ได้้บิอ่ยัรวมูถึุงการ 
กระตุ้นี้ให้หนี้ว่ยังานี้ผู้มู้อำานี้าจัด้ำาเนี้ินี้การสอบิสวนี้อยัา่ง
รวด้เร็วและเป็็นี้กลางต่อการละเมูิด้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำถุูก
กล่าวหา และด้ำาเนี้ินี้มูาตราการท่้ำจัำาเป็็นี้ท้ัำงหมูด้เพิื่อให้
แนี้ใ่จัว่าจัะมู้การค์ุ้มูค์รองทำุกค์นี้จัากค์วามูรุนี้แรง การ
ค์ุกค์ามู การแก้แค้์นี้ การเลือกป็ฏิบิัติ การกด้ดั้นี้หรือการ 
กระทำำาใด้ๆ ท่้ำเป็็นี้การใช้้อำานี้าจัตามูอำาเภอใจัอันี้เป็็นี้ผล
จัากการใช้้สิทำธีิอันี้ช้อบิธีรรมูตามูกฎหมูายัข้องตนี้ 

 ในี้บิางค์รั้งการเร้ยักร้องค์วามูสนี้ใจัจัากสาธีารณะ
ให้กับิกรณ้อาจัทำำาให้ค์วามูพิยัายัามูทำางการทำูตนี้ั้นี้ยัาก
ลำาบิากข้ึ้นี้ นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำตกเป็็นี้ป็ระเด็้นี้ 
หรือผู้แทำนี้ หรือค์รอบิค์รัวค์วรจัะได้้รับิการหารือเมูื่อ
เป็็นี้ไป็ได้้ เพิราะแถุลงการณ์สาธีารณะโด้ยัรัฐบิาลต่าง
ป็ระเทำศสามูารถุนี้ำาไป็สูก่ารตอบิโต้นี้ักป็กป้็อง ค์รอบิค์รัว
และชุ้มูช้นี้ข้องพิวกเข้า หรือนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
ค์นี้อ่ืนี้ๆ เมูื่อสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ
ไมูส่ามูารถุทำำาการติด้ต่อได้้นี้ั้นี้ จัำาเป็็นี้ต้องใช้้ค์วามู
ระมูัด้ระวังเป็็นี้พิิเศษ และต้องค์ำานี้ึงถึุงผลป็ระโยัช้นี้์
สูงสุด้ข้องบุิค์ค์ล รวมูท้ัำงค์วรมู้การหารือสำานี้ักงานี้ใหญ่
ก่อนี้การตัด้สินี้ใจัท่้ำจัะด้ำาเนี้ินี้การแทำรกแซีงสาธีารณะในี้
แต่ละกรณ้ 

ตัวอยา่งองค์กรทีจั่ดหาความช่วยเหลือฉุกเฉินใหกั้บ
นักปกป้องสทิธิมนุษยชน

• Lifeline จััด้หาเงินี้สนี้ับิสนีุ้นี้จัำานี้วนี้ไมูมู่ากในี้ระยัะ
สั้นี้ให้แก่องค์์กรภาค์ป็ระช้าสังค์มูท่้ำถุูกค์ุกค์ามูด้้วยั
สาเหตุจัากงานี้ด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ข้องพิวกเข้า เงินี้
สนี้ับิสนีุ้นี้เหล่านี้้้สามูารถุช้ว่ยัค่์าใช้้จ่ัายัในี้การรักษา
ค์วามูป็ลอด้ภัยั ค่์ารักษาพิยัาบิาล ค่์าทำนี้ายัค์วามู การ
เยั้่ยัมูท่้ำเรือนี้จัำา การเฝ้าสังเกตการพิิจัารณาค์ด้้ การ
ยั้ายัถ่ิุนี้ฐานี้ช้ั่วค์ราว การหาอุป็กรณ์ทำำางานี้ทำด้แทำนี้ 
และค์วามูจัำาเป็็นี้เรง่ด่้วนี้อ่ืนี้ๆ โด้ยัป็ระเทำศแค์นี้าด้า
เป็็นี้ผู้ให้เงินี้ทำุนี้สนี้ับิสนีุ้นี้องค์์กร Lifeline 

• Front Line Defenders จััด้หาเงินี้สนี้ับิสนีุ้นี้เพิื่อ
การค์ุ้มูค์รอง ให้กับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เพิื่อ
ป็รับิป็รุงค์วามูป็ลอด้ภัยัท่้ำด้้ข้ึ้นี้ท้ัำงทำางกายัภาพิและ
ในี้พิื้นี้ท่้ำดิ้จิัทัำล สำาหรับิค่์าใช้้จ่ัายัทำางกฎหมูายัและการ
รักษาพิยัาบิาล และเพิื่อช้ว่ยัเหลือค์รอบิค์รัวข้องนี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำถุูกจัองจัำา องค์์กรนี้้้ยัังจััด้หา
ค์วามูช้ว่ยัเหลือฉุกเฉินี้ให้กับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 
รวมูท้ัำงค์วามูช้ว่ยัเหลือด้้านี้การยั้ายัถ่ิุนี้ฐานี้ช้ั่วค์ราว 
องค์์กรให้การช้ว่ยัเหลือทำางโทำรศัพิท์ำตลอด้ 24 
ช้ั่วโมูงในี้ภาษาอาราบิิก อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซี้ยัและ
สเป็นี้ทำางหมูายัเลข้ติด้ต่อ +353-1-210-0489 

• Urgent Action Fund จััด้หาเงินี้สนี้ับิสนีุ้นี้ฉุกเฉินี้
เพิื่อตอบิสนี้องต่อภัยัค์ุกค์ามูค์วามูป็ลอด้ภัยัท่้ำนี้ัก
กิจักรรมูและนี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ผูห้ญงิ ทำรานี้ส์
เจันี้เด้อร ์หรือผู้ท่้ำมู้อัตลักษณ์ทำางเพิศไมูเ่ป็็นี้ไป็ตามู
บิริบิทำหลัก ป็ระสบิ

• The Dignity for All: LGBTI Assistance  
Program จััด้หาค์วามูช้ว่ยัเหลือฉุกเฉินี้ ค์วามูมูั่นี้ค์ง 
โอกาส เงินี้ทำุนี้สนี้ับิสนีุ้นี้การสง่เสริมูการตอบิสนี้อง
อยัา่งทัำนี้ท่ำวงท้ำ รวมูท้ัำงการวิเค์ราะห์ค์วามูเส้่ยังและ
การฝึกอบิรมูใหแ้ก่นี้กัป็กป้็องสทิำธิีมูนี้ยุัช้นี้และองค์์กร
ภาค์ป็ระช้าสังค์มูท่้ำถุูกค์ุกค์ามูหรือโจัมูต้เนี้ื่องจัากงานี้
ท่้ำพิวกเข้าทำำาในี้ด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ข้องผู้ท่้ำมู้ค์วามู
หลากหลายัทำางเพิศ 

• International Cities of Refuge Network จััด้หา
ท่้ำพิักพิิงให้กับินี้ักเข้้ยันี้และศิลปิ็นี้ท่้ำอยูัใ่นี้ค์วามูเส้่ยัง
จัากทำำางานี้ข้ับิเค์ล่ือนี้เพิื่อเสร้ภาพิในี้การแสด้งออก 
ป็กป้็องค่์านี้ิยัมูป็ระช้าธีิป็ไตยั และสง่เสริมูค์วามู
สมูานี้ฉันี้ท์ำสากล 

รายัช้ื่อองค์์กรอ่ืนี้ๆ เพิิมู่เติมูอยูัใ่นี้บิทำต่อท้ำายัข้องค์ู่มูือนี้้้  

3.11	การสนับสนุนความต้องการในการช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน	

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้อาจัต้องเผช้ิญกับิภัยัค์ุกค์ามู
ร้ายัแรง อาทิำ ค์วามูเส้่ยังสาหัสอยัา่งเช้น่ี้ ค์วามูตายัหรือ
การบิาด้เจ็ับิ สำาหรับิการตอบิสนี้องการร้องข้อค์วามูช้ว่ยั
เหลือจัากนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ในี้สถุานี้การณ์ฉุกเฉินี้ 
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรใช้้รายัการ
ตรวจัสอบิท่้ำอยูัใ่นี้หัวข้้อ 3.1 และข้้อมููลท่้ำอยูัใ่นี้บิทำต่อท้ำายั
ในี้การป็ระเมูินี้สถุานี้การณ์ได้้ด้้ข้ึ้นี้และกำาหนี้ด้มูาตราการ
ท่้ำเหมูาะสมูเพิื่อสนี้ับิสนีุ้นี้พิวกเข้า สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้
แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรรายังานี้ไป็ท่้ำสำานี้ักงานี้ใหญ ่(กรมู
ตามูพิื้นี้ท่้ำภูมูิศาสตร์ท่้ำสังกัด้ กองนี้โยับิายัสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
และกิจัการช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู และกลุ่มูงานี้อ่ืนี้ๆ ตามู
ค์วามูเหมูาะสมู) ด้้วยัวิธี้การท่้ำรักษาค์วามูลับิข้องข้้อมููล 
การรว่มูมูือกับิสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ 
อ่ืนี้ๆ ท่้ำมู้ค์วามูสนี้ใจัเด้้ยัวกันี้นี้ั้นี้ได้้รับิการแนี้ะนี้ำาเป็็นี้
อยัา่งยัิง่ โด้ยัตระหนี้ักว่าบิรรด้าสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้
ในี้ต่างป็ระเทำศอาจัจัะสามูารถุเสนี้อรูป็แบิบิค์วามูช้ว่ยั
เหลือท่้ำแตกต่างกันี้ออกไป็ ซีึ่งจัะเป็็นี้การเก้ือหนีุ้นี้กันี้และ
กันี้ในี้การจััด้หาการสนี้ับิสนีุ้นี้ให้กับินี้ักป็กป้็อง (รายัการ
แนี้วป็ฏิบิัติสำาหรับิสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่าง
ป็ระเทำศนี้ั้นี้อยูัใ่นี้ภาค์ผนี้วก ข้) สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้
ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรทำำางานี้รว่มูกับิเค์รือข้า่ยันี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ระดั้บิท้ำองถ่ิุนี้และป็ระเทำศ ซีึ่งหลายัหนี้ว่ยั
งานี้มู้การพิัฒนี้ากลยุัทำธี์ข้องตนี้เองท่้ำตอบิสนี้องต่อค์วามู
ต้องการอันี้เฉพิาะเจัาะจังข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
ในี้สถุานี้การณ์วิกฤตได้้อยัา่งรวด้เร็วและมู้ป็ระสิทำธีิภาพิ  
เช้น่ี้เด้้ยัวกับิกรณ้ข้องการแทำรกแซีงต่างๆ สำานี้ักงานี้ข้อง
ค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรทำำาให้แนี้ใ่จัว่านี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำตกเป็็นี้ป็ระเด็้นี้รับิทำราบิข้้อมููลเก่้ยัวกับิ
ป็ฏิบิัติการใด้ๆ ท่้ำด้ำาเนี้ินี้การเพิื่อพิวกเข้า ผลลัพิธี์และการ
ติด้ตามูท่้ำอาจัจัะมู้ข้ึ้นี้

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำอยูัใ่นี้ค์วามูเส้่ยังมูักจัะ
ต้องการด้ำาเนี้ินี้กิจักรรมูด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ข้องตนี้ต่อไป็
ในี้สภาพิแวด้ล้อมูท่้ำป็ลอด้ภัยัในี้ป็ระเทำศบิ้านี้เกิด้ข้องเข้า 
หรือทำางเลือกอ่ืนี้ในี้ป็ระเทำศเพิื่อนี้บิ้านี้ สำานี้ักงานี้ข้อง
ค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศสามูารถุจััด้หาค์วามูช้ว่ยัเหลือ

ในี้ทำางป็ฏิบิติัสำาหรบัิการยัา้ยัท่้ำอยูัเ่ป็็นี้การช่ั้วค์ราว ภายัใต้
ข้อบิเข้ตข้องกฎหมูายัและทำรัพิยัากรท่้ำมู้อยูั ่

 องค์์กรภาค์ป็ระช้าสังค์มูจัำานี้วนี้หนี้ึ่งมู้ค์วามูเช้้่ยัวช้าญ
เป็็นี้พิิเศษในี้การจััด้หาค์วามูช้ว่ยัเหลือฉุกเฉินี้ให้กับินี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ค์วามูช้ว่ยัเหลือจัากองค์์กรเหล่านี้้้                     
สามูารถุรวมูถึุงค์วามูช้ว่ยัเหลือทำางกฎหมูายั ท่้ำพิักพิิง
ช้ั่วค์ราว และงบิป็ระมูาณสำาหรับิค่์าใช้้จ่ัายัป็ระจัำาวันี้
และการค์ุ้มูค์รองสว่นี้ตัว บิางองค์์กรสามูารถุเสนี้อค์วามู
ช้ว่ยัเหลือในี้สถุานี้การณ์ท่้ำนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
รู้สึกว่ามู้ค์วามูจัำาเป็็นี้ท่้ำต้องออกจัากป็ระเทำศบิ้านี้เกิด้
เป็็นี้การช้ั่วค์ราวเพิื่อทำำางานี้ต่อไป็ สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะ                 
ผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศได้้รับิค์ำาแนี้ะนี้ำาให้สง่ต่อนี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำอยูัใ่นี้ค์วามูเส้่ยังให้กับิองค์์กรเหล่านี้้้ 
โด้ยัเข้้าใจัว่าองค์์กรเหล่านี้้้อาจัมู้ค์วามูเช้้่ยัวช้าญแต่มู้
ศักยัภาพิท่้ำจัำากัด้

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำแสวงหาท่้ำพิักพิิงในี้
ต่างป็ระเทำศมูักเลือกป็ระเทำศเพิื่อนี้บิ้านี้ท่้ำอยูัใ่กล้กับิ
ค์รอบิค์รัวและเค์รือข้า่ยัท้ำองถ่ิุนี้ สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะ       
ผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรสง่ต่อผู้ท่้ำต้องการยั้ายัถ่ิุนี้ฐานี้
หรือข้อสถุานี้ะล้้ภัยัไป็ท่้ำสำานี้ักงานี้ข้้าหลวงใหญผู่้ล้้ภัยั
แหง่สหป็ระช้าช้าติ (UN High Commissioner  for 
Refugees - UNHCR) ซีึ่งมู้ภาระหนี้้าท่้ำในี้การช้ว่ยัเหลือ
อพิยัพิฉุกเฉินี้และการให้ค์วามูค์ุ้มูค์รองในี้ระยัะยัาว 
หากมู้การสง่ต่อจัาก UNHCR มูายัังป็ระเทำศแค์นี้าด้า
กระทำรวงการการเข้้าเมูือง ผู้ล้้ภัยั และการเป็็นี้พิลเมูือง
แหง่ป็ระเทำศแค์นี้าด้า (Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada - IRCC) สามูารถุป็ระเมูินี้กรณ้
ผา่นี้แผนี้การค์ุ้มูค์รองเรง่ด่้วนี้ (Urgent Protection 
Program) (ดู้เพิิมู่เติมูได้้ในี้หัวข้้อ 5.3) การยั้ายัถ่ิุนี้ฐานี้
ถุาวรมัูกเป็็นี้ทำางเลือกสดุ้ท้ำายัข้องนี้กัป็กป้็องสทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้ 

3.12	การสง่เสรมิการดำาเนินธุรกิจด้วยความ							
รบัผดิชอบ

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้อาจัเผช้ิญค์วามูเส้่ยังและ
การโจัมูต้ท้ัำงทำางตรงและทำางอ้อมูจัากการเก่้ยัวพิันี้กับิ
กิจักรรมูข้องภาค์เอกช้นี้ โด้ยัเฉพิาะนี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำทำำางานี้เก่้ยัวกับิป็ระเด็้นี้การตรวจัสอบิได้้

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/declaration.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/declaration.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
https://www.csolifeline.org/emergency-assistance
https://www.frontlinedefenders.org/en
https://www.frontlinedefenders.org/en/programme/protection-grants
https://www.frontlinedefenders.org/emergency-contact
https://urgentactionfund.org/apply-for-a-grant/
https://freedomhouse.org/program/dignity-all-lgbti-assistance-program
https://freedomhouse.org/program/dignity-all-lgbti-assistance-program
https://www.unhcr.org/
https://www.unhcr.org/
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4.1	 นักปกป้องสทิธิมนุษยชนชาวแคนาดา

 เมูื่อนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำอยูัใ่นี้ค์วามูเส้่ยังเป็็นี้
พิลเมูืองแค์นี้าด้าต้องพิิจัารณาให้เป็็นี้งานี้กงสุล โด้ยัไมู่
ต้องค์ำานี้ึงว่าบุิค์ค์ลนี้ั้นี้มู้สถุานี้ะพิลเมูืองข้องป็ระเทำศท่้ำ
ตกเป็็นี้ป็ระเด็้นี้หรือไมู ่กรณ้ลักษณะนี้้้เก่้ยัวเนี้ื่องกับิข้้อ
ตกลงทำางการทำูตท่้ำเฉพิาะเจัาะจัง ซีึ่งค์รอบิค์ลุมูกิจัการ
กงสุลและต้องใช้้กลไกท่้ำกำาหนี้ด้สำาหรับิการให้กระทำรวง
กิจัการระหว่างป็ระเทำศข้องแค์นี้าด้าเข้้ามูามู้สว่นี้รว่มู 
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศต้องรายังานี้
ไป็ยัังเจ้ัาหนี้้าท่้ำกงสุลท่้ำสำานี้ักงานี้ใหญแ่ละกรมูตามูพิื้นี้ท่้ำ
ภูมูิศาสตร์ท่้ำสังกัด้

 เมูื่อบุิค์ค์ลนี้ั้นี้ไมูใ่ช้พ่ิลเมูืองแค์นี้าด้า แต่มู้ค์วามู
สัมูพิันี้ธี์ลักษณะอ่ืนี้กับิป็ระเทำศแค์นี้าด้า อาทิำ สถุานี้ะผู้มู้
ถ่ิุนี้ท่้ำอยูัถุ่าวร สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ
ค์วรรายังานี้กรณ้ดั้งกล่าวต่อกรมูตามูพิื้นี้ท่้ำภูมูิศาสตร์ท่้ำ
สังกัด้ 

4.2	 นิติบุคคลสญัชาติแคนาดา

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ รวมูท้ัำงผู้ทำำางานี้สง่เสริมู
สนี้ับิสนีุ้นี้ด้้านี้สิทำธีิท่้ำเก่้ยัวข้้องกับิท่้ำดิ้นี้และสิง่แวด้ล้อมู 
มูักมูุง่ป็ระเด็้นี้ไป็ท่้ำการด้ำาเนี้ินี้การข้องบิริษัทำข้้ามูช้าติ 
บิริษัทำในี้เค์รือ และบิริษัทำค์ู่สัญญาในี้หว่งโซีอุ่ป็ทำานี้ 
ค์วามูช้ว่ยัเหลือให้กับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ค์วรเป็็นี้
ไป็ตามูท่้ำแจักแจังในี้แนี้วป็ฏิบิัตินี้้้ โด้ยัไมูต้่องค์ำานี้ึงถึุง

สัญช้าติข้องบิริษัทำท่้ำตกเป็็นี้ป็ระเด็้นี้ สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะ
ผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศได้้รับิค์วามูค์าด้หวังว่าจัะจััด้หาการ
สนี้ับิสนีุ้นี้ให้แก่นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ถึุงแมู้ว่าพิวก
เข้าจัะกล่าวหาหรือถุูกละเมูิด้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้โด้ยับิริษัทำ
สัญช้าติแค์นี้าด้าท่้ำได้้รับิการสนี้ับิสนีุ้นี้บิริการผู้แทำนี้ด้้านี้
การค้์าข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าก็ตามู ค์วามูสอด้ค์ล้องในี้
แนี้วทำางการทำำางานี้ข้องแผนี้กต่างๆ มู้ค์วามูสำาคั์ญอยัา่ง
มูากในี้กรณ้เช้น่ี้นี้้้ 

 บิริษัทำสัญช้าติแค์นี้าด้าท่้ำด้ำาเนี้ินี้การในี้ต่างป็ระเทำศได้้
รับิค์วามูค์าด้หวังให้เค์ารพิในี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และด้ำาเนี้ินี้
การอยัา่งถุูกต้องตามูกฎหมูายั โป็รง่ใส และมู้การหารือ
กับิรัฐบิาลป็ระเทำศเจ้ัาภาพิ ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู และชุ้มูช้นี้
ท้ำองถ่ิุนี้ รวมูท้ัำงด้ำาเนี้ินี้กิจักรรมูต่างๆ ด้้วยัแนี้วทำางท่้ำ                                               
รับิผิด้ช้อบิต่อสังค์มูและสิง่แวด้ล้อมู มูาตรการป้็องกันี้
นี้ับิเป็็นี้สิง่สำาคั์ญท่้ำจัะป็ระกันี้ให้เกิด้สภาพิแวด้ล้อมูท่้ำ
ป็ลอด้ภัยัสำาหรับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้  ในี้กรณ้ท่้ำ
ธุีรกิจัสัญช้าติแค์นี้าด้าถุูกกล่าวหา หรือดู้เหมูือนี้ว่าจัะ
มู้ค์วามูเก่้ยัวข้้องกับิกรณ้การละเมูิด้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ต่อ
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้
ต่างป็ระเทำศต้องอ้างถึุงกลยุัทำธี์ในี้การยักระดั้บิค์วามู
รับิผิด้ช้อบิข้องธุีรกิจัต่อสังค์มู เพิื่อสร้างค์วามูเข้็มูแข้็ง
ให้กับิธุีรกิจัข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าท่้ำเก่้ยัวข้้องกับิการนี้ำา
ทำรัพิยัากรธีรรมูช้าติในี้ต่างป็ระเทำศไป็ใช้้ป็ระโยัช้นี้์ เพิิมู่
เติมูจัากการจััด้หาการสนี้ับิสนีุ้นี้และการค์ุ้มูค์รองนี้ัก
ป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ท่้ำตกเป็็นี้ป็ระเด็้นี้ตามูค์วามูเหมูาะสมู 
ถึุงแมู้ว่าจัะมูุง่ให้ค์วามูสำาคั์ญไป็ท่้ำธุีรกิจัสัญช้าติแค์นี้าด้า
ในี้หมูวด้การสกัด้ทำรัพิยัากรธีรรมูช้าติในี้ต่างป็ระเทำศ 

กรณีเฉพาะต่างๆ        
ที่มีประเทศแคนาดา  
เป็นแกนสำาคัญ 
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ข้องบิริษัทำ รวมูท้ัำงนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเป็็นี้ผู้หญิง 
ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูและนี้ักป็กป้็องสิทำธีิในี้ท่้ำดิ้นี้และสิง่
แวด้ล้อมู (ดู้เพิิมู่เติมูท่้ำภาค์ผนี้วก) 

 เพิื่อให้เกิด้สภาพิแวด้ล้อมูท่้ำป็ลอด้ภัยัแก่นี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ
ข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าได้้รับิค์ำาแนี้ะนี้ำาให้ทำำางานี้อยัา่ง  
แข้็งข้ันี้เพิื่อสง่เสริมูค์วามูตระหนี้ักรู้และค์วามูเข้้าใจัในี้
แนี้วป็ฏิบิัติสำาหรับิการด้ำาเนี้ินี้ธุีรกิจัด้้วยัค์วามูรับิผิด้ช้อบิ      
ต่างๆ เช้น่ี้ แนี้วป็ฏิบิัติข้อง OECD สำาหรับิวิสาหกิจั
ข้้ามูช้าติ (OECD  Guidelines for Multinational 
Enterprises) หลักการช้้้แนี้ะแหง่สหป็ระช้าช้าติว่าด้้วยั
ธุีรกิจักับิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ (UN  Guiding Principles for 
Business and Human Rights) หลักการตามูค์วามู                                                                                
สมูัค์รใจัว่าด้้วยัค์วามูมูั่นี้ค์งและสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 
(Voluntary Principles on Security and Human  
Rights) ให้แก่รัฐบิาลเจ้ัาภาพิ ภาค์เอกช้นี้ท้ัำงสัญช้าติ
แค์นี้าด้าและท้ำองถ่ิุนี้ และผู้ด้ำาเนี้ินี้การภาค์ป็ระช้าสังค์มู 
โด้ยัใช้้เค์รื่องมูือสำาหรับิการทำูตสาธีารณะและการสง่เสริมู
การค้์าท่้ำมู้อยูั ่หลักการตามูค์วามูสมูัค์รใจันี้้้สามูารถุช้ว่ยั
แนี้ะนี้ำาบิริษัทำในี้การฝึกกอบิรมูท่้ำเก่้ยัวกับิการใช้้กำาลังท่้ำ
ได้้สัด้สว่นี้ การตรวจัสอบิในี้การคั์ด้เลือกเจ้ัาหนี้้าท่้ำค์วามู
มูั่นี้ค์ง และการทำำางานี้รว่มูกับิองค์์กรภาค์ป็ระช้าสังค์มู
และรัฐบิาลในี้การป้็องกันี้การละเมูิด้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ไมูใ่ห้
เกิด้ข้ึ้นี้ 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศสามูารถุ
ใช้้อำานี้าจัในี้การเร้ยักป็ระชุ้มู เพิื่อจััด้ สนี้ับิสนีุ้นี้เงินี้
ทำุนี้ หรือเข้้ารว่มูกิจักรรมูสาธีารณะท่้ำทำำาให้ป็ระเทำศ
แค์นี้าด้าสามูารถุสง่เสริมูแนี้วป็ฏิบิัติการด้ำาเนี้ินี้ธุีรกิจั
ด้้วยัค์วามูรับิผิด้ช้อบิ รวมูท้ัำงเพิื่อให้เกิด้ค์วามูสัมูพิันี้ธี์
อยัา่งมู้ค์วามูหมูายักับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และ
ผู้มู้สว่นี้ได้้สว่นี้เส้ยัตามูค์วามูเหมูาะสมู สำานี้ักงานี้
ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศได้้รับิค์ำาแนี้ะนี้ำาให้
สร้างโอกาสให้เกิด้การแลกเป็ล่้ยันี้ผา่นี้การป็ระชุ้มู 
การป็ระชุ้มูเช้ิงป็ฏิบิัติการ และกิจักรรมูอ่ืนี้ๆ ท่้ำ
เก่้ยัวข้้องกับิบิริษัทำ ผู้แทำนี้ข้องรัฐบิาล  เจ้ัาภาพิ และ
ภาค์ป็ระช้าสังค์มู สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่าง
ป็ระเทำศค์วรตระหนี้ักว่ากิจักรรมูเช้น่ี้นี้้้อาจัไมูเ่หมูาะสมู                                                                                     
เสมูอไป็เพิราะอาจัทำำาใหน้ี้กัป็กป้็องสทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้ตกอยูั่

ในี้ค์วามูเส้่ยัง สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ
ค์วรจัะทำำาให้แนี้ใ่จัว่าจัะไมูเ่กิด้อันี้ตรายัใด้ๆ เช้น่ี้เด้้ยัวกับิ
มูาตรการอ่ืนี้ๆ 

https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=eng
www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.voluntaryprinciples.org/what-are-the-voluntary-principles
https://www.voluntaryprinciples.org/what-are-the-voluntary-principles
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กลยุัทำธี์นี้้้ยัังให้ค์ำาแนี้ะนี้ำากว้างๆ เก่้ยัวกับินี้โยับิายัการ
ด้ำาเนี้ินี้ธุีรกิจัด้้วยัค์วามูรับิผิด้ช้อบิ และการป็ฏิบิัติท่้ำ
สามูารถุใช้้งานี้ได้้ในี้ทำุกภาค์ธุีรกิจั สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้
แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรข้อแนี้วการป็ฏิบิัติจัากกองการ
ด้ำาเนี้ินี้ธุีรกิจัด้้วยัค์วามูรับิผิด้ช้อบิ กองนี้โยับิายัด้้านี้สิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้และกิจัการช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู กรมูตามูพิื้นี้ท่้ำ
ภมููศิาสตร์ท่้ำสงักัด้ และหนี้ว่ยังานี้ท่้ำเก่้ยัวข้อ้งอ่ืนี้ๆ ในี้สำานี้กั
งานี้ใหญและต้องทำำาให้แนี้ใ่จัว่าจัะเกิด้การทำำางานี้รว่มู
กันี้อยัา่งใกล้ช้ิด้ระหว่างแผนี้กต่างๆ ในี้สำานี้ักงานี้ข้อง
ค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศท่้ำมู้ค์วามูรับิผิด้ช้อบิด้้านี้การ
พิัฒนี้าธุีรกิจัต่างป็ระเทำศและค์วามูสัมูพิันี้ธี์ทำางการทำูต
แบิบิทำวิภาค้์ ผลกระทำบิต่อการสนี้ับิสนีุ้นี้ข้องสำานี้ักงานี้
ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศท่้ำให้การสนี้ับิสนีุ้นี้บิริษัทำ
สัญช้าติแค์นี้าด้าท่้ำตกเป็็นี้ป็ระเด็้นี้อาจัเกิด้ข้ึ้นี้ รวมูท้ัำงการ
ป็ฏิเสธีและเพิิกถุอนี้การสง่เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้ป็ระเด็้นี้การค้์า
เฉพิาะข้องบิริษัทำ ท้ัำงนี้้้ข้ึ้นี้อยูักั่บิข้้อเท็ำจัจัริงรายักรณ้ 

 ในี้กรณ้ท่้ำเก่้ยัวข้้องกับิค์วามูข้ัด้แยั้งระหว่างชุ้มูช้นี้
ท่้ำได้้รับิผลกระทำบิกับิบิริษัทำสัญช้าติแค์นี้าด้า บิริษัทำในี้
เค์รือ ผู้รับิเหมูาช้ว่ง และ/หรือผู้จััด้หาสินี้ค้์าหรือวัตถุุดิ้บิ 
สามูารถุใช้้กลไกในี้การแก้ไข้ข้้อพิิพิาทำข้องป็ระเทำศ
แค์นี้าด้าเพิื่อพิิจัารณาเหตุการณ์และให้ข้้อเสนี้อแนี้ะ
ท่้ำไมูมู่้ผลผูกมูัด้ ได้้แก่ ศูนี้ยั์ติด้ต่อป็ระสานี้งานี้แหง่
ช้าติสำาหรับิแนี้วทำาง OECD เพิื่อบิรรษัทำข้้ามูช้าติข้อง
ป็ระเทำศแค์นี้าด้า หรือผู้ตรวจัการแผน่ี้ดิ้นี้ข้องป็ระเทำศ
แค์นี้าด้าด้้านี้ธุีรกิจัท่้ำมู้ค์วามูรับิผิด้ช้อบิ (Canadian 
Ombudsperson for Responsible Enterprise) 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรอ้างถึุง
หัวข้้อ 3.4 สำาหรับิข้้อมููลเพิิมู่เติมูเก่้ยัวกับิแนี้วทำางข้อง
ป็ระเทำศแค์นี้าด้าในี้การสนี้ับิสนีุ้นี้การด้ำาเนี้ินี้ธุีรกิจัด้้วยั
ค์วามูรับิผิด้ช้อบิ รวมูท้ัำงหัวข้้อ 4.12 ซีึ่งรวมูถึุงค์ำาแนี้ะนี้ำา
ท่้ำเฉพิาะเจัาะจังสำาหรับิสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่าง
ป็ระเทำศและชุ้ด้มูาตรการท้ัำงหมูด้ท่้ำสรุป็อยูัใ่นี้หัวข้้อ 4 
และในี้บิทำต่อท้ำายั 

4.3	 การขอลีภั้ยในประเทศแคนาดา	

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำหาทำางออกจัากป็ระเทำศ
บิ้านี้เกิด้ข้องตนี้เป็็นี้การเรง่ด่้วนี้ช้ั่วค์ราว มูักเลือกท่้ำ

จัะพิักพิิงในี้ป็ระเทำศเพิื่อนี้บิ้านี้ อยัา่งไรก็ตามู หาก
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ร้องข้อการล้้ภัยัช้ั่วค์ราวในี้
ป็ระเทำศแค์นี้าด้า แต่ไมูมู่้ว้ซีา่ค์นี้อยูัช่้ั่วค์ราวท่้ำใช้้ได้้ (ว้ซีา่ 
เยั้่ยัมูเยั้ยันี้) และไมูไ่ด้้เป็็นี้พิลเมูืองหรือผู้มู้ถ่ิุนี้ท่้ำอยูัถุ่าวร
ข้องแค์นี้าด้า เจ้ัาหนี้้าท่้ำค์วรหารือกับิเจ้ัาหนี้้าท่้ำแผนี้กว้ซีา่
ในี้สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศนี้ั้นี้ๆ หรือ
ติด้ต่อกระทำรวงการตรวจัค์นี้เข้้าเมูือง ผู้ล้้ภัยั และการ
เป็็นี้พิลเมูืองแค์นี้าด้า (Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada - IRCC) นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้            
ท่้ำต้องการสถุานี้ะผู้ล้้ภัยัในี้ป็ระเทำศแค์นี้าด้าค์วรได้้
รับิค์ำาแนี้ะนี้ำาให้ลงทำะเบิ้ยันี้กับิสำานี้ักงานี้ข้้าหลวงใหญ่
ผู้ล้้ภัยัแหง่สหป็ระช้าช้าติ (UN High Commissioner 
for Refugees - UNHCR) ซีึ่งมู้พิันี้ธีกิจัในี้การกำาหนี้ด้
มูาตรการท่้ำอาจัจัะจัำาเป้็นี้ รวมูท้ัำงการค์ุ้มูค์รองและการ
ต้ังถ่ิุนี้ฐานี้ใหมูท่้่ำเป็็นี้ไป็ได้้  เมูื่อ UNHCR เข้้ามูามู้สว่นี้
เก่้ยัวข้้อง IRCC สามูารถุป็ระเมูินี้กรณ้ภายัใต้โค์รงการ
ค์วามูค์ุ้มูค์รองเรง่ด่้วนี้ได้้ 

ผูต้รวจการแผน่ดินของประเทศแคนาดาด้าน
องค์กรธุรกิจทีม่คีวามรบัผดิชอบ

ผู้ตรวจัการแผน่ี้ดิ้นี้ข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าด้้านี้องค์์กร
ธุีรกิจัท่้ำมู้ค์วามูรับิผิด้ช้อบินี้ั้นี้มู้พิันี้ธีกิจัท่้ำจัะตรวจั
สอบิข้้อกล่าวหาในี้การละเมูิด้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเกิด้ข้ึ้นี้
จัากการด้ำาเนี้ินี้กิจัการข้องบิริษัทำสัญช้าติแค์นี้าด้าในี้
ต่างป็ระเทำศ ท้ัำงในี้หมูวด้เหมูืองแร ่นี้้ำามูันี้และก๊าซี
ธีรรมูช้าติ และเค์รื่องนีุ้ง่หมู่ รวมูท้ัำงให้ค์ำาแนี้ะนี้ำาในี้การ
ช้ว่ยัเหลือแก้ไข้ข้้อพิิพิาทำ 

ผู้ตรวจัการแผน่ี้ดิ้นี้มู้พิันี้ธีกิจัในี้การสง่เสริมูการ
บิังคั์บิใช้้แนี้วป็ฏิบิัติด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำได้้รับิการ
รับิรองจัากนี้านี้าป็ระเทำศ และให้ค์ำาแนี้ะนี้ำาแก่บิริษัทำ
สัญช้าติแค์นี้าด้าท่้ำด้ำาเนี้ินี้ธุีรกิจัเหมูืองแร ่นี้้ำามูันี้และ
ก๊าซีธีรรมูช้าติ และเค์รื่องนีุ้ง่หมู่ ด้้วยัแนี้วป็ฏิบิัติท่้ำ
ด้้ สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศสามูารถุ
มู้บิทำบิาทำสำาคั์ญในี้การเช้ื่อมูต่อผู้ตรวจัการแผน่ี้ดิ้นี้
และบิริษัทำสัญช้าติแค์นี้าด้าในี้พิื้นี้ท่้ำ สถุาบิันี้ด้้านี้สิทำธีิ 
มูนีุ้ษยัช้นี้ระดั้บิช้าติในี้ป็ระเทำศเจ้ัาภาพิ ชุ้มูช้นี้ท้ำองถ่ิุนี้ 
และองค์์กรภาค์ป็ระช้าสังค์มูท่้ำทำำาหนี้้าท่้ำเป็็นี้ตัวแทำนี้
ข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และกลุ่มูท่้ำมู้ค์วามู
เป็ราะบิางในี้การสง่เสริมูสิทำธีิอ่ืนี้ๆ ข้องตนี้

การบังคับใช้
5

 กระทำรวงกิจัการระหว่างป็ระเทำศข้องแค์นี้าด้า ยัึด้มูั่นี้
ท่้ำจัะด้ำาเนี้ินี้การตามูแนี้วป็ฏิบิัติ ท้ัำงท่้ำสำานี้ักงานี้ใหญแ่ละ
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ แนี้วป็ฏิบิัติ
นี้้้สะท้ำอนี้ให้เห็นี้ถึุงพิันี้ธีสัญญาท่้ำช้ัด้เจันี้ข้องป็ระเทำศ
แค์นี้าด้าในี้การสนี้ับิสนีุ้นี้งานี้ท่้ำจัำาเป็็นี้ข้องนี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้

 แนี้วป็ฏิบิัตินี้้้จัะอยูัใ่นี้เว็บิไซีต์ข้องกระทำรวงกิจัการ
ระหว่างป็ระเทำศข้องแค์นี้าด้า และมู้การแจักจ่ัายัทำาง
อิเล็กทำรอนี้ิกส์ให้กับิองค์์กรด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และผู้มู้
สว่นี้ได้้สว่นี้เส้ยัอ่ืนี้ๆ 

 เจ้ัาหนี้้าท่้ำท่้ำสำานี้ักงานี้ใหญ่และสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะ
ผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศได้้รับิการแนี้ะนี้ำาให้เพิิ่มูค์วามู
ตระหนัี้กเก่้ยัวกับิแนี้วป็ฏิบิัตินี้้้ ยักตัวอยั่างเช้่นี้ การ
อ้างถึุงแนี้วป็ฏิบิัตินี้้้ในี้การป็ระชุ้มูระดั้บิการเมืูอง ในี้
การสนี้ทำนี้าแลกเป็ล่้ยันี้เก่้ยัวกับิสิทำธีิมูนุี้ษยัช้นี้และการ
ให้ค์ำาป็รึกษาในี้เวท้ำระดั้บิพิหุภาค้์และเวท้ำสาธีารณะ 
ในี้การเยั้่ยัมูเยั้ยันี้อยั่างเป็็นี้ทำางการ และการส่ือสาร
สาธีารณะ รวมูท้ัำงสื่อสังค์มูออนี้ไลนี้์ โด้ยัเฉพิาะอยัา่งยัิง่                     
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศได้้รับิการ
สนี้ับิสนีุ้นี้ให้ส่งเสริมูแนี้วป็ฏิบิัติในี้ระดั้บิท้ำองถ่ิุนี้ เพิื่อ
ให้แนี้่ใจัว่าเกิด้ค์วามูตระหนัี้กรู้ในี้กลุ่มูนัี้กป็กป้็องสิทำธีิ
มูนุี้ษยัช้นี้ องค์์กรสิทำธีิมูนุี้ษยัช้นี้ และผู้มู้ส่วนี้ได้้ส่วนี้เส้ยั
อ่ืนี้ๆ รวมูท้ัำงผู้ท่้ำมูาจัากพิื้นี้ท่้ำช้นี้บิทำและจัากกลุ่มูช้ายั
ข้อบิ การจััด้งานี้ท่้ำสำานี้ักงานี้ผู้แทำนี้และการเยั้่ยัมูเยั้ยันี้
พิื้นี้ท่้ำห่างไกลเพิื่อเผยัแพิร่แนี้วป็ฏิบิัตินี้้้ได้้รับิการ
สนี้ับิสนีุ้นี้ให้มู้ข้ึ้นี้

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรด้ำาเนี้ินี้
การเต็มูค์วามูสามูารถุเพิื่อนี้ำาตามูแนี้วป็ฏิบิัตินี้้้ไป็ใช้้บินี้
ค์วามูเข้้าใจัท่้ำว่า แนี้วทำางค์วรจัะป็รับิให้เข้้ากับิบิริบิทำและ
สถุานี้การณ์ท้ำองถ่ิุนี้ และตอบิสนี้องต่อค์วามูต้องการอันี้
เฉพิาะเจัาะจังข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ สำานี้ักงานี้
ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าอยูั่
ในี้สถุานี้ะท่้ำด้้ท่้ำสุด้ท่้ำจัะสร้างสมูดุ้ลให้กับิวัตถุุป็ระสงค์์
ต่างๆ ข้องรัฐบิาลแค์นี้าด้า ระบุิค์วามูเส้่ยังต่อนี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และโอกาสในี้การสนี้ับิสนีุ้นี้พิวกเข้า ใช้้
ป็ระโยัช้นี้์จัากเค์รือข้า่ยัติด้ต่อสื่อสาร และสื่อสารถึุงผล 
กระทำบิในี้พิื้นี้ท่้ำ สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ
ค์วรทำบิทำวนี้บิทำบิาทำเก่้ยัวกับิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ในี้ทำุกแง่มูุมู
ข้องค์วามูสัมูพิันี้ธี์แบิบิทำวิภาค้์อยูัเ่สมูอ และข้ับิเค์ล่ือนี้ไป็
สูก่ารวางรากฐานี้สำาหรับิการมู้สว่นี้รว่มูท่้ำเพิิมู่ข้ึ้นี้ แนี้วทำาง
ระยัะยัาวได้้รับิการสนี้ับิสนีุ้นี้ และค์วรใช้้ป็ระโยัช้นี้์จัาก
โอกาสในี้การสร้างศักยัภาพิท้ำองถ่ิุนี้ ให้เต็มูท่้ำ รวมูท้ัำง
จัากกองทำุนี้สนี้ับิสนีุ้นี้โค์รงการ PIF (Post Initiative 
Fund) และกองทำุนี้แค์นี้าด้าเพิื่อการริเริมู่ข้องท้ำองถ่ิุนี้ 
(Canada Fund for Local Initiatives - CFLI) รวมูท้ัำง
การช้ว่ยัเหลือด้้านี้การพิัฒนี้าและการสร้างสะพิานี้เช้ื่อมู
ระหว่างพิันี้ธีมูิตรด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และผู้มู้สว่นี้ได้้สว่นี้
เส้ยั สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศได้้รับิการ
สนี้ับิสนีุ้นี้ให้ใช้้แนี้วป็ฏิบิัตินี้้้พิัฒนี้ากลยุัทำธี์ในี้การด้ำาเนี้ินี้
งานี้ระดั้บิท้ำองถ่ิุนี้ รวมูท้ัำงท่้ำผา่นี้การวางแผนี้งานี้ป็ระจัำาป้็
ข้องสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศหนี้ว่ยังานี้ท่้ำ
เก่้ยัวข้้องในี้สำานี้ักงานี้ใหญจ่ัะช้ว่ยัเหลือโค์รงการในี้ค์วามู
ริเริมู่ต่างๆ ข้องสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ 
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 จัากการค์าด้หมูายัได้้ว่าป็ระเด็้นี้ต่างๆ เก่้ยัวกับิสิทำธีิ
มูนีุ้ ยัช้นี้จัะเป็็นี้สว่นี้สำาคั์ญข้องแผนี้ค์วามูริเริมู่ทำางการ
เมูืองและเศรษฐกิจั และแผนี้การพิัฒนี้าและการค้์า
อยัา่งเป็็นี้ป็รกติและเห็นี้ได้้ช้ัด้ข้ึ้นี้ การริเริมู่ด้้านี้การ
พิัฒนี้าและการค้์า รวมูท้ัำงการมู้สว่นี้รว่มูท่้ำด้ำาเนี้ินี้การ
โด้ยัสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ ซีึ่งท้ัำงหมูด้
จัะมู้การรายังานี้ตามูพิัฒนี้าการท่้ำป็รากฏสอด้ค์ล้อง
กับิค์วามูรับิผิด้ช้อบิการจััด้การผลการป็ฏิบิัติงานี้ข้อง
หัวหนี้้าสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศท่้ำจัะ
ข้ยัายัค์วามูพิยัายัามูข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าในี้ด้้านี้สิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้ สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ
ค์วรรวบิรวมูรายัละเอ้ยัด้เก่้ยัวกับิสถุานี้การณ์ข้องนี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ในี้การรายังานี้ด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
ท้ัำงตามูกำาหนี้ด้เวลาและเฉพิาะกิจัอันี้เป็็นี้สว่นี้หนี้ึ่งข้อง
ค์วามูรับิผิด้ช้อบินี้้้ ตามูท่้ำกล่าวมูาเบิื้องต้นี้ (หัวข้้อท่้ำ 4) 
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรกำาหนี้ด้ผู้
เป็็นี้ศูนี้ยั์กลางรับิผิด้ช้อบิสำาหรับิการด้ำาเนี้ินี้การตามูแนี้ว
ป็ฏิบิัติ และสำาหรับิค์วามูเป็็นี้ผู้นี้ำาและค์วามูสอด้ค์ล้อง
ข้องแนี้วทำางในี้โค์รงการท่้ำต่างกันี้

 การใช้้แนี้วป็ฏิบิัตินี้้้โด้ยัเจ้ัาหนี้้าท่้ำข้องสำานี้ักงานี้ข้อง
ค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศและสำานี้ักงานี้ใหญน่ี้ั้นี้มู้การ
สนี้ับิสนีุ้นี้ด้้วยัการฝึกอบิรมูท่้ำจััด้เตร้ยัมูโด้ยักระทำรวง
กิจัการระหว่างป็ระเทำศข้องแค์นี้าด้า ผา่นี้สำานี้ักงานี้ด้้านี้
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ เสร้ภาพิและการหลอมูรวมู (Office of 
Human Rights, Freedoms and Inclusion) การอบิรมู
เก่้ยัวกับิแนี้วป็ฏิบิัตินี้้้มู้อยูัใ่นี้หลักสูตรสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ การ
อบิรมูด้้านี้ค์วามูรับิผิด้ช้อบิต่อสังค์มูข้องบิริษัทำ และ
การอบิรมูกงสุลในี้ค์วามูรว่มูมูือกับิแผนี้กการค้์า การ
พิัฒนี้า และกงสุลท่้ำเก่้ยัวข้้อง เจ้ัาหนี้้าท่้ำจัากทำุกสายังานี้
ข้องสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศได้้รับิการ
สนี้ับิสนีุ้นี้ให้ป็ฏิบิัติตามูการฝึกอบิรมูในี้ฐานี้ะสว่นี้หนี้ึ่ง
ข้องการเตร้ยัมูตัวก่อนี้มูาป็ระจัำาการหรือระหว่างป็ระจัำา
การ และมู้องค์์ป็ระกอบิออนี้ไลนี้์ด้้วยั สำานี้ักงานี้ข้อง
ค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศได้้รับิการสนี้ับิสนีุ้นี้ให้ป็รึกษา
สำานี้ักงานี้ด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ เสร้ภาพิและการหลอมูรวมู
สำาหรับิค์ำาแนี้ะนี้ำาต่อเนี้ื่องตามูท่้ำต้องการ

 แนี้วป็ฏิบิัตินี้้้เป็็นี้เอกสารท่้ำมู้การเป็ล่้ยันี้แป็ลงได้้ตลอด้ 
เจ้ัาหนี้้าท่้ำสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศจัะ

ถุูกมูอบิหมูายัให้ช้ว่ยัทำบิทำวนี้ตามูกำาหนี้ด้ระยัะเวลาและ
ป็รับิป็รุงแนี้วป็ฏิบิัติให้สะท้ำอนี้ถึุงเหตุการณ์แวด้ล้อมูท่้ำ
กำาลังเป็ล่้ยันี้แป็ลงเนี้ื่องจัากสถุานี้การณ์ท่้ำนี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้กำาลังเผช้ิญในี้พิื้นี้ท่้ำและบิรรทัำด้ฐานี้ระหว่าง
ป็ระเทำศท่้ำเป็ล่้ยันี้แป็ลงไป็ 

 รัฐบิาลป็ระเทำศแค์นี้าด้าได้้หารือกับิผู้แทำนี้ข้องภาค์
ป็ระช้าช้นี้ในี้การพิัฒนี้าแนี้วป็ฏิบิัติเหล่านี้้้ การมู้สว่นี้
รว่มูอยัา่งต่อเนี้ื่องรว่มูกับิผู้เช้้่ยัวช้าญซีึ่งเฉพิาะเหล่านี้้้ได้้
เป็็นี้และจัะยัังค์งเป็็นี้สิง่ท่้ำป็ระเมูินี้ค่์าไมูไ่ด้้ในี้การเสริมู
ป็ระสิทำธีิภาพิให้กับิแนี้วป็ฏิบิัตินี้้้ 

 ป็ระเทำศแค์นี้าด้าจัะยัังค์งเป็็นี้ผู้สนี้ับิสนีุ้นี้ท่้ำเข้้มูแข้็ง
ให้กับิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และเสร้ภาพิข้ั้นี้พิื้นี้ฐานี้ และค์วามู
เค์ารพิในี้ค์วามูหลากหลายั และการหลอมูรวมู สว่นี้
สำาคั์ญในี้ค์วามูพิยัายัามูเหล่านี้้้คื์อ การยัอมูรับิและการ
สนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้า 
ไมูว่่าพิวกเข้าจัะเป็็นี้ใค์รและไมูว่่าเราจัะทำำาได้้อยัา่งไร

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้มูักมู้หลายัอัตลักษณ์และ
ป็ระสบิการณ์ท่้ำทัำบิซี้อนี้กันี้ ค์วามูท้ำาทำายัและภัยัค์ุกค์ามู
ท่้ำพิวกเข้าเผช้ิญ รวมูท้ัำงค์วามูช้ว่ยัเหลือท่้ำพิวกเข้า
ต้องการอาจัแตกต่างกันี้ไป็ตามูกลุ่มูเฉพิาะกลุ่มูใด้กลุ่มู
หนี้ึ่งหรือมูากกว่าหนี้ึ่งท่้ำพิวกเข้ารู้สึกเป็็นี้สว่นี้รว่มู โด้ยั
ต้องเผช้ิญกับิการเลือกป็ฏิบิัติและ/หรือจัากบิริบิทำท่้ำพิวก
เข้าทำำางานี้อยูั ่บิทำต่อท้ำายันี้้้มูุง่ท่้ำจัะให้ค์วามูเข้้าใจัเก่้ยัว
กับิเอกลักษณข์้องป็ระสบิการณ์ท่้ำนี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนุี้ษยัช้นี้ 
กลุ่มูใด้กลุ่มูหนี้ึ่งหรือมูากกว่าหนี้ึ่งเผช้ิญในี้บิริบิทำต่างๆ 
รวมูท้ัำงนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเป็็นี้ผู้หญิง ผู้ท่้ำมู้ค์วามู
หลากหลายัทำางเพิศ ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู นี้ักป็กป้็องท่้ำ
ทำำางานี้ป็กป้็องสิทำธีิในี้ท่้ำดิ้นี้และสิง่แวด้ล้อมู นี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิผู้พิิการ นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเป็็นี้เยัาวช้นี้ นี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ด้้านี้เสร้ภาพิในี้การนี้ับิถืุอศาสนี้า
หรือค์วามูเช้ื่อ สื่อมูวลช้นี้ และนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
ในี้บิริบิทำออนี้ไลนี้์และดิ้จิัทัำล บิทำต่อท้ำายันี้้้ระบุิถึุงค์วามู
ท้ำาท้ำายัและค์วามูเส้่ยังหลักท่้ำพิวกเข้าเผช้ิญ แนี้วป็ฏิบิัติ
ท่้ำด้้และแหล่งข้้อมููลสำาหรับิสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้
ต่างป็ระเทำศ 

 กลุ่มูต่างๆ และบิริบิทำท้ัำงหลายัท่้ำจัำาแนี้กอยูัใ่นี้บิทำต่อ
ท้ำายันี้้้ไมูใ่ช้ข่้้อมููลท้ัำงหมูด้ ไมูแ่บิง่แยักจัากกันี้โด้ยัสิ้นี้เช้ิง 
และไมูมู่้ลำาดั้บิข้ั้นี้ โด้ยัค์วรอ่านี้รว่มูกันี้และเสริมูกันี้ และ
รว่มูกับิค์ำาแนี้ะนี้ำาท่้ำเป็็นี้แกนี้หลักข้องเอกสารนี้้้ (โด้ยั
เฉพิาะในี้ข้้อท่้ำ 4 ข้องแนี้วป็ฏิบิัตินี้้้) บิทำต่อท้ำายัหลายัข้อ้
อาจัเข้า้กับินี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนุี้ษยัช้นี้แต่ละค์นี้ อัตลักษณ ์
ท่้ำมูากกว่าหนี้ึ่งและทัำบิซี้อนี้กันี้ข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยั

ช้นี้ต้องถุูกนี้ำามูาป็ระกอบิการพิิจัารณาหาแนี้วทำางท่้ำ
เหมูาะสมูแก่กรณ้ใด้ๆ  โด้ยัค์ำานี้ึงเสมูอว่าบิางอัตลักษณ์
ข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ค์นี้หนี้ึ่งอาจัเป็็นี้สิง่ท่้ำค์นี้อ่ืนี้
มูองไมูเ่ห็นี้

6.1	นักปกป้องสทิธิมนุษยชนสตรี

นิยาม

 โด้ยัท่ัำวไป็นี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้สตร้นี้ัน้ี้หมูายัถึุงท่้ำ
เป็็นี้ผูห้ญงิท่้ำมู้สว่นี้สง่เสรมิูและคุ้์มูค์รองสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้  

บทต่อท้าย

นี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้สตรท่้้ำมูส้ว่นี้ในี้การสง่เสรมิูและค์ุมู้ค์รองสิทำธีิ
มูนี้ษุยัช้นี้ 
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กลุ่มูนี้้้ยัังหมูายัรวมูถึุงบุิค์ค์ลทำุกเพิศท่้ำทำำางานี้ด้้านี้สิทำธีิ
สตร้และป็ระเด็้นี้เก่้ยัวกับิเพิศสภาพิ 

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้สตร้มูักใช้้เค์รือข้า่ยัท้ำองถ่ิุนี้ 
ภูมูิภาค์  และระหว่างป็ระเทำศ รวมูท้ัำงทำำางานี้รว่มูกันี้และ
อยัา่งเป็็นี้องค์์รวมูในี้การแก้ไข้ปั็ญหา 

ความเสีย่งและความท้าทายทีต้่องเผชญิ

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้สตร้อาจัตกเป็็นี้เป้็าหรือ
เผช้ิญกับิภัยัค์ุกค์ามูและค์วามูรุนี้แรงอันี้เนี้ื่องมูาจัาก
เพิศสภาพิ รวมูท้ัำงในี้บิริบิทำออนี้ไลนี้์และดิ้จิัทัำล เช้น่ี้ ผา่นี้
ทำางสื่อสังค์มูออนี้ไลนี้์ อินี้เตอร์เนี้็ต และแพิลตฟอร์มู
เทำค์โนี้โลยั้สารสนี้เทำศต่างๆ พิวกเข้ามู้ค์วามูเส้่ยังสูงกว่า
ผู้ช้ายัท่้ำจัะเกิด้ค์วามูรุนี้แรงด้้วยัเหตุแหง่เพิศและเพิศ
สภาพิ การโจัมูต้ออนี้ไลนี้์ การสะกด้รอยัตามูในี้พิื้นี้ท่้ำ
ออนี้ไลนี้์ การค์ุกค์ามูทำางเพิศ และการข้มู่ขู้ ่

 งานี้ด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
สตร้มูักท้ำาทำายับิรรทัำด้ฐานี้ตามูข้นี้บิธีรรมูเนี้้ยัมูป็ระเพิณ้
เก่้ยัวกับิค์รอบิค์รัวและเพิศสภาพิในี้สังค์มู ด้้วยัเหตุนี้้้ 
นี้ักป็กป้็องอาจัตกอยูัใ่นี้การเหมูารวมูทำางเพิศและเพิศ
สภาพิ การต้ตรา หรือการค์ว่ำาบิาตรจัากผู้นี้ำาชุ้มูช้นี้ กลุ่มู
ค์วามูเช้ื่อ ค์รอบิค์รัวและชุ้มูช้นี้ท่้ำมูองว่าการทำำางานี้
ข้องพิวกเข้าเป็็นี้ภัยัค์ุกค์ามูต่อศาสนี้า เก้ยัรติยัศ หรือ
วัฒนี้ธีรรมูท่้ำด้ำาเนี้ินี้ไป็ในี้ทิำศทำางตรงกันี้ข้้ามูกับิค์รรลอง
ทำางกฎหมูายัและป็ระเพิณ้ในี้สังค์มู ยักตัวอยัา่งเช้น่ี้ 
รายังานี้สถุานี้การณ์โลกข้องผู้รายังานี้พิิเศษองค์์การ
สหป็ระช้าช้าติด้้านี้นี้กัป็กป้็องสทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้ (UN Special 
Rapporteur on Human Rights Defenders World 
Report)  พิบิว่านี้กัป็กป้็องสทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้สตร้ท่้ำยันืี้หยัดั้
เพิื่อสขุ้ภาพิทำางเพิศและการเจัริญพัินี้ธุี ์ทำำางานี้ด้้านี้สิทำธีิ
ในี้เพิศวิถุ้หรืออัตลักษณ์ทำางเพิศ สิทำธีิในี้สิง่แวด้ล้อมู                                                                             
ท่้ำดิ้นี้ หรือแรงงานี้ ต้องเผช้ิญกับิค์วามูเส่้ยังอยั่าง
การข้่มูขู้่ การค์ุกค์ามูและค์วามูรุนี้แรงโด้ยัรัฐ หรือ
ผู้กระทำำาท่้ำไมู่ใช้่รัฐ เจ้ัาหน้ี้าท่้ำท้ำองถ่ิุนี้ สมูาชิ้กกลุ่มู
ต่อต้านี้รัฐบิาล และองค์์กรภาค์เอกช้นี้ นี้อกจัาก
นี้้้ค์วามูรุนี้แรงทำางเพิศ การใส่ร้ายัป้็ายัส้ และการ
ข้่มูขู้่ รวมูท้ัำงท่้ำเกิด้ข้ึ้นี้กับิสมูาชิ้กในี้ค์รอบิค์รัวน้ัี้นี้
ยัังถุูกใช้้เพิื่อข้ัด้ข้วางการทำำางานี้ ในี้ป้็ 2560 Front 
Line Defenders บินัี้ทึำกสถิุติข้องนี้กัป็กป้็องมูนุี้ษยัช้นี้                                                                                      

สตร้จัำานี้วนี้ 44 ค์นี้ท่้ำถุูกฆา่ตายั เป็็นี้ตัวเลข้ท่้ำเพิิมู่ข้ึ้นี้จัาก 
40 ค์นี้ในี้ป้็ 2559 และ 30 ค์นี้ในี้ป้็ 2558

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้สตร้ท่้ำอยูัใ่นี้ค์วามูข้ัด้แยั้ง
หรือสถุานี้การณ์หลังค์วามูข้ัด้แยั้งป็ระสบิกับิค์วามูรุนี้แรง
ในี้หลายัรูป็แบิบิและทัำบิซี้อนี้กันี้ ค์วามูค์ลางแค์ลงใจั และ
การด้ำาเนี้ินี้ค์ด้้ อันี้มู้สาเหตุสว่นี้หนี้ึ่งมูาจัากธีรรมูช้าติข้อง
ค์วามูข้ัด้แยั้งท่้ำมู้หลายัแง่มูุมู การถุูกบิังคั์บิให้ออกจัากถ่ิุนี้
ท่้ำอยูั ่และสถุานี้ะข้องการอพิยัพิ ซีึ่งมูักมู้ผู้มู้สว่นี้เก่้ยัวข้้อง
หลายัฝ่ายัและเป็็นี้การยัากท่้ำจัะกำาหนี้ด้ภาระค์วามูรับิ
ผิด้ช้อบิข้องแต่ละฝ่ายั ในี้บิริบิทำท่้ำมู้กองกำาลังทำหารและ
ป็ระเทำศท่้ำมู้ค์วามูข้ัด้แยั้ง นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้สตร้
อาจัต้องเผช้ิญกับิภัยัค์ุกค์ามูเพิิมู่เติมูจัากค์วามูรุนี้แรง
ทำางเพิศและด้้วยัเหตุแหง่เพิศวิถุ้และการกักข้ัง รวมูท้ัำงมู้
ค์วามูเป็็นี้ไป็ได้้ท่้ำลูกและสมูาช้ิกในี้ค์รอบิค์รัวข้องพิวกเข้า
มู้แนี้วโนี้้มูมูากข้ึ้นี้ท่้ำจัะถุูกข้มู่ขู้ห่รือโจัมูต้ ซีึ่งเป็็นี้รูป็แบิบิ
หนี้ึ่งข้องการค์ุกค์ามู โด้ยัท่ัำวไป็นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
สตร้ต้องค์ำานี้ึงถึุงค์วามูป็ลอด้ภัยัข้องค์รอบิค์รัว เพิราะในี้
หลายักรณ้พิวกเข้าคื์อผู้ดู้แลหลักหรือเพิ้ยังผู้เด้้ยัว 

แนวปฏิบติัทีด่	ี

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรเข้้ยันี้
ถึุงสถุานี้การณ์ข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำสตร้ในี้
รายังานี้ โด้ยัเฉพิาะเมูื่อมู้เหตุการณ์ภัยัค์ุกค์ามูหรือการ
โจัมูต้ท่้ำเกิด้ข้ึ้นี้กับิพิวกเข้าและค์วามูสามูารถุในี้การ
ทำำางานี้ได้้อยัา่งป็ลอด้ภัยั รวมูท้ัำงการด้ำาเนี้ินี้การใด้ท่้ำมู้
ค์วามูเป็็นี้ไป็ได้้ท่้ำจัะเกิด้อันี้ตรายั และข้อบิเข้ตท่้ำสามูารถุ
สนี้ับิสนีุ้นี้พิวกเข้าให้บิรรเทำาค์วามูเส้่ยังได้้ 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศสามูารถุมู้
บิทำบิาทำสำาคั์ญในี้การค์ุ้มูค์รองและสง่เสริมูงานี้ข้องนี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้สตร้ผา่นี้กิจักรรมู เช้น่ี้ 

• ทำำางานี้โด้ยัตรงรว่มูกับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้สตร้ 
องค์์กรสิทำธีิสตร้ กลุ่มูการเค์ล่ือนี้ไหวเก่้ยัวกับิสิทำธีิ
สตร้ และผู้ด้ำาเนี้ินี้การจัากภาค์รัฐและเอกช้นี้ตามู
ค์วามูเหมูาะสมู 

• เฝ้าระวัง บินัี้ทึำกและรายังานี้การละเมิูด้สิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ 
ผลเก่้ยัวกับิเพิศวิถุ้ท่้ำเกิด้ตามูมูาจัากการละเมิูด้ และผู้
กระทำำาท้ัำงท่้ำเป็็นี้รัฐและไมูใ่ช้ร่ัฐท่้ำก่อให้เกิด้ค์วามูเส้่ยัง 

• สนี้ับิสนีุ้นี้กระบิวนี้การสืบิสวนี้ข้้อกล่าวหาเก่้ยัวกับิ
การข้มู่ขู้ ่การค์ุกค์ามู ค์วามูรุนี้แรง และการข้มู่เหง 
อ่ืนี้ๆ ต่อนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้สตร้ 

• ระบุิค์วามูต้องการเฉพิาะข้องนี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้      
สตรแ้ละการด้ำาเนี้นิี้การตอบิสนี้อง เช้น่ี้ มูาตรการ
ค์ุมู้ค์รอง แผนี้การยัา้ยัถ่ิุนี้ฐานี้ การช้ว่ยัเหลือด้้านี้
จิัตสงัค์มู การเล้้ยังดู้เด็้ก หรอืบิรกิารสนี้บัิสนี้นุี้และ
ทำรพัิยัากรอ่ืนี้ๆ 

• ทำำางานี้ในี้ระดั้บิท้ำองถ่ิุนี้ ป็ระเทำศ และภูมูิภาค์ เพิื่อ
ป็ระสานี้ค์วามูพิยัายัามูและกลไกในี้การตอบิสนี้อง
ให้เกิด้ค์วามูค์ุ้มูค์รองและค์วามูป็ลอด้ภัยัข้องนี้ักป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้สตร้ โด้ยัใช้้ป็ระโยัช้นี้์จัากเค์รือข้า่ยั
องค์์กรสิทำธีิสตร้ 

 สำานี้กังานี้ข้องค์ณะผูแ้ทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศยังัสามูารถุมู้
บิทำบิาทำในี้การสง่เสรมิูการมู้สว่นี้รว่มูอยัา่งมู้ค์วามูหมูายั
ข้องผู้หญงิในี้กระบิวนี้การด้้านี้นี้โยับิายัและการพิฒันี้า 
กระบิวนี้การสรา้งสนัี้ติสขุ้และธีรรมูาภิบิาลในี้ช้ว่งหลัง 
ค์วามูข้ดั้แยัง้ ซีึง่สง่เสรมิูค์วามูเท่ำาเท้ำยัมูทำางเพิศ เช้น่ี้

• การยัอมูรับิว่านี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้สตร้ท้ัำงหมูด้
นี้ั้นี้เป็็นี้ผู้ด้ำาเนี้ินี้การด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำช้อบิธีรรมู 
เพิิมู่การรับิรู้และให้ค์วามูนี้า่เช้ื่อถืุอกับิการด้ำาเนี้ินี้
กิจักรรมูข้องพิวกเข้า 

• การกระจัายัข้้อมููลการรณรงค์์สาธีารณะท่้ำยัอมูรับิ
งานี้ข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้สตร้ว่าเป็็นี้
มูาตรการทำางนี้โยับิายัสาธีารณะท่้ำสำาคั์ญในี้การ
รับิมูือกับิค์วามูรุนี้แรงทำางโค์รงสร้าง 

• การจััด้ต้ังการแสด้งออกสาธีารณะท่้ำบิง่ถึุงการ
สนัี้บิสนุี้นี้และการยัอมูรบัิข้องสงัค์มูจัากทำางการท้ำอง
ถ่ิุนี้ ภายัในี้ชุ้มูช้นี้และค์รอบิค์รัวข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้สตร้

• การทำำางานี้รว่มูกับิพิันี้ธีมูิตรและสร้างพิื้นี้ท่้ำป็ลอด้ภัยั
และหลอมูรวมูสำาหรับิการมู้มู้สว่นี้รว่มูข้องนี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้สตร้ในี้กระบิวนี้การตัด้สินี้ใจั
และการต่อรอง ข้้อตกลงชุ้มูช้นี้ และกระบิวนี้การ
ตรวจัสอบิและป็ระเมูินี้ผลกระทำบิด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 

• การใช้้ค์วามูพิยัายัามูท่้ำเพิิมู่ข้ึ้นี้ให้ผู้หญิงจัากกลุ่มู
ป็ระช้ากรท่้ำได้้รับิผลกระทำบิจัากวิกฤตการณ์ต่างๆ มูา
มู้สว่นี้รว่มูในี้การให้ค์วามูช้ว่ยัเหลือด้้านี้มูนีุ้ษยัธีรรมู 
ค์วามูค์ุ้มูค์รอง และโค์รงการฟ้ืนี้ฟู

แหล่งข้อมลู

Asia Pacific Forum on Women, Law and 
Development 

AWID

Canada’s National Action Plan on Women, Peace 
and Security

Initiativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de 
Derechos Humanos 

International Service for Human Rights

MATCH International Women’s Fund

Nobel Women’s Initiative

Women Human Rights Defenders International 
Coalition

6.2	 นักปกป้องสทิธิมนุษยชนเพื่อผูท้ีม่คีวาม
หลากหลายทางเพศ

นิยาม

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เพิื่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายั
ทำางเพิศคื์อผู้ท่้ำทำำาการสง่เสริมูหรือค์ุ้มูค์รองสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
ข้องผูท่้้ำเป็็นี้หญิงรักหญิง ช้ายัรกัช้ายั ไบิเซีก็ช้วล ค์นี้ข้า้มูเพิศ                                                                                      
และอินี้เตอรเซี็ก (LGBTI) 

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เพิื่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายั
ทำางเพิศมูักเป็็นี้สมูาช้ิกข้องชุ้มูช้นี้ผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายั
ทำางเพิศ แต่ก็ไมูจ่ัำาเป็็นี้เสมูอไป็ พิวกเข้าทำำางานี้สง่เสริมู
สนี้ับิสนีุ้นี้สิทำธีิข้องผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศ โด้ยัไมู่
ต้องค์ำานี้ึงถึุงเพิศวิถุ้ เพิศสภาพิ อัตลักษณ์ทำางเพิศ และ
ลักษณะทำางเพิศข้องตนี้ 

https://apwld.org/
https://apwld.org/
https://www.awid.org/publications/our-right-safety-women-human-rights-defenders-holistic-approach-protection
https://im-defensoras.org/es/
https://im-defensoras.org/es/
www.ishr.ch/news/womens-rights
https://matchinternational.org/
https://www.nobelwomensinitiative.org/
https://www.defendingwomen-defendingrights.org/
https://www.defendingwomen-defendingrights.org/
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ความเสีย่งและความท้าทายทีต้่องเผชญิ

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เพิื่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายั
ทำางเพิศมูักตกเป็็นี้เหยัื่อข้องการค์ุกค์ามูและการข้มู่ขู้ ่
การจัับิกุมู การทำำาร้ายัรา่งกายั การนี้ำาเสนี้อในี้เช้ิงลบิโด้ยั
สำานี้ักข้า่วและสื่อสังค์มูออนี้ไลนี้์ และการแทำรกแซีงการ
ใช้้สิทำธีิตามูกฎหมูายัอยัา่งเสร้ภาพิในี้การแสด้งออกและ
เสร้ภาพิในี้การรวมูกลุ่มู หลายัค์นี้ถุูกฆา่ด้้วยัสาเหตุจัาก
งานี้ท่้ำทำำา นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เพิื่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลาก
หลายัทำางเพิศอาจัป็ระสบิกับิค์วามูโด้ด้เด่้้ยัวอยัา่งรุนี้แรง 
และการข้าด้การสนี้ับิสนีุ้นี้ทำางการเมูืองและสังค์มูจัาก   
ผู้อ่ืนี้ รวมูท้ัำงนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้อ่ืนี้ๆ ด้้วยั 

 ค์ำาว่าผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศนี้ั้นี้ค์วรค์ำานี้ึงว่า
หมูายัรวมูหลายักลุ่มูท่้ำมู้ค์วามูแตกต่างช้ัด้เจันี้ และนี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เพิื่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศ
อาจัป็ระสบิกับิค์วามูท้ำาทำายัเฉพิาะข้ึ้นี้อยูักั่บิกลุ่มูเจัาะจัง
ท่้ำพิวกเข้าแสวงหาการค์ุ้มูค์รองสิทำธีิ ยักตัวอยัา่งเช้น่ี้ 
สถุานี้การณแ์ละค์วามูต้องการข้องนัี้กป็กป้็องสิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ 
ท่้ำเป็็นี้ค์นี้ข้้ามูเพิศอาจัแตกต่างในี้ป็ระเด็้นี้สำาคั์ญไป็จัาก
ข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเป็็นี้ช้ายัรักช้ายัและหญิง
รักหญิง นี้อกจัากนี้้้ยัังจัำาเป็็นี้ต้องมู้ค์วามูอ่อนี้ไหวเก่้ยัวกับิ
พิลวัตข้องเพิศสภาพิ โด้ยัเฉพิาะนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนี้ษุยั
ช้นี้ท่้ำเป็็นี้ผูห้ญงิ ไมูว่่าจัะเป็็นี้หญิงรักหญิง ไบิเซีก็ช้วลหรอื
ค์นี้ข้า้มูเพิศโด้ยัอาจัเผช้ญิกับิค์วามูท้ำาทำายัหรอืค์วามูเส่้ยัง
ท่้ำเพิิมู่ข้ึน้ี้ในี้การทำำางานี้ข้องพิวกเข้าเม่ืูอเป็ร้ยับิเท้ำยับิกับิ
ผูช้้ายั 

 ปั็จัจััยัมูากมูายัเป็็นี้เหตุข้องค์วามูท้ำาทำายัและค์วามู
เส้่ยังท่้ำนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เพิื่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลาก
หลายัทำางเพิศต้องเผช้ิญ ปั็จัจััยัหลักคื์อการมู้อยูัข่้อง
ทัำศนี้ค์ติทำางลบิข้องสังค์มูท่้ำมู้ต่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายั
ทำางเพิศ ในี้หลายัป็ระเทำศการไมูมู่้ข้้อบิังคั์บิทำางกฎหมูายั
ท่้ำห้ามูการเลือกป็ฏิบิัติบินี้พิื้นี้ฐานี้ข้องเพิศวิถุ้ อัตลักษณ์
ทำางเพิศหรือลักษณะทำางเพิศทำำาให้เกิด้การลด้ทำอนี้ค์ุณค่์า
ข้องผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศ ทัำศนี้ค์ติในี้ทำางลบิ
เก่้ยัวกับิกลุ่มูผูท่้้ำมูค้์วามูหลากหลายัทำางเพิศอาจัได้้รับิการ
ตอกยั้ำาโด้ยัอิทำธีิพิลสาธีารณะจัากกลุ่มูหรือผู้นี้ำาศาสนี้า
บิางกลุ่มู ซีึ่งจััด้ให้ผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศเป็็นี้สิง่
ท่้ำไมูเ่ป็็นี้ธีรรมูช้าติหรือผิด้ศ้ลธีรรมู ในี้บิางป็ระเทำศการ
ยัอมูรับิ “วิถุ้ช้้วิต” ข้องผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศถุูก

นี้ับิว่าเป็็นี้แนี้วคิ์ด้แบิบิตะวันี้ตก ซีึ่งข้ัด้กับิค์วามูเช้ื่อหรือ
ป็ระสงค์์ข้องป็ระช้ากรท้ำองถ่ิุนี้ ค์วามูเข้้าใจัในี้ลักษณะนี้้้

นี้ำาไป็สูค่์วามูเป็็นี้ป็รปั็กษ์ต่อท่้ำนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
เพิื่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศเพิิมู่ข้ึ้นี้

 การทำำาให้ค์วามูสัมูพิันี้ธี์ระหว่างเพิศเด้้ยัวกันี้เป็็นี้
ค์วามูผิด้ทำางอาญานี้ั้นี้เป็็นี้อุป็สรรค์ใหญห่ลวงท่้ำข้วาง
ก้ันี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เพิื่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายั
ทำางเพิศในี้หลายัๆ ท่้ำในี้โลก ค์วามูสัมูพิันี้ธี์ระหว่างเพิศ
เด้้ยัวกันี้เป็็นี้โทำษทำางอาญาในี้กว่า 70 ป็ระเทำศ และต้อง
โทำษป็ระหารในี้ 5 ป็ระเทำศเป็็นี้อยัา่งนี้้อยั นี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้เพิื่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศท้ำทำำางานี้ในี้
พิื้นี้ท่้ำท่้ำค์วามูสัมูพิันี้ธี์ข้องเพิศเด้้ยัวกันี้เป็็นี้สิง่ผิด้กฎหมูายั
นี้ั้นี้อยูับ่ินี้ค์วามูเส้่ยังพิิเศษท่้ำงานี้ข้องพิวกเข้าจัะถุูกป็ราบิ
ป็รามูโด้ยัเจ้ัาหนี้้าท่้ำรัฐ เนี้ื่องจัากพิวกเข้าถุูกมูองว่าให้การ
ยัอมูรับิพิฤติกรรมูอันี้เป็็นี้อาช้ญากรรมู 

 เจ้ัาหนี้้าท่้ำค์วามูมูั่นี้ค์งและผู้พิิพิากษามูักข้าด้การฝึก
อบิรมูเก่้ยัวกับิสถุานี้การณ์ลักษณะนี้้้และค์วามูต้องการ
ข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เพิื่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายั
ทำางเพิศทำำาให้เป็็นี้การยัากข้ึ้นี้อ้กสำาหรับิพิวกเข้าท่้ำจัะ
เสาะหาค์วามูช้ว่ยัเหลือหรือได้้รับิค์วามูยุัติธีรรมูเมูื่อโด้นี้
โจัมูต้หรือค์ุกค์ามู

แนวปฏิบติัทีด่ี

 เจ้ัาหนี้า้ท่้ำในี้สำานี้กังานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ
ค์วรมู้ค์วามูเข้้าใจัท่้ำลึกซ้ึีงเก่้ยัวกับิบิริบิทำท้ำองถ่ิุนี้ท่้ำเก่้ยัวข้อ้ง
กับิงานี้ข้องนี้กัป็กป้็องสิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้เพ่ืิอผู้ท่้ำมูค้์วามู
หลากหลายัทำางเพิศ รวมูท้ัำงค์วามูรูเ้ก่้ยัวกับิกฎหมูายัและ
นี้โยับิายัข้องป็ระเทำศในี้การคุ้์มูค์รองสิทำธีขิ้องผู้ท่้ำมู้ค์วามู
หลากหลายัทำางเพิศ และค์วามูตระหนี้กัรูใ้นี้ทัำศนี้ค์ติข้อง
สังค์มูต่อชุ้มูช้นี้ผู้ท่้ำมูค้์วามูหลากหลายัทำางเพิศ 

 นี้อกจัากนี้้้การสง่เสริมูค์วามูสัมูพิันี้ธี์กับิองค์์กรผู้ท่้ำมู้
ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศ ภาค์ป็ระช้าสังค์มู สำานี้ักงานี้
ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรพิยัายัามูระบุิและสง่
เสริมูค์วามูสัมูพิันี้ธี์กับิพิันี้ธีมูิตรในี้ท้ำองถ่ิุนี้ข้องนี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เพิื่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศ การ
มูองในี้มูุมูกว้างถึุงสถุานี้ท่้ำท่้ำพิันี้ธีมูิตรใหมูอ่าจัมู้อยูัน่ี้ั้นี้เป็็นี้
ป็ระโยัช้นี้์ ยักตัวอยัา่งเช้น่ี้ อาจัจัะมู้ผู้ให้การสนี้ับิสนีุ้นี้ท่้ำ
สำาคั์ญอยูัใ่นี้กลุ่มูธุีรกิจัหรือผู้นี้ำาทำางศาสนี้า 

 เมูื่อพิิจัารณาถึุงค์วามูเป็ราะบิางข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้เพิื่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศในี้หลายัๆ 
ท่้ำในี้โลก สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วร
ให้ค์วามูสนี้ใจักับิภัยัค์ุกค์ามูต่อค์วามูป็ลอด้ภัยัและ
ค์วามูมูั่นี้ค์งท่้ำพิวกเข้าต้องเผช้ิญแมู้กระท่ัำงเมูื่อพิวกเข้า
พิยัายัามูติด้ต่อสำานี้กังานี้ข้องค์ณะผูแ้ทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ
เพิื่อข้อค์วามูช้ว่ยัเหลือ การพิจิัารณาค์วรมู้เพิื่อด้วู่ามูาตรา
การเฉพิาะใด้จัำาเป็็นี้ในี้การเอ้ือให้เกิด้การป็ฏิสมัูพินัี้ธีท่้์ำ
ป็ลอด้ภัยัระหว่างนี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้เพิื่อผูท่้้ำมู้ค์วามู
หลากหลายัทำางเพิศกับิเจ้ัาหนี้า้ท่้ำข้องสำานี้กังานี้ข้องค์ณะ
ผูแ้ทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศโด้ยัท้ัำงน้้ี้ข้ึน้ี้อยูักั่บิบิรบิิทำด้้วยั 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรทำำางานี้
รว่มูกับิสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศอ่ืนี้ท่้ำมู้
ค์วามูสนี้ใจัเด้้ยัวกันี้ในี้การตอบิสนี้องต่อการร้องข้อค์วามู
ช้ว่ยัเหลือจัากนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เพิื่อผู้ท่้ำมู้ค์วามู
หลากหลายัทำางเพิศ โด้ยัตระหนี้ักว่า สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะ
ผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศอาจัสามูารถุให้ค์วามูช้ว่ยัเหลือในี้
รูป็แบิบิท่้ำแตกต่างกันี้ และเป็็นี้การเก้ือหนีุ้นี้ซีึ่งกันี้และกันี้
ในี้การจััด้หาการสนี้ับิสนีุ้นี้ให้กับินี้ักป็กป้็อง

 โด้ยัท่ัำวไป็การใช้้วิจัารณญาณและค์วามูรอบิค์อบิข้อง
เจ้ัาหนี้้าสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศเป็็นี้สิง่
สำาคั์ญท่้ำจัะกำาหนี้ด้วิธี้การท่้ำสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้
ต่างป็ระเทำศจัะสามูารถุสนี้บัิสนุี้นี้นี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้
เพิื่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศได้้ด้้ท่้ำสุด้ โด้ยัในี้ข้ณะ
เด้้ยัวกันี้ก็ไมูท่ำำาให้ค์วามูเส้่ยังต่ออันี้ตรายัข้องนี้ักป็กป้็อง
และชุ้มูช้นี้ผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศในี้ท้ำองถ่ิุนี้นี้ั้นี้
แยัล่ง เพิื่อให้แนี้ใ่จัว่าจัะเกิด้การตัด้สินี้ใจัท่้ำเหมูาะสมู
เจ้ัาหนี้้าท่้ำข้องสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ
จัำาเป็็นี้ต้องใสใ่จัในี้มูมุูมูองข้องนี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้
เพิื่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศเก่้ยัวกับิรูป็แบิบิ
ข้องการสนี้ับิสนีุ้นี้ท่้ำพิวกเข้าต้องการและไมูต้่องการในี้
สถุานี้การณ์เช้น่ี้นี้้้ เพิื่อให้แนี้ใ่จัว่าจัะเกิด้การตัด้สินี้ใจัท่้ำ
เหมูาะสมู 

แหล่งข้อมลู

ARC International

Dignity Network

Equitas 

Freedom House (Dignity Consortium)

Global Equality Fund (U.S. Department of State)

ILGA World (International Lesbian, Gay, Bisexual, 
Trans and Intersex Association)

International Service for Human Rights

OutRight Action International

Rainbow Railroad

เอกสารทีเ่ป็นประโยชน์

Situation of Human Rights Defenders [สถุานี้การณ์
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้] ในี้ Report of the Special 
Rapporteur on the Situation of Human Rights 
Defenders [รายังานี้พิิเศษเก่้ยัวกับิสถุานี้การณ์นี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้] กรกฎาค์มู 2558 

State Sponsored Homophobia Report [รายังานี้ซีึ่ง
ได้้รับิการสนีุ้บิสนีุ้นี้จัากรัฐเรื่องการเกล้ยัด้กลัวค์นี้รักเพิศ
เด้้ยัวกันี้] โด้ยั International Lesbian, Gay, Bisexual, 
Trans and Intersex Association

Strengthening Protection for Human Rights 
Defenders [เสริมูค์วามูแข้็งแกรง่ให้กับิการค์ุ้มูค์รองนี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้] โด้ยั ARC International 

สมูาช้กิชุ้มูช้นี้เดิ้นี้ข้บิวนี้ในี้ไพิรด์้พิาเหรด้ท่้ำป็ระเทำศติมูอร-์เลสเตป้็ 2561
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arc-international.net/
www.dignityinitiative.ca/en/
https://equitas.org/our-impact/human-rights-defenders/
https://freedomhouse.org/program/dignity-all-lgbti-assistance-program
https://www.state.gov/global-equality-fund/
https://ilga.org/
https://ilga.org/
https://www.ishr.ch/
https://outrightinternational.org/
https://www.rainbowrailroad.com/
https://undocs.org/A/70/217
https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report
arc-international.net/network-development/conference-presentations/lgbti-hrds/
arc-international.net/network-development/conference-presentations/lgbti-hrds/
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Coalition for the Human Rights of Indigenous 
Peoples (แค์นี้าด้า)

เอกสารทีเ่ป็นประโยชน์

Indigenous Human Rights Defenders [นี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู] โด้ยัองค์์การสหป็ระช้าช้าติ 

Report to Human Rights Council (2018): Attacks 
against and criminalization of Indigenous peoples 
defending their rights [รายังานี้ต่อค์ณะมูนี้ตรส้ทิำธีมิูนี้ยุัช้นี้                                                                                           
(2561): การโจัมูต้และการทำำาให้เป็็นี้ค์วามูผิด้อาญาต่อช้นี้
พิื้นี้เมูืองท่้ำป็กป้็องสิทำธีิข้องพิวกเข้า] โด้ยัผู้รายังานี้พิิเศษ
แหง่สหป็ระช้าช้าติด้้านี้สิทำธีิข้องช้นี้เผา่พิื้นี้เมูือง 

Indigenous people in the defenders database: 
Killings are more common than for the rest of 
defenders [ค์นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูในี้ฐานี้ข้้อมููลนี้ักป็กป้็อง: 
การฆา่นี้ั้นี้เป็็นี้เรื่องป็กติมูากกว่าในี้กลุ่มูนี้ักป็กป้็องท่้ำ
เหลือ] โด้ยัศูนี้ยั์ข้้อมููลธุีรกิจัและสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 

Women Human Rights Defenders working on 
business-related issues (data from 2015-2018) [นี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ยัช้นี้ท่้ำเป็็นี้ผู้หญิงทำำางานี้ในี้ป็ระเด็้นี้ท่้ำ
เก่้ยัวข้้องกับิธุีรกิจั]  (ข้้อมููลจัากป้็ 2558-2561) โด้ยัศูนี้ยั์
ข้้อมููลธุีรกิจัและสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้

6.4	 นักปกป้องสทิธิในทีดิ่นและสิง่แวดล้อม

นิยาม	

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิในี้ท่้ำดิ้นี้ด้ำาเนี้ินี้การอยัา่งสันี้ติเพิื่อ
ค์ุ้มูค์รองท่้ำดิ้นี้ให้แก่กลุ่มูค์นี้ นี้ักป็กป้็องสิทำธีิในี้สิง่แวด้ล้อมู
ต่อสู้เพิื่อค์วามูเข้้าใจัในี้สิทำธีิและเสร้ภาพิข้ั้นี้พิื้นี้ฐานี้ท่้ำ
สัมูพิันี้ธี์กับิการได้้อยูัใ่นี้สภาพิแวด้ล้อมูท่้ำป็ลอด้ภัยั ด้้ต่อ
สุข้ภาพิ และยัั่งยัืนี้ พิวกเข้ามูักสนี้ใจักิจัการอุตสาหกรรมู
ข้นี้าด้ใหญข่้ององค์์กรเอกช้นี้และภาค์รัฐในี้พิื้นี้ท่้ำช้นี้บิทำ 
นี้ักป็กป้็องอาจัป็ระสบิกับิค์วามูเส้่ยังท่้ำสูงข้ึ้นี้ข้องการเกิด้
ค์วามูรุนี้แรงหรอืการป็ราบิป็รามูเนี้ื่องจัากงานี้ข้องพิวก
เข้า โด้ยัเฉพิาะถุ้าพิวกเข้าเป็็นี้สว่นี้หนี้ึง่ข้องกลุมู่ท่้ำมูค้์วามู
เป็ราะบิางและด้้อยัโอกาส อยัา่งช้นี้พ้ืินี้เมูอืงด้ั้งเดิ้มูท่้ำเป็็นี้ผู้
หญงิ ผูท่้้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศ บุิค์ค์ลท่้ำมูค้์วามูพิกิาร 
และบุิค์ค์ลท่้ำถุกูลด้ทำอนี้ค์ณุค่์าด้้วยัสาเหตุทำางเศรษฐกิจั

6.3	 นักปกป้องสทิธิมนุษยชนชนพื้นเมืองด้ังเดิม

นิยาม

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูคื์อบุิค์ค์ล 
กลุ่มูบุิค์ค์ล หรือองค์์กรช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูท่้ำทำำางานี้เพิื่อ
แสด้งสิทำธีิ์และป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ รวมูท้ัำงสิทำธีิข้องช้นี้
พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู 

 สิทำธีิข้องช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูได้้รับิการยัอมูรับิเพิิมู่ข้ึ้นี้
จัากการใช้้เค์รื่องมูือและกลไกนี้านี้าช้าติ รวมูท้ัำงป็ฏิญญา
สหป็ระช้าช้าติว่าด้้วยัสิทำธีิช้นี้เผา่พิื้นี้เมูือง (United 
Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples)

ความเสีย่งและความท้าทายทีต้่องเผชญิ	

 ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูซีึ่งนี้ับิเป็็นี้จัำานี้วนี้ร้อยัละ 5 ข้อง 
ป็ระช้ากรท่ัำวโลก ต้องเผช้ิญกับิค์วามูท้ำาทำายัอยัา่ง
ท่ำวมูท้ำนี้เพิ้ยังเพิื่อให้ได้้ใช้้สิทำธีิข้ั้นี้พิื้นี้ฐานี้อยัา่งสมูบูิรณ์ 
โด้ยัเห็นี้ได้้จัากตัวช้้้วัด้ว่า พิวกเข้าอยูัใ่นี้กลุ่มูท่้ำด้้อยัโอกาส
และช้ายัข้อบิท่้ำสุด้ในี้โลก รวมูท้ัำงต้องเผช้ิญกับิค์วามู
เป็ราะบิางและการถุูกก้ด้กันี้อยูัเ่รื่อยัไป็ 

 การละเมูิด้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ต่อช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูเกิด้
ข้ึ้นี้ท่ัำวโลก ถึุงแมู้ว่าบิางป็ระเทำศจัะมู้มูาตราการทำาง
รฐัธีรรมูนี้ญูและทำางกฎหมูายัท่้ำยัอมูรับิสทิำธิีและอัตลักษณ์
ข้องช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู แต่ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูยัังค์งถุูก
เลือกป็ฏิบิัติและไมูไ่ด้้รับิค์วามูค์ุ้มูค์รองตามูกฎหมูายั นี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูได้้กลายัเป็็นี้
อาช้ญากรไป็เร้ยับิร้อยัแล้วสำาหรับิการอ้างสิทำธีิในี้ดิ้นี้
แด้นี้ด้ั้งเดิ้มูและโด้นี้ข้้อกล่าวหาอยัา่งการค์รอบิค์รองท่้ำดิ้นี้
โด้ยัไมูช่้อบิธีรรมู 

 การเลือกป็ฏิบิัติและค์วามูรุนี้แรงต่อช้นี้พิื้นี้เมูือง
ด้ั้งเดิ้มูยัังค์งมู้อยูัอ่ยัา่งต่อเนี้ื่องและแพิรห่ลายั รวมูท้ัำงช้นี้
พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูท่้ำเป็็นี้ผู้หญิงและเด็้กหญิง องค์์กรอยัา่ง
ค์ณะทำำางานี้ระหว่างป็ระเทำศเพิื่อกิจัการช้นี้เผา่พิื้นี้เมูือง 
(International Work Group for Indigenous Affairs)  
ศูนี้ยั์ข้้อมููลด้้านี้ธุีรกิจักับิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ (Business & 
Human Rights Resource Centre) พิร้อมูด้้วยัองค์์การ
สหป็ระช้าช้าติได้้รายังานี้ว่า นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้

ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูนี้ั้นี้ป็ระสบิกับิการทำำาให้เป็็นี้ค์วามูผิด้
ทำางอาญาและการละเมูิด้สิทำธีิ กลุ่มูช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูท่้ำ
ป็กป้็องสิทำธีิข้องตนี้อยัา่งสันี้ติมูักถุูกต้ตราหรือเป็็นี้เป้็า
ข้องการจัับิกุมูโด้ยัพิลการ การห้ามูเดิ้นี้ทำาง การค์ุกค์ามู 
การยัึด้ทำรัพิยั์ และการถุูกฆาตกรรมู ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูท่้ำ
เป็็นี้ผู้หญิงยัังตกเป็็นี้ผู้ท่้ำมู้ค์วามูเส้่ยังมูากท่้ำสุด้ 

 แนี้วโนี้้มูนี้้้ยัังมู้มูากข้ึ้นี้อยัา่งต่อเนี้ื่องและโด้ยัเฉพิาะในี้
พิื้นี้ท่้ำท่้ำมู้การแข้ง่ข้ันี้สำาหรับิท่้ำดิ้นี้และทำรัพิยัากรธีรรมูช้าติ
สูง ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูหลายัพิันี้ค์นี้ถุูกทำำาให้เป็็นี้
อาช้ญากรและถุูกเลือกป็ฏิบิัติ โด้ยัมู้จัำานี้วนี้มูากท่้ำต้อง
เส้ยัช้้วิตเพิื่อป็กป้็องท่้ำดิ้นี้และสิทำธีิข้องพิวกเข้า การข้าด้
ค์วามูสัมูพิันี้ธี์และค์วามูเป็็นี้หุ้นี้สว่นี้อยัา่งมู้ค์วามูหมูายั
ข้องช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูในี้การตัด้สินี้ใจัท่้ำเก่้ยัวกับิโค์รงการ
ทำรัพิยัากรธีรรมูช้าติสำาคั์ญในี้ต่างป็ระเทำศสามูารถุผลัก
ดั้นี้ให้เกิด้ค์วามูข้ัด้แยั้ง ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูมูักตกเป็็นี้เป้็า
สำาหรับิการคั์ด้ค้์านี้โค์รงการข้นี้าด้ใหญ ่รวมูท้ัำงค์วามูต้ังใจั
ในี้การข้ัด้ข้วางการมู้สว่นี้รว่มูข้องพิวกเข้าในี้กระบิวนี้การ
หารือ 

 บิริบิทำท่้ำกว้างข้ึ้นี้ข้องการเหยั้ยัด้เช้ื้อช้าติระดั้บิ
โค์รงสร้างและการต้ตรามู้สว่นี้ให้เกิด้การโจัมูต้นี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู เพิ้ยังเพิราะพิวกเข้า
ระบุิตัวตนี้ว่าเป็็นี้ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูหรือพิวกเข้าสง่เสริมู
ผลป็ระโยัช้นี้์ต่อช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู ภัยัค์ุกค์ามูและค์วามู
รุนี้แรงต่อบุิค์ค์ลนี้ั้นี้เป็็นี้การสะท้ำอนี้กลับิมูาถึุงท้ัำงชุ้มูช้นี้ 

แนวปฏิบติัทีด่ี

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศท่้ำช้ว่ยัเหลือ
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูค์วรมู้ค์วามู
รู้เก่้ยัวกับิป็ฏิญญาสหป็ระช้าช้าติว่าด้้วยัสิทำธีิช้นี้เผา่พิื้นี้
เมูือง (United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples – UNDRIP) รวมูท้ัำงค์วามูเสมูอ
ภาค์ การสร้างพิันี้ธีมูิตร ค์วามูสุจัริต และค์วามูเค์ารพิซีึ่ง
กันี้และกันี้ 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรพิัฒนี้า
ค์วามูเข้้าใจัในี้ค์วามูกังวลและค์วามูท้ำาทำายัต่างๆ ท่้ำ
เฉพิาะเจัาะจังในี้แต่ละชุ้มูช้นี้ นี้ับิเป็็นี้สิง่สำาคั์ญท่้ำต้องมู้
ค์วามูรู้เก่้ยัวกับิสภาพิท่้ำแท้ำจัริงเก่้ยัวกับิการยัอมูรับิและ
การใช้้สิทำธีิข้องช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู ท้ัำงในี้ระดั้บิภูมูิภาค์ 

ป็ระเทำศและท้ำองถ่ิุนี้ รวมูท้ัำงการบิังคั์บิใช้้สิทำธีิข้องช้นี้
พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู รวมูถึุงสิทำธีิรว่มูข้องช้นี้พิื้นี้เมูืองในี้ท่้ำดิ้นี้ 
อาณาเข้ต และทำรัพิยัากร เพิื่อให้สามูารถุตอบิสนี้องได้้
อยัา่งเหมูาะสมูต่อค์วามูท้ำาทำายัท่้ำนี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนุี้ษยัช้นี้
ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูต้องเผช้ิญ 

 เมูื่อมู้ค์วามูข้ัด้แยั้งเก่้ยัวกับิการใช้้ป็ระโยัช้นี้์จัากท่้ำดิ้นี้ 
และทำรัพิยัากรธีรรมูช้าติ โด้ยัเฉพิาะท่้ำมู้บิริษัทำสัญช้าติ
แค์นี้าด้าเข้้ามูาเก่้ยัวข้้อง สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้
ต่างป็ระเทำศสามูารถุสนี้ับิสนีุ้นี้ให้เกิด้การสัมูพิันี้ธี์อยัา่งมู้
ค์วามูหมูายัและค์วามูเป็็นี้หุ้นี้สว่นี้กับิช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู
ในี้ป็ระเด็้นี้ท่้ำกังวล สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่าง
ป็ระเทำศสามูารถุสง่เสริมูให้บิริษัทำพิัฒนี้าค์วามูสัมูพิันี้ธี์
ท่้ำสร้างสรรค์์ มู้การยัอมูรับิรว่มูกันี้ และเป็็นี้ป็ระโยัช้นี้์กับิ
ท้ัำงสองฝ่ายักับิชุ้มูช้นี้ข้องช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูเจ้ัาภาพิ ในี้
ทิำศทำางเด้้ยัวกันี้กับิมูาตรฐานี้สากลด้้านี้การด้ำาเนี้ินี้ธุีรกิจั
ด้้วยัค์วามูรับิผิด้ช้อบิและแนี้วป็ฏิบิัติท่้ำด้้

 การสนี้ับิสนีุ้นี้ท่้ำมู้ป็ระสิทำธีิภาพิสำาหรับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูต้องค์ำานี้ึงถึุงค์วามูท้ำาทำายั
เฉพิาะท่้ำนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูท่้ำ
เป็็นี้ผู้หญิงต้องเผช้ิญ อาทิำ ค์วามูเส้่ยังท่้ำเพิิมู่ข้ึ้นี้ในี้การ
เกิด้ค์วามูรุนี้แรงและการค์ุกค์ามูท่้ำมู้สาเหตุข้จัากเพิศวิถุ้ 
รวมูท้ัำงในี้พิื้นี้ท่้ำดิ้จิัทัำล 

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มูต้อง
เข้้ารว่มูการพิิจัารณาหารือท่้ำกำาหนี้ด้สิง่ท่้ำจัะเกิด้ข้ึ้นี้
ในี้นี้ามูข้องพิวกเข้า สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่าง
ป็ระเทำศค์วรสง่เสริมูให้เกิด้การสืบิสวนี้อยัา่งทัำนี้ท่ำวงท้ำถึุง
พิฤติกรรมูท่้ำเป็็นี้การข้มู่ขู้ ่ภัยัค์ุกค์ามู ค์วามูรุนี้แรงและ
การละเมูิด้อ่ืนี้ๆ ต่อนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ช้นี้พิื้นี้เมูือง
ด้ั้งเดิ้มูผา่นี้การมู้สว่นี้รว่มูกับิบุิค์ค์ลหรือชุ้มูช้นี้ช้นี้พิื้นี้
เมูืองด้ั้งเดิ้มูในี้กรณ้ท่้ำเหมูาะสมู 

ทรพัยากร

องค์กรต่างๆ		

Indigenous Rights (Front Line Defenders)  

International Work Group for Indigenous Affairs 
(IWGIA)

Indigenous Peoples Human Rights Defenders 
Network (เอเช้้ยั)

https://www.declarationcoalition.com/
https://www.declarationcoalition.com/
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/08/Indigenous-Human-Rights-Defenders.pdf
unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/documents/annual-reports/251-report-hrc2018
unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/documents/annual-reports/251-report-hrc2018
unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/en/documents/annual-reports/251-report-hrc2018
https://www.business-humanrights.org/en/indigenous-people-in-the-defenders-database-killings-are-more-common-than-for-the-rest-of-defenders?utm_source=Business+&+Human+Rights+Resource+Centre+Updates&utm_campaign=58a903f647-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_11_09_22&utm_medium=email&utm_term=0_c0049647eb-58a903f647-182080729&mc_cid=58a903f647&mc_eid=f870f64044
https://www.business-humanrights.org/en/indigenous-people-in-the-defenders-database-killings-are-more-common-than-for-the-rest-of-defenders?utm_source=Business+&+Human+Rights+Resource+Centre+Updates&utm_campaign=58a903f647-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_11_09_22&utm_medium=email&utm_term=0_c0049647eb-58a903f647-182080729&mc_cid=58a903f647&mc_eid=f870f64044
https://www.business-humanrights.org/en/indigenous-people-in-the-defenders-database-killings-are-more-common-than-for-the-rest-of-defenders?utm_source=Business+&+Human+Rights+Resource+Centre+Updates&utm_campaign=58a903f647-EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_11_09_22&utm_medium=email&utm_term=0_c0049647eb-58a903f647-182080729&mc_cid=58a903f647&mc_eid=f870f64044
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/WHRDs%20final%208%20March%202019_0.pdf
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/WHRDs%20final%208%20March%202019_0.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/en/right/indigenous-rights
https://www.iwgia.org/en/
https://iphrdefenders.net/
https://iphrdefenders.net/
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ความเสีย่งและความท้าทายทีต้่องเผชญิ	

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิในี้ท่้ำดิ้นี้และสิง่แวด้ล้อมูมูักทำำางานี้ในี้ 
ช้นี้บิทำและพิื้นี้ท่้ำโด้ด้เด่้้ยัว ซีึ่งการมู้อยูัข่้องภาค์รัฐอยัา่ง
จัำากัด้รว่มูกับิค์วามูท้ำาทำายัในี้การติด้ต่อสื่อสารก่อให้
เกิด้ค์วามูเส้่ยังต่อค์วามูรุนี้แรงและการลอยันี้วลพิ้นี้ผิด้
เมูื่อเกิด้การกระทำำาค์วามูผิด้ สิทำธีิในี้ท่้ำดิ้นี้มูักเก่้ยัวพิันี้กับิ
สิทำธีิช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู และในี้บิริบิทำเช้น่ี้นี้้้ บุิค์ค์ลอาจั
ต้องเผช้ิญค์วามูท้ำาทำายัท่้ำเพิิมู่ข้ึ้นี้ รวมูท้ัำงการลด้ทำอนี้
ค์ุณค่์า ในี้บิางกรณ้ค์วามูล้มูเหลวในี้การสืบิสวนี้และการ
พิิจัารณาค์ด้้ภัยัค์ุกค์ามูหรือการโจัมูต้ต่อนี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
ในี้ท่้ำดิ้นี้และสิง่แวด้ล้อมูสามูารถุสร้างบิรรยัากาศข้องการ
ลอยันี้วลพิ้นี้ผิด้ ซีึ่งสามูารถุนี้ำาไป็สูก่ารโจัมูต้ต่อไป็ ในี้บิาง
บิริบิทำค์วามูข้ัด้แยั้งอยัา่งสันี้ติอาจัถุูกต้ค์วามูแบิบิผิด้ๆ 
โด้ยัรัฐบิาล ภาค์เอกช้นี้ หรือองค์์กรสื่อว่าเป็็นี้ภัยัต่อค์วามู
มูั่นี้ค์งข้องช้าติ ป็ระโยัช้นี้์ทำางเศรษฐกิจัหรือกิจักรรมูท่้ำไมู่
รักช้าติ ซีึ่งสามูารถุเพิิมู่ค์วามูเส้่ยังในี้การเกิด้ค์วามูรุนี้แรง 
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิในี้ท่้ำดิ้นี้ท่้ำเป็็นี้ผู้หญิงมูักพิบิเจัอกับิค์วามู
เส้ย่ังอันี้เจัาะจัง รวมูท้ัำงค์วามูรุนี้แรงทำางเพิศ การถุกูขั้บิไล่  
และการใสร่้ายัป้็ายัส้ โด้ยัเฉพิาะในี้สังค์มูท่้ำมู้ค์วามูเป็็นี้
ปิ็ตาธีิป็ไตยัสูง นี้ักป็กป้็องมูักเผช้ิญภัยัค์ุกค์ามูจัากหลายั
แหล่ง รวมูท้ัำงตำารวจั ทำหาร หรือหนี้ว่ยังานี้กำากับิดู้แลอ่ืนี้ๆ 
ข้องรัฐบิาล หนี้ว่ยังานี้รักษาค์วามูป็ลอด้ภัยัข้องเอกช้นี้ 
และข้บิวนี้การอาช้ญากรรมู 

แนวปฏิบติัทีด่ี

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศสร้างค์วามู
ค์ุ้นี้เค์ยักับิกฎหมูายั นี้โยับิายั และการบิริการจััด้การในี้
ระดั้บิท้ำองถ่ิุนี้และระหว่างป็ระเทำศท่้ำเจัาะจังเก่้ยัวกับิ
การใช้้ท่้ำดิ้นี้และธีรรมูเนี้้ยัมูป็ฏิบิัติเก่้ยัวกับิสิง่แวด้ล้อมู  
ธีรรมูเนี้้ยัมูป็ระเพิณ้ การป็ฏิบิัติและข้้อพิิพิาทำท่้ำกำาลังเกิด้
ข้ึ้นี้ระหว่างกลุ่มูช้าติพิันี้ธ์ุี รวมูท้ัำงการด้ำาเนี้ินี้งานี้บิังคั์บิ
ใช้้ในี้ท้ำองถ่ิุนี้ (เช้่นี้ ทำรัพิยั์สินี้ส่วนี้กลาง การจััด้สรรท่้ำดิ้นี้
ทำางป็ระวัติศาสตร์ แนี้วป็ฏิบิัติในี้การจััด้การมูรด้กท่้ำ
ก้ด้กันี้ผู้หญิง) 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรสืบิหา
ข้้อมููลจัากเจ้ัาหนี้้าท่้ำรัฐท่้ำเก่้ยัวข้้อง (กระทำรวงสิง่แวด้ล้อมู 
สำานี้ักงานี้ผู้ตรวจัการพิิเศษ กรมูท่้ำดิ้นี้ กระทำรวงยุัติธีรรมู) 
ทำางการท้ำองถ่ิุนี้ (รวมูท้ัำงผู้นี้ำาชุ้มูช้นี้หรือหัวหนี้้าช้นี้เผา่) 
องค์์กรภาค์ป็ระช้าสังค์มู และนี้ักข้า่ว 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรใช้้
โอกาสในี้การสื่อสารกับิสาธีารณะเพิื่อเนี้้นี้ยั้ำาถึุงค์วามู
สำาคั์ญข้องกระบิวนี้การท่้ำเป็็นี้ธีรรมู การมู้สว่นี้รว่มูและ
การหารือ การค์ุ้มูค์รองค์วามูเป็็นี้อยูัท่ำางสิง่แวด้ล้อมูและ
ทำางป็ระเพิณ้ และป็ระเด็้นี้อ่ืนี้ๆ ท่้ำเก่้ยัวพิันี้กับินี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิในี้ท่้ำดิ้นี้และสิง่แวด้ล้อมู 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรหล้ก
เล่้ยังการสนี้ับิสนีุ้นี้การบิรรยัายัท่้ำอาจัเพิิมู่ค์วามูเส้่ยังต่อ
ค์วามูรุนี้แรง เช้น่ี้ การใช้้ข้้อค์วามูอยัา่ง “ค์ู่ข้ัด้แยั้งท่้ำทำำา
ผิด้กฎหมูายั” เพิื่ออธีิบิายัการตอบิสนี้องท่้ำช้อบิธีรรมูและ
สมูเหตุสมูผลข้องเจ้ัาหนี้้าท่้ำต่อการชุ้มูนีุ้มูท่้ำมู้ค์วามูรุนี้แรง 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรสง่เสริมู
การพิูด้ค์ุยัแลกแป็ล่้ยันี้ระหว่างนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
ในี้ท่้ำดิ้นี้และสิง่แวด้ล้อมู รัฐบิาล ชุ้มูช้นี้ และผู้ด้ำาเนี้ินี้การ
ภาค์เอกช้นี้ 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรอ้างถึุง
กลยุัทำธี์ข้องป็ระเทำศแค์นี้าด้าด้้านี้ค์วามูรับิผิด้ช้อบิต่อ
สังค์มูข้ององค์์กรธุีรกิจั เมูื่อเกิด้กรณ้ท่้ำนี้ักป็กป้็องสิทำธีิในี้
ท่้ำดิ้นี้และสิง่แวด้ล้อมูเปิ็ด้เผยัข้้อมููลคั์ด้ค้์านี้บิริษัทำสัญช้าติ
แค์นี้าด้า บิริษัทำสัญช้าติแค์นี้าด้าท่้ำด้ำาเนี้ินี้ธุีรกิจัในี้ต่าง
ป็ระเทำศนี้ั้นี้ค์าด้หมูายัท่้ำจัะต้องเค์ารพิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้        

ด้ำาเนี้ินี้การตามูกฎหมูายั และเข้้าหารือกับิรัฐบิาลเจ้ัา
ภาพิ (ท้ัำงระดั้บิช้าติและองค์์กรป็กค์รองสว่นี้ท้ำองถ่ิุนี้) 
และชุ้มูช้นี้ท้ำองถ่ิุนี้ สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่าง
ป็ระเทำศยัังสามูารถุข้อค์ำาแนี้ะนี้ำาจัากกองการด้ำาเนี้ินี้การ
ทำางธุีรกิจัด้้วยัค์วามูรับิผิด้ช้อบิและสำานี้ักงานี้ใหญ ่หากมู้
เจ้ัาหนี้้าท่้ำค์วามูมูั่นี้ค์งท้ัำงข้องเอกช้นี้และภาค์รัฐเข้้ามูามู้
สว่นี้เก่้ยัวข้้อง สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศ
อาจัจัะพิิจัารณาหารือกับิบิริษัทำถึุงการนี้ำาหลักการโด้ยั
สมูัค์รใจัเก่้ยัวกับิค์วามูป็ลอด้ภัยัและสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้มูาใช้้
ท่้ำท่้ำดิ้นี้

 ป็ระเทำศแค์นี้าด้าเห็นี้ค์วามูสำาคั์ญข้องสิทำธีิต่างๆ ท่้ำ
เก่้ยักับิสิง่แวด้ล้อมู (เช้น่ี้ สิทำธีิท่้ำจัะได้้รับินี้้ำาด่ื้มูท่้ำสะอาด้ 
ป็ลอด้ภัยัและสุข้อนี้ามูัยัพิื้นี้ฐานี้) ในี้ข้ณะท่้ำกฎหมูายั
ระหว่างป็ระเทำศซีึ่งอ้างถึุง “สิทำธีิในี้สภาพิแวด้ล้อมูท่้ำ
สะอาด้หรือด้้ต่อสุข้ภาพิ” ยัังไมูเ่ป็็นี้ท่้ำยัอมูรับิมูากนี้ัก
และสิทำธีินี้้้ยัังไมูไ่ด้้รับิการค์ุ้มูค์รองจัากกฎหมูายัภายัในี้
และรัฐธีรรมูนีู้ญข้องแค์นี้าด้า ทำุกแผนี้กในี้สำานี้ักงานี้ข้อง
ค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศสามูารถุสง่เสริมูการสนี้ับิสนีุ้นี้
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำทำำางานี้เก่้ยัวกับิป็ระเด็้นี้ด้้านี้
ท่้ำดิ้นี้และสิง่แวด้ล้อมู โด้ยัสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้
ต่างป็ระเทำศค์วรหารอืกับิสำานี้กังานี้ใหญเ่มูือ่จัำาเป็็นี้เช้น่ี้เด้้ยัว
กับิในี้กรณอ่ื้นี้ๆ 

แหล่งข้อมลู
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6.5	 นักปกป้องสทิธิผูพ้ิการ

นิยาม

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิผู้พิิการหรือผู้สง่เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้สิทำธีิ
ผู้พิิการคื์อบุิค์ค์ลท่้ำทำำางานี้เพิื่อค์วามูเสมูอภาค์สำาหรับิ
ผู้พิิการ และโด้ยัท่ัำวไป็มูักเป็็นี้สมูาช้ิกข้องข้บิวนี้การ
เค์ล่ือนี้ไหวด้้านี้สิทำธีิผู้พิิการ และ/หรือข้บิวนี้การ
เค์ล่ือนี้ไหวเพิื่อการด้ำารงช้้วิตอิสระข้องผู้พิิการ 

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิผู้พิิการและองค์์การเพิื่อผู้พิิการเป็็นี้
ตัวแทำนี้ข้องกลุ่มูท่้ำหลากหลายัข้องผู้ท่้ำมู้ค์วามูพิิการ และ/
หรอืป็ระสบิกับิการเป็็นี้ค์นี้ช้ายัข้อบิหรือค์วามูเป็ราะบิาง      
ในี้สังค์มูบินี้พิื้นี้ฐานี้ข้องค์วามูสามูารถุในี้การใช้้งานี้
รา่งกายัท่้ำสง่ผลกระทำบิต่อด้้านี้ใด้ด้้านี้หนี้ึ่งหรือมูากกว่า

หนี้ึ่งในี้ช้้วิต 

ความเสีย่งและความท้าทายทีต้่องเผชญิ

 ป็ระช้ากรมูากกว่าหนี้ึ่งพิันี้ล้านี้ค์นี้ในี้ท่ัำวโลกมู้ค์วามู
พิิการ บุิค์ค์ลท่้ำมู้ค์วามูพิิการมูากกว่าร้อยัละ 80 อาศัยั
อยูัใ่นี้ป็ระเทำศกำาลังพิัฒนี้า โด้ยัมู้ค์วามูชุ้กข้องการเกิด้
ค์วามูพิิการในี้ผู้หญิงสูงกว่าผู้ช้ายั ผู้พิิการมูักถุูกลิด้รอนี้
สิทำธีิในี้การอาศัยัอยูัอ่ยัา่งอิสระ ถุูกนี้ำาเข้้าสูส่ถุานี้เล้้ยังดู้ 
หรือป็ระสบิกับิค์วามูเป็ราะบิางมูากข้ึ้นี้จัากกระบิวนี้การ
ยุัติธีรรมูทำางอาญา ผู้พิิการหลายัค์นี้ท่้ำอาศัยัอยูัใ่นี้สภาพิ
แวด้ล้อมูข้องค์วามูข้ัด้แยั้งหรือในี้ป็ระเทำศกำาลังพิัฒนี้า 
ป็ระสบิกับิค์วามูรุนี้แรง ค์วามูรุนี้แรงบินี้พิื้นี้ฐานี้ทำางเพิศ
และเพิศสภาพิ และการเลือกป็ฏิบิัติในี้ระดั้บิท่้ำสูงข้ึ้นี้ รวมู
ท้ัำงการป็ล่อยัป็ละละเลยั การต้ตรา การถุูกแบิง่แยัก การ
แสวงป็ระโยัช้นี้์ และการแยักตัวจัากสังค์มู และมูักพิบิ
กับิอุป็สรรค์ในี้ข้อบิเข้ตท่้ำกว้างเก่้ยัวกับิการจ้ัางงานี้ การ
ศึกษา การดู้แลสุข้ภาพิ การบิริการทำางกฎหมูายัและการ
บิริการพิื้นี้ฐานี้ต่างๆ 

แนวปฏิบติัทีด่	ี

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรให้ค์วามู
สนี้ใจักับิป็ระเด็้นี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเก่้ยัวกับิผู้พิิการและ
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิผู้พิิการ และตรวจัสอบิการละเมูิด้สิทำธีิ  
มูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเจัาะจังป็ระเด็้นี้ค์วามูพิิการ ซีึ่งรวมูท้ัำง 

เอกอัค์รราช้ทูำต Shouldice เย้ัย่ัมูเย้ัยันี้ท่้ำดิ้นี้แป็ลงใหมูซ่ีึง่ป็ลกูผกัด้้วยั
น้ี้ำาพิร้อมูกับิ Michelle Moroko จัาก La Pierre Angulaire ป็ระเทำศ
โกตดิ้วัวร์
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• ทำำาค์วามูเข้้าใจัอุป็สรรค์ ค์วามูค์ุ้มูค์รองทำางกฎหมูายั 
โค์รงสร้าง และแนี้วคิ์ด้ท่้ำมู้อยูัใ่นี้บิริบิทำ 

•  พิิจัารณาถึุงค์วามูสามูารถุข้องผู้ด้ำาเนี้ินี้การท้ัำงท่้ำ
เป็็นี้ภาค์รัฐและไมูใ่ช้ภ่าค์รัฐในี้การรับิมูือกับิค์วามู
เป็ราะบิางเป็็นี้พิิเศษและป็ระเด็้นี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำ
กระทำบิต่อผู้ท่้ำมู้ค์วามูพิิการ (เช้น่ี้ สุข้ภาพิ การศึกษา 
การจ้ัางงานี้ ค์วามูยุัติธีรรมู บิริการทำางกฎหมูายั 
การมู้สว่นี้รว่มูทำางเศรษฐกิจัและการเมูือง การ
เป็ล่้ยันี้แป็ลงสภาพิภูมูิอากาศ และสถุานี้การณ์ด้้านี้
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้) 

•  ผลท่้ำเกิด้จัากการละเมูิด้ต่อผู้พิิการ 

• สง่เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ค์วามูตระหนี้ักข้อง
สาธีารณะ และการพิัฒนี้าท่้ำทำุกค์นี้มู้สว่นี้รว่มูและผู้
พิิการเข้้าถึุงได้้ 

 ท้ัำงนี้้้ค์วรตระหนี้ักว่านี้ักป็กป้็องสิทำธีิผู้พิิการในี้ด้้านี้
ต่างๆ อาจัจัะมู้ค์วามูต้องการท่้ำแตกต่างกันี้ไป็ ข้ึ้นี้อยูั่กับิ
ปั็จัจััยัด้้านี้อัตลักษณ์  (เช้่นี้ เพิศสภาพิ ช้าติพิันี้ธุี์ ศาสนี้า 
สถุานี้ะ ฯลฯ) การวางตัวในี้สังค์มูและสถุานี้การณส์ว่นี้
ตัวในี้บิริบิทำข้องสังค์มูและป็ระเทำศ สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะ
ผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศมู้บิทำบิาทำในี้การเอ้ือให้เกิด้การ
มู้สว่นี้รว่มูและการรว่มูมูือกันี้ข้องผู้มู้สว่นี้ได้้สว่นี้เส้ยั                               
การส่งเสริมูสนี้ับิสนุี้นี้จัากสาธีารณะ การรณรงค์์
ป็ระช้าสัมูพิันี้ธี์ และเค์รือข้่ายัองค์์กรภาค์ป็ระช้าสังค์มู
เพิื่อสิทำธีิข้องผู้ท่้ำมู้ค์วามูพิิการ รวมูท้ัำง 

• สนี้ับิสนีุ้นี้ให้เกิด้การทำำางานี้รว่มูกันี้และสร้าง
พิันี้ธีมูิตรระหว่างองค์์กรผู้พิิการกับิผู้ด้ำาเนี้ินี้การด้้านี้
มูนีุ้ษยัช้นี้ การพิัฒนี้า และสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้อ่ืนี้ๆ และ
ข้บิวนี้การเค์ล่ือนี้ไหวต่างๆ เพิื่อเสริมูค์วามูแข้็งแกรง่
ให้กับิเค์รือข้า่ยั 

• อุป็ถัุมูภ์ให้เกิด้การเข้้ารว่มูข้องกลุ่มูช้ายัข้อบิในี้
ข้บิวนี้การเค์ล่ือนี้ไหวเก่้ยัวกับิค์วามูพิิการในี้วงกว้าง 
(เช้น่ี้ ช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู ผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำาง
เพิศ ผู้หญิงและเด็้กหญิงท่้ำมู้ค์วามูพิิการ บุิค์ค์ลท่้ำมู้
ค์วามูพิิการทำางจิัตสังค์มู)

แหล่งขอ้มลู	

International Disability Alliance

Disability Rights Fund

Disability Rights Advocacy Fund

Clínica Jurídica de Derechos de las Personas con 
Discapacidad

Disability Rights, Gender, and Development: A 
Resource Tool 

Global Action on Disability (GLAD) Network

Humanity and Inclusion 

World Bank Disability Inclusion and Accountability 
Framework 

6.6	 นักปกป้องสทิธิมนุษยชนทีเ่ป็นเยาวชน	

นิยาม

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เยัาวช้นี้รวมูท้ัำงนี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเป็็นี้เยัาวช้นี้และอ่ืนี้ๆ ท่้ำทำำางานี้เก่้ยัวกับิ
สิทำธีิและการมู้สว่นี้รว่มูข้องเยัาวช้นี้

 องค์์การสหป็ระช้าช้าติให้นี้ิยัามูว่าเยัาวช้นี้คื์อบุิค์ค์ล
ท่้ำมู้อายุัระหว่าง 15 – 24 ป้็ แต่ถึุงกระนี้ั้นี้ช้ว่งอายุันี้้้อาจั
ข้ยัายัไป็ถึุง 30 หรือ 35 ป้็ข้ึ้นี้อยูักั่บิบิริบิทำข้องป็ระเทำศ
และท้ำองถ่ิุนี้ ป็ระช้ากรโลกจัำานี้วนี้กว่าร้อยัละ 50 มู้อายุั
ต่ำากว่า 30 ป้็

ความเสีย่งและความท้าทายทีต้่องเผชญิ

 นี้ักกิจักรรมูเยัาวช้นี้มูักท้ำาทำายัโค์รงสร้างอำานี้าจัแบิบิ
เก่า จึังเป็็นี้ผลให้พิวกเข้าต้องเผช้ิญกับิค์วามูเส้่ยังและ
ค์วามูท้ำาทำายัอยัา่งการเลือกป็ฏิบิัติบินี้พิื้นี้ฐานี้ข้องอายุั 
ซีึ่งทัำบิซี้อนี้กับิการเลือกป็ฏิบิัติในี้รูป็แบิบิอ่ืนี้ๆ อยัา่งการ
เลือกป็ฏิบิัติบินี้พิื้นี้ฐานี้ข้องเช้ื้อช้าติ เพิศวิถุ้ เพิศสภาพิ 
และสถุานี้ะทำางสังค์มูและเศรษฐกิจั ค์วามูคิ์ด้ในี้ด้้านี้ลบิ 
มูาตรฐานี้ทำางสังค์มูท่้ำแพิรห่ลายั และค์วามูเข้้าใจัท่้ำผิด้ๆ 
เก่้ยัวกับิการมู้สว่นี้รว่มูข้องเยัาวช้นี้ยัังทำำาให้การพิัฒนี้า
ข้องพิื้นี้ท่้ำทำางสังค์มูนี้ั้นี้ถุด้ถุอยั การข้าด้ตัวแทำนี้และการ
มู้สว่นี้รว่มูในี้ข้ั้นี้ตอนี้ทำางการเมูืองทำำาให้เยัาวช้นี้มูักถุูก
ป็ฏิเสธีการยัอมูรับิ ค์วามูเค์ารพิ ช้อ่งทำางการเข้้าถึุง และ
ค์วามูมูั่นี้ค์งท่้ำพิวกเข้าค์วรได้้รับิ

 เยัาวช้นี้พิบิเจัอกับิอุป็สรรค์ทำางสังค์มู เศรษฐกิจั
และการเมูือง ซีึ่งทำำาให้ค์วามูเป็ราะบิางเพิิมู่สูงข้ึ้นี้ ช้อ่ง
ทำางการเข้้าถึุงการศึกษา บิริการ โอกาสจ้ัางงานี้และ
โค์รงสร้างพิื้นี้ฐานี้อยัา่งจัำากัด้สามูารถุบิั่นี้ทำอนี้ค์วามู
สามูารถุในี้การสง่เสริมูสิทำธีิ นี้ักกิจักรรมูเยัาวช้นี้ท่้ำเป็็นี้
ผู้หญิงมูักเผช้ิญกับิค์วามูท้ำาทำายัท่้ำมูากข้ึ้นี้ในี้การเข้้าถึุง
กระบิวนี้การทำางการเมูืองและเผช้ิญกับิอุป็สรรค์ท่้ำมูาก
ข้ึ้นี้ต่อการศึกษา สุข้ภาพิ การจ้ัางงานี้ และช้อ่งทำางเข้้า
ถึุงเทำค์โนี้โลยั้ นี้ับิเป็็นี้ค์วามูจัำาเป็็นี้ท่ัำวโลกสำาหรับิการ
ศึกษาภาค์สังค์มู โด้ยัเฉพิาะในี้หมููเ่ยัาวช้นี้ท่้ำจัะสร้าง
ทัำกษะการเป็็นี้พิลเมูืองและช้ว่ยัให้เยัาวช้นี้สามูารถุมู้
สว่นี้รว่มูได้้อยัา่งมู้ค์วามูหมูายั นี้ักกิจักรรมูเยัาวช้นี้ท่้ำ
เข้้าถึุงและใช้้เทำค์โนี้โลยั้ดิ้จิัทัำลได้้อยัา่งสะด้วกสามูารถุ
ใช้้เทำค์โนี้โลยั้นี้้้เป็็นี้เค์รื่องมูือในี้การแสด้งออกซีึ่งค์วามู
ป็รารถุนี้า แต่การจััด้การและค์วบิค์ุมูช้อ่งทำางโซีเช้้ยัลมู้
เด้้ยัและเทำค์โนี้โลยั้ดิ้จิัทัำลโด้ยับิางรัฐบิาลและผู้ด้ำาเนี้ินี้  
การอ่ืนี้ๆ กระทำบิต่อนี้ักกิจักรรมูเยัาวช้นี้ ผู้ซีึ่งใช้้สิง่
เหล่านี้้้มูากกว่ากว่าบุิค์ค์ลท่้ำอายุัมูาก เรื่องนี้้้มู้ผลกระ
ทำบิต่อสิทำธีิเพิื่อเสร้ภาพิในี้การแสด้งค์วามูคิ์ด้เห็นี้และ
แสด้งออกข้องนี้ักกิจักรรมูเยัาวช้นี้ การเฝ้าระวังพิื้นี้ท่้ำ
ดิ้จิัทัำลและแพิลตฟอร์มูต่างๆ โด้ยัรัฐบิาลสามูารถุทำำาให้
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เยัาวช้นี้ตกอยูัใ่นี้ค์วามูเส้่ยัง 

แนวปฎิบติัทีด่	ี

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรจััด้ให้
เยัาวช้นี้เป็็นี้กลุ่มูเป้็าหมูายัท่้ำจัะเป็็นี้สว่นี้หนี้ึ่งข้องการ
สง่เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้ภาค์ป็ระช้าสังค์มู และให้การยัอมูรับิ
หนี้ว่ยังานี้และค์วามูเป็็นี้ผู้นี้ำาข้องเยัาวช้นี้ในี้ป็ระเด็้นี้
ท่้ำเก่้ยัวกับิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้
ต่างป็ระเทำศค์วรยัอมูรับิว่า นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำ
อายุัยัังนี้้อยันี้้้มู้ค์วามูต้องการท่้ำแตกต่างออกไป็ ซีึ่งข้ึ้นี้อยูั่
กับิอัตลักษณ์ สถุานี้ะทำางสังค์มูและสถุานี้การณ์สว่นี้ตัว 
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรให้ค์วามู
สำาคั์ญกับิมูิติทำางเพิศสภาพิในี้กรณ้ท่้ำเก่้ยัวกับินี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เยัาวช้นี้ เพิราะวัยัรุน่ี้หญิงมูักเผช้ิญกับิ
ค์วามูเส้่ยังและค์วามูทำุกข้์ยัากมูากกว่าวัยัรุน่ี้ช้ายัเมูื่อ
พิยัายัามูสง่เสริมูสิทำธีิข้องตนี้เอง 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรทำำางานี้
รว่มูกับิเยัาวช้นี้ในี้ฐานี้ะพิันี้ธีมูิตรเช้ิงกลยุัทำธี์ในี้โค์รงการ

ท่้ำจัะเสริมูพิลังและสร้างค์วามูสามูารถุในี้การป็รับิตัวให้
กับิพิวกเข้า (เช้น่ี้ ให้พิวกเข้ามู้สว่นี้รว่มูในี้กระบิวนี้การ
ตัด้สินี้ใจั ในี้การทำำางานี้ ฯลฯ) เมูื่อทำำางานี้รว่มูกับิเยัาวช้นี้
ค์วรยัอมูรับิในี้หนี้ว่ยังานี้เยัาวช้นี้และค์วามูเป็็นี้อิสระ 
สร้างศักยัภาพิให้เยัาวช้นี้สามูารถุมู้สว่นี้รว่มูได้้อยัา่ง
เป็็นี้ป็ระโยัช้นี้์ ทำำาให้แนี้ใ่จัว่ากิจักรรมูท่้ำรว่มูมูือกันี้นี้ั้นี้
อยูัใ่นี้ค์วามูสนี้ใจัข้องเยัาวช้นี้โด้ยัมู้วัตถุุป็ระสงค์์ท่้ำตรง
ป็ระเด็้นี้ และสื่อสารถึุงผลลัพิธี์กับิผู้เข้้ารว่มูท่้ำเป็็นี้เยัาวช้นี้ 
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรพิัฒนี้า
ค์วามูสัมูพิันี้ธี์ท่้ำทำุกค์นี้มู้สว่นี้รว่มูกับิองค์์กร เค์รือข้า่ยั และ
ข้บิวนี้การเค์ล่ือนี้ไหวท่้ำนี้ำาโด้ยัเยัาวช้นี้ ผู้เช้้่ยัวช้าญ และ
เยัาวช้นี้จัากหลากหลายัท่้ำมูา รวมูท้ัำงผู้ท่้ำมู้ค์วามูเป็ราะ
บิางและถุูกลด้ทำอนี้ค์ุณค่์ามูากท่้ำสุด้ การมู้สว่นี้รว่มูกับิ
ภาค์ป็ระช้าสังค์มู ภาค์เอกช้นี้และรัฐบิาลท้ำองถ่ิุนี้ในี้การ
สนี้ทำนี้าแลกเป็ล่้ยันี้เก่้ยัวกับิสิทำธีิเยัาวช้นี้นี้ั้นี้เป็็นี้หัวใจัข้อง
การเพิิมู่ค์วามูตระหนี้ักรู้และการยัอมูรับิเยัาวช้นี้ในี้ฐานี้ะ
ผู้สร้างการเป็ล่้ยันี้แป็ลงท่้ำด้้และเพิื่อให้เกิด้ผลลัพิธี์ท่้ำยัั่งยัืนี้
สำาหรับิสิทำธีิข้องเยัาวช้นี้ 

แหล่งข้อมลู	

CIVICUS

FRIDA The Young Feminist Fund

Plan International Canada

Secretary-General’s Envoy on Youth

เด็้กวัยัรุน่ี้ท่้ำมูค้์วามูมูุง่มูัน่ี้ต่อสู้เพิื่อป็กป้็องสทิำธีขิ้องเด็้กหญงิและ         
ต่อต้านี้การข้ลิบิอวัยัวะเพิศหญงิป็ราศรยััท่้ำวิทำยัาลัยัอบิรมูค์รูในี้
ป็ระเทำศแทำนี้ซีาเน้ี้ยั
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www.internationaldisabilityalliance.org/
https://drafund.org/
idehpucp.pucp.edu.pe/lista_proyectos/clinica-juridica-sobre-derechos-humanos-y-discapacidad/
idehpucp.pucp.edu.pe/lista_proyectos/clinica-juridica-sobre-derechos-humanos-y-discapacidad/
https://www.un.org/disabilities/documents/Publication/UNWCW%20MANUAL.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/Publication/UNWCW%20MANUAL.pdf
www.internationaldisabilityalliance.org/content/global-action-disability-glad-network
https://www.hi-us.org/
documents.worldbank.org/curated/en/437451528442789278/Disability-inclusion-and-accountability-framework
documents.worldbank.org/curated/en/437451528442789278/Disability-inclusion-and-accountability-framework
www.civicus.org/images/ReportNovemberYouthForumOHCHR.pdf
https://www.un.org/youthenvoy/
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The International Foundation for Electoral Systems

United Nations Inter-Agency Network on Youth 
Development

World Youth Movement for Democracy

Young Human Rights Defenders (โค์รงการซีึ่งนี้ำาโด้ยั 
Amnesty International, Action Aid และสำานี้ักงานี้
โค์รงการพิัฒนี้าแหง่สหป็ระช้าช้าติ)

Youth Coalition for Sexual and Reproductive 
Health and Rights

Youth Policy Labs

เอกสารสำาคัญ	

OECD Development Centre (2018), Better Policies 
for Better Youth Livelihoods: A Guidance Note for 
Development Practitioner [นี้โยับิายัท่้ำด้้ข้ึ้นี้สำาหรับิ
ค์วามูเป็็นี้อยูัข่้องเยัาวช้นี้ท่้ำด้้ข้ึ้นี้: บิันี้ทึำกค์ำาแนี้ะนี้ำา
สำาหรับิผู้ป็ฏิบิัติงานี้ด้้านี้การพิัฒนี้า], EU-OECD Youth 
Inclusion Project, กรุงป็าร้ส

Bacalso, C., Hao, A.P. (2017) How Young People 
Influence Policy: A Practitioners’ Review [ค์นี้รุน่ี้
ใหมูมู่้อิทำธีิพิลต่อนี้โยับิายัได้้อยัา่งไร: การทำบิทำวนี้ข้องผู้
ป็ฏิบิัติ], Oxfam Novib

UNDP Youth Strategy 2014-2017 [ยุัทำธีศาสตร์
เยัาวช้นี้ข้องสำานี้ักงานี้โค์รงการพิัฒนี้าแหง่สหป็ระช้าช้าติ 
2557-2560]

UN youth strategy 2030 [ยุัทำธีศาสตร์เยัาวช้นี้ข้อง
สหป็ระช้าช้าติ 2573] 

The Power of 1.8 Billion: Adolescents, Youth and 
the Transformation of the Future The State of the 
World Population Report  [พิลังแหง่  1.8 พินัี้ล้านี้: วัยั
รุน่ี้ เยัาวช้นี้ การเป็ล่้ยันี้แป็ลงอนี้าค์ต รายังานี้สถุานี้การณ์
ป็ระช้ากรโลก กองทำนุี้ป็ระช้ากรแหง่สหป็ระช้าช้าติ], 
UNFPA (2014)

Global Youth Development Index and Report [ดั้ช้นี้้
และรายังานี้การพิัฒนี้าเยัาวช้นี้โลก] (2016), The 
Commonwealth 

6.7	 นักปกป้องสทิธิมนุษยชนด้านเสรภีาพในการ
นับถือศาสนาหรอืความเชื่อ

นิยาม 

 เสร้ภาพิในี้การนี้ับิถืุอศาสนี้าหรือค์วามูเช้ื่อนี้ั้นี้บิรรจุั
อยูัใ่นี้ข้้อท่้ำ 18 ข้องป็ฏิญญาสากลว่าด้้วยัสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 
ซีึ่งมู้จุัด้ป็ระสงค์์ท่้ำจัะเอ้ือให้เกิด้การศึกษา เป็ล่้ยันี้แป็ลง 
หรือละท้ิำงอัตลักษณ์ท่้ำสัมูพิันี้ธี์กับิศรัทำธีา ท้ัำงสำาหรับิแต่ละ
บุิค์ค์ลและในี้ชุ้มูช้นี้รว่มูกับิผู้อ่ืนี้ แมู้จัะเป็็นี้เสร้ภาพิข้ั้นี้
พิื้นี้ฐานี้ท่้ำสนี้ับิสนีุ้นี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ในี้ด้้านี้อ่ืนี้ๆ แต่ก็ไมู่
ได้้เป็็นี้เกราะป้็องกันี้ป็ระเพิณ้ทำางศาสนี้าหรือศาสนี้า
นี้ั้นี้ๆ จัากการวิพิากษ์วิจัารณ์หรือป็กป้็องสมูาช้ิกข้อง
กลุ่มูศาสนี้านี้ั้นี้ๆ จัากการการถุูกต้ังค์ำาถุามู โด้ยัเป็็นี้องค์์
ป็ระกอบิท่้ำสำาคั์ญข้องสังค์มูท่้ำสงบิ เป็็นี้ป็ระช้าธีิป็ไตยัและ
ทำุกค์นี้มู้สว่นี้รว่มู การป็ราบิป็รามูสามูารถุก่อให้เกิด้ค์วามู
เช้ื่อแบิบิสุด้โต่งหรือการบิมู่เพิาะค์วามูรุนี้แรง และนี้ำามูา
ซีึ่งค์วามูรุนี้แรงในี้ท่้ำสุด้ 

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำทำำางานี้ค์ุ้มูค์รองสิทำธีิในี้การ
นี้ับิถืุอศาสนี้าหรือค์วามูเช้ื่อ รวมูท้ัำงสิทำธีิต่างๆ ท่้ำสัมูพิันี้ธี์
กันี้มูักทำำางานี้เก่้ยัวข้้องกับิการยักป็ระเด็้นี้อยัา่งเสร้ภาพิ
ในี้การแสด้งออก การรวมูกลุ่มูและการสมูาค์มู รวมูท้ัำง
สิทำธีิข้องช้นี้กลุ่มูนี้้อยัและช้นี้พิื้นี้เมูืองด้ั้งเดิ้มู บิอ่ยัค์รั้ง
ท่้ำนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ด้้านี้เสร้ภาพิในี้การนี้ับิถืุอ
ศาสนี้าหรือค์วามูเช้ื่อเป็็นี้ผู้ด้ำาเนี้ินี้การทำางค์วามูเช้ื่อ
ในี้ระดั้บิรากหญ้า โด้ยัไมู่ได้้ด้ำาเนี้ินี้การในี้องค์์กรสิทำธีิ 
มูนีุ้ษยัช้นี้ตามูแบิบิแผนี้ (ถึุงแมู้ว่าผู้ด้ำาเนี้ินี้การท่้ำไมู่เก่้ยัว
กับิศรัทำธีาค์วามูเช้ื่อจัะมู้มูากข้ึ้นี้ก็ตามู)

ความเสีย่งและความท้าทายทีต้่องเผชญิ	

 อ้างถึุงผลการศึกษาโด้ยั Pew Research Center ในี้
เดื้อนี้เมูษายันี้ 2560 ป็ระช้ากรโลกร้อยัละ 79 อาศัยัอยูั่
ในี้ป็ระเทำศท่้ำมู้การจัำากัด้ทำางศาสนี้าในี้ระดั้บิสูงถึุงสูงมูาก 
(เป็็นี้อัตราท่้ำเพิิมู่ข้ึ้นี้จัากร้อยัละ 68 ในี้ป้็ 2550) การจัำากัด้
สามูารถุกำาหนี้ด้ข้ึ้นี้โด้ยัรัฐบิาลหรือเป็็นี้ผลจัากค์วามูเป็็นี้

ป็รปั็กษ์ทำางสังค์มูระหว่างผู้ด้ำาเนี้ินี้การท่้ำไมูใ่ช้ร่ัฐหรือท่้ำ
เป็็นี้สว่นี้ผสมูจัากท้ัำงสององค์์ป็ระกอบิ นี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนุี้ษยัช้นี้ด้้านี้เสร้ภาพิในี้การนัี้บิถืุอศาสนี้าหรือค์วามู
เช้ื่อท่้ำนี้ับิเป็็นี้ “เส้ยังข้้างน้ี้อยัข้องค์นี้กลุ่มูน้ี้อยั” อยั่าง
ผู้หญิง ผู้ท่้ำมู้ค์วามูหลากหลายัทำางเพิศ มัูกได้้รับิผลกระ
ทำบิจัากการจัำากัด้เสร้ภาพิในี้การนัี้บิถืุอศาสนี้าหรือค์วามู
เช้ื่ออยั่างไมู่สมูเหตุสมูผล

 ผู้นี้ำาทำางศาสนี้ามูักมู้ค์วามูเข้้าใจัท่้ำลึกซีึ้งในี้ค์วามู
สมัูพินัี้ธีข์้องค์วามูเช้ื่อท่้ำต่างกันี้และได้้รับิค์วามูนี้า่เช้ื่อถืุอ
จัากป็ระช้ากรท้ำองถ่ิุนี้ ทำำาใหผู้น้ี้ำาเหล่าน้้ี้อาจัถุกูมูองว่าเป็็นี้
ภัยัค์ุกค์ามูข้องหนี้ว่ยังานี้ภาค์รัฐ การค์วบิค์ุมูดู้แลและ
อำานี้าจั หรือบิอ่นี้ทำำาลายัค์วามูเป็็นี้ระเบิ้ยับิเร้ยับิร้อยัและ
ค์วามูเป็็นี้หนี้ึ่งเด้้ยัวข้องสังค์มู ผู้นี้ำาและกลุ่มูศาสนี้าในี้
หลายัป็ระเทำศต้องป็ระสบิกับิการเลือกป็ฏิบิัติและการ
ไมูย่ัอมูรับิ การจัับิกุมูและค์วบิค์ุมูตัวโด้ยัพิลการ ค์วามู
รุนี้แรง อาช้ญากรรมูต่อมูนีุ้ษยัช้าติหรือแมู้แต่การฆา่ล้าง
เผา่พิันี้ธุี์ ท้ัำงจัากรัฐบิาลและผู้กระทำำาท่้ำไมูใ่ช้ภ่าค์รัฐ รวมู
ท้ัำงกลุ่มูศาสนี้าอ่ืนี้ๆ และพิวกหัวรุนี้แรงสุด้โต่ง 

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ในี้หลายัป็ระเทำศตกเป็็นี้
เป้็าข้องการละเมูิด้และต่อสู้กับิกฎหมูายัเก่้ยัวการดู้หมูิน่ี้
ศาสนี้าท่้ำถุูกนี้ำามูาใช้้เพิื่อต่อต้านี้ผู้ท่้ำมู้ค์วามูเช้ื่อในี้ศาสนี้า
อ่ืนี้หรือผู้ท่้ำมู้แนี้วคิ์ด้โลกวิสัยั ในี้ช้ว่งไมูก่้่ป้็น้้ี้ การรายังานี้
ถึุงการเลือกป็ฏิบิัติและค์วามูรุนี้แรงซีึ่งมูุง่เป้็าไป็ยัังผู้ท่้ำ
ไมูมู่้ค์วามูเช้ื่อเพิิมู่สูงข้ึ้นี้ โด้ยัเฉพิาะในี้ 22 ป็ระเทำศท่้ำ
กำาหนี้ด้โทำษป็ระหารช้้วิตสำาหรับิการละท้ิำงศาสนี้าและ

อยัา่งนี้้อยั 13 ป็ระเทำศท่้ำมู้โทำษป็ระหารสำาหรับิค์วามู
เช้ื่อว่าไมูมู่้พิระเจ้ัา การละท้ิำงศาสนี้านี้ับิเป็็นี้การกระทำำา
ผิด้กฎหมูายัในี้อยัา่งนี้้อยั 49 ป็ระเทำศ โด้ยัมู้การตัด้สินี้

โทำษจัำาค์ุกหรือโทำษป็ระหารช้้วิตในี้บิางกรณ้

แนวปฏิบติัทีด่	ี

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรสร้าง
สัมูพิันี้ธี์กับิภาค์ป็ระช้าสังค์มูและผู้นี้ำาศาสนี้า นี้ักป็กป้็อง
เสร้ภาพิในี้การนี้ับิถืุอศาสนี้าหรือค์วามูเช้ื่อมูักทำำางานี้อยูั่
นี้อกองค์์กรด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเป็็นี้แบิบิแผนี้ นี้ักป็กป้็อง
มูักมู้เค์รือข้า่ยัท่้ำฝังรากลึกในี้ชุ้มูช้นี้และเป็็นี้พิันี้ธีมูิตรท่้ำ
สำาคั์ญข้องชุ้มูช้นี้ การสร้างเค์รือข้า่ยัจัะช้ว่ยัจััด้ต้ังการ
เตือนี้ภัยัในี้ระยัะแรกเริมู่สำาหรับิค์วามูตึงเค์ร้ยัด้ระหว่าง
กลุ่มูต่างๆ และสามูารถุทำำาให้แนี้ใ่จัว่าจัะมู้การหยัิบิยัก
ข้้อกังวลต่างๆ ผา่นี้กลไกข้ององค์์การสหป็ระช้าช้าติ 
อาทิำ ค์ณะมูนี้ตร้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ กระบิวนี้การทำบิทำวนี้
สถุานี้การณ์สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ (Universal Periodic 
Reviews)  ข้องค์ณะมูนี้ตร้ และการติด้ตามูในี้การหารือ
ทำวิภาค้์ในี้ระดั้บิการเมูืองหรือในี้เวท้ำสากล อาทิำ ค์ณะช้ว่ยั
เหลือด้้านี้การไกล่เกล่้ยันี้านี้าช้าติด้้านี้เสร้ภาพิในี้การ
นี้ับิถืุอศาสนี้าหรือค์วามูเช้ื่อ (International Contact 
Group on Freedom of Religion or Belief) ซีึ่งมู้
ป็ระเทำศแค์นี้าด้าและสหรัฐอเมูริกาเป็็นี้ป็ระธีานี้รว่มู

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศในี้ป็ระเทำศท่้ำ
มู้ข้้อจัำากัด้ทำางเสร้ภาพิในี้การนี้ับิถืุอศาสนี้าหรือค์วามูเช้ื่อ 

เด็้กช้ายัช้าวมูสุลิมูท่ำองคั์มูภ้รอั์ลกรุอ่านี้อยูัใ่นี้มูสัยัดิ้แหง่หนี้ึง่ในี้ป็ระเทำศมูาเลเซีย้ั
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ค์วรให้ค์วามูรู้เจ้ัาหนี้้าท่้ำเก่้ยัวกับิสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และพิลวัต
ทำางศาสนี้าข้องภูมูิภาค์ผา่นี้การสัมูมูนี้าเช้ิงป็ฏิบิัติการ
รว่มูกับิผู้เช้้่ยัวช้าญ การฝึกอบิรมู ฯลฯ ค์วามูรู้นี้้้มู้ค์วามู
สำาคั์ญเท้ำยับิเท่ำากับิค์วามูรู้เก่้ยัวกับิสถุานี้การณ์ทำางสังค์มู 
การเมูือง และเศรษฐกิจั 

 สำานี้กังานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรพิจิัารณา 
มูาตรการสง่เสรมิูท่้ำสรา้งเวท้ำในี้การพูิด้ค์ยุัแลกเป็ล่้ยันี้เก่้ยัว
กับิเสรภ้าพิในี้การนี้บัิถืุอศาสนี้าหรือค์วามูเช้ื่อ เช้น่ี้ การ
จััด้ต้ังกลุ่มูเพิื่อนี้เพิื่อเสร้ภาพิในี้การนี้ับิถืุอศาสนี้าหรือ
ค์วามูเช้ื่อรว่มูกับิป็ระเทำศอ่ืนี้ๆ (ติด้ต่อสำานี้ักงานี้ใหญเ่พิื่อ
ข้้อมููลเพิิมู่เติมู) และการนี้ำาป็ระเด็้นี้เสร้ภาพิในี้การนี้ับิถืุอ
ศาสนี้าหรือค์วามูเช้ื่อมูาเป็็นี้สว่นี้หนี้ึ่งข้องการหารือด้้านี้
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ ค์ณะกรรมูาธีิการด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้แหง่
ช้าติและสถุาบิันี้แหง่ช้าติต่างๆ มูักเป็็นี้แหล่งข้้อมููลท่้ำ
สำาคั์ญ แต่สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วร
มูั่นี้ใจัในี้ค์วามูเป็็นี้อิสระข้ององค์์กรเหล่านี้้้จัากรัฐบิาล 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศอาจัค์ำานี้ึง
ถึุงองค์์กรสนี้ับิสนีุ้นี้ท่้ำบุิกเบิิกโค์รงการฝึกอบิรมูและแลก
เป็ล่้ยันี้ข้้อมููลค์วามูรู้ผา่นี้กองทำุนี้ CFLI เพิื่อเสริมูสร้าง
ศักยัภาพิให้กับินี้ักกิจักรรมูด้้านี้เสร้ภาพิในี้การนี้ับิถืุอ
ศาสนี้าหรือค์วามูเช้ื่อ รวมูท้ัำงกฎหมูายัสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ การ
สง่เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้ และค์วามูมูั่นี้ค์ง ฯลฯ 

 หากนี้ักป็กป้็องตกอยูัใ่นี้ค์วามูเส้่ยังใหญห่ลวง
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรพิิจัารณา
ท่้ำจัะด้ำาเนี้ินี้การ ในี้กรณ้ท่้ำการหารือไมูเ่ป็็นี้ผล สำานี้ักงานี้
ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศสามูารถุจััด้การป็ระชุ้มู

ทำางการ ศึกษาทำางเลือกสำาหรับิการยัื่นี้หนี้ังสือป็ระท้ำวง
ทำางการทำูต ออกแถุลงการณ์อยัา่งเป็็นี้ทำางการ และโพิสต์
ข้้อค์วามูในี้โซีเช้้ยัลมู้เด้้ยั พิร้อมูท้ัำงสง่ต่อบุิค์ค์ลนี้ั้นี้ๆ ไป็สู ่
โค์รงการค์วามูช้ว่ยัเหลือฉุกเฉินี้ข้อง Freedom House 

แหล่งขอ้มลู

โค์รงการค์วามูช้ว่ยัเหลือฉุกเฉินี้โด้ยั Freedom House 

Freedom in the World Index [ดั้ช้นี้้เสร้ภาพิโลก] โด้ยั 
Freedom House 

Religion & Public Life [ศาสนี้าและช้้วิตสาธีารณะ] โด้ยั 
Pew Research Center

The Freedom of Religion or Belief Learning 
Platform [เวท้ำการเร้ยันี้รู้เก่้ยัวกับิเสร้ภาพิทำางศาสนี้า
และค์วามูเช้ื่อ]

แนี้วป็ฏิบิัติข้องสหภาพิยุัโรป็ต่อการสง่เสริมูและค์ุ้มู
เสร้ภาพิในี้การนี้ับิถืุอศาสนี้าหรือค์วามูเช้ื่อ 

Religious Freedom Institute 

รายังานี้ป็ระจัำาป้็ โด้ยัค์ณะกรรมูาธีิการแหง่สหรัฐอเมูริกา
ว่าด้้วยัเสร้ภาพิทำางศาสนี้าในี้ระดั้บินี้านี้าช้าติ

Annual International Religious Freedom Report 
[รายังานี้ป็ระจัำาป้็ว่าด้้วยัเสร้ภาพิทำางศาสนี้าระดั้บิ
นี้านี้าช้าติ]  โด้ยักระทำรวงการต่างป็ระเทำศข้อง
สหรัฐอเมูริกา 

6.8	นักข่าว	

 จัากผู้รายังานี้พิิเศษแหง่สหป็ระช้าช้าติเรื่องการ
สง่เสริมูและค์ุ้มูค์รองสิทำธีิเสร้ภาพิในี้ค์วามูคิ์ด้เห็นี้และ
การแสด้งออก ค์ำาว่า “นี้ักข้า่ว” นี้ั้นี้อ้างถึุงบุิค์ค์ลซีึ่ง
สังเกตการณ์ บิรรยัายั บิันี้ทึำกและวิเค์ราะห์เหตุการณ์ 
แถุลงการณ์ นี้โยับิายั และข้้อเสนี้อต่างๆ ท่้ำสามูารถุ
กระทำบิถึุงสังค์มู เพิื่อเป็็นี้การให้ข้้อมููลแก่สาธีารณะ ซีึ่ง
รวมูถึุงผู้ท่้ำทำำางานี้ในี้แวด้วงสื่อและเจ้ัาหนี้้าท่้ำสนี้ับิสนีุ้นี้ 
รวมูท้ัำงชุ้มูช้นี้สื่อและ “นี้ักข้า่วพิลเมูือง” ข้้อมููลสามูารถุ
เผยัแพิรสู่ส่าธีารณช้นี้ผา่นี้ทำุกช้อ่งทำางสื่อสารมูวลช้นี้ 

 นี้ักข้า่วและผู้ท่้ำทำำาอาช้้พิสื่อต่างๆ มู้บิทำบิาทำสำาคั์ญในี้
การป็กป้็องและข้ับิเค์ล่ือนี้เสร้ภาพิในี้ค์วามูคิ์ด้เห็นี้และ
การแสด้งออก พิวกเข้าเป็็นี้สว่นี้หนี้ึ่งข้องค์วามูแข้็งแกรง่
ข้องสังค์มูป็ระช้าธีิป็ไตยัโด้ยัการเป็็นี้กระบิอกเส้ยังให้
กับิผู้ท่้ำอ่อนี้แอ ทำำาให้รัฐบิาลต้องรับิผิด้ช้อบิ และรายังานี้
ค์วามูพิยัายัามูด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ข้องโลก การรายังานี้
และการวิเค์ราะห์ข้องสื่อท่้ำถุูกต้องและเป็็นี้กลางสามูารถุ
สง่ผลต่อค์วามูสามูารถุในี้การตัด้สินี้ใจัข้องทำุกค์นี้ท่้ำจัะ
เผช้ิญหนี้้าและรับิมูือกับิสถุานี้การณ์ต่างๆ ในี้ฐานี้ะ
พิลเมูืองท่้ำรอบิรู้ กระตือรือร้นี้ และมู้สว่นี้รว่มู โด้ยัเฉพิาะ
ในี้ยุัค์ข้องข้้อมููลข้า่วสาร 

 สิทำธีิข้องทำุกค์นี้ในี้การมู้ค์วามูคิ์ด้เห็นี้โด้ยัไมูถุู่ก
แทำรกแซีงและเสร้ภาพิในี้การแสด้งออกนี้ั้นี้ได้้รับิการ
ค์ุ้มูค์รองด้้วยัข้้อท่้ำ 19 ข้องป็ฏิญญาสากลว่าด้้วยัสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้ และได้้รับิการยัืนี้ยัันี้อยูัใ่นี้ข้้อท่้ำ 19 ข้องกติกา
ระหว่างป็ระเทำศว่าด้้วยัสิทำธีิพิลเมูืองและสิทำธีิทำางการ
เมูือง

ความเสีย่งและความท้าทายทีต้่องเผชิญ

 นี้ักข้า่วและผู้ทำำาอาช้้พิสื่อต่างๆ มูักเผช้ิญกับิค์วามู
เส้่ยังเช้น่ี้เด้้ยัวกับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้เพิราะงานี้ท่้ำ
พิวกเข้าทำำา เนี้ื่องจัากพิวกเข้าวิจัารณ์ผู้มู้อำานี้าจั รายังานี้
กิจัการท่้ำเป็็นี้อาช้ญากรรมู และพิูด้ค์วามูจัริง พิวกเข้า
จึังมูักตกเป็็นี้เป้็าข้องรัฐบิาล กองกำาลังก่ึงทำหาร กลุ่มู
ติด้กำาลัง องค์์กรอาช้ญากรรมู และเจ้ัาหนี้้าค์วามูมูั่นี้ค์ง 
การโจัมูต้นี้ั้นี้มู้ต้ังแต่การค์ุกค์ามูและข้มู่ขู้ไ่ป็จันี้ถึุงการ
ทำำาร้ายัรา่งกายั การลักพิาตัว การบิังคั์บิให้สูญหายั การ
กักกันี้ตามูอำาเภอใจั การทำรมูานี้และการฆาตกรรมู จัาก
ข้้อมููลข้องค์ณะกรรมูการค์ุ้มูค์รองนี้ักข้า่ว (Committee 
to Protect Journalists - CPJ) ในี้ป้็ 2561 มู้นี้ักข้า่วเส้ยั
ช้้วิตระหว่างทำำางานี้ 54 ค์นี้ท่ัำวโลก โด้ยั 34 ค์นี้ตกเป็็นี้
เป้็าข้องการฆาตกรรมูอันี้เป็็นี้การตอบิโต้งานี้ข้องพิวก
เข้า นี้อกจัากนี้้้ยัังมู้จัำานี้วนี้ 251 ค์นี้ท่้ำถุูกจัองจัำา และอ้ก 
61 ค์นี้ท่้ำหายัสาบิสูญ ยัิง่ไป็กว่านี้ั้นี้การท่้ำอาช้ญากรรมู
ต่อผู้สื่อข้า่วนี้ั้นี้ไมูถุู่กลงโทำษยัังเป็็นี้ปั็ญหาด้้วยั จัาก
รายังานี้ข้ององค์์การยูัเนี้สโกช้ื่อ World Trends in 
Freedom of Expression andf Media Development 
Report [รายังานี้ว่าด้้วยัแนี้วโนี้้มูข้องโลกด้้านี้เสร้ภาพิ
ในี้การแสด้งออกและการพิัฒนี้าสื่อ] (2560/2561) 

อาช้ญากรรมูจัำานี้วนี้ 9 ในี้ 10 กรณ้ต่อนี้ักข้า่วนี้ั้นี้ไมูไ่ด้้
รับิการลงโทำษ นี้ักข้า่วท่้ำรายังานี้จัากพิื้นี้ท่้ำสงค์รามูต้อง
ป็ระสบิกับิอันี้ตรายัสาหัส และบิอ่ยัค์รั้งท่้ำตกเป็็นี้เป้็าหมูายั
ข้องกลุ่มูกองกำาลังติด้อาวุธี 

 ค์วามูป็ลอด้ภัยัทำางดิ้จิัทัำลนี้ั้นี้เป็็นี้ข้้อกังวลท่้ำเพิิมู่ข้ึ้นี้
สำาหรับินี้ักข้า่วท่ัำวทำุกภูมูิภาค์ โด้ยัมู้ภัยัค์ุกค์ามูอยัา่งการ
ข้มู่ขู้ค่์ุกค์ามู การบิิด้เบิือนี้ข้้อมููล การโจัมูต้ทำางเทำค์โนี้โลยั้ 
รวมูท้ัำงการถุูกเฝ้าสังเกตการณ์ด้้วยัอำานี้าจัมูิช้อบิ มู้การ
รายังานี้ว่านี้ักข้า่วหญิงนี้ั้นี้ป็ระสบิกับิการละเมูิด้ การเฝ้า
ติด้ตามู และการค์ุกค์ามูในี้พิื้นี้ท่้ำออนี้ไลนี้์มูากข้ึ้นี้ 

แนวปฏิบติัทีด่	ี

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรทำำาค์วามู
เข้้าใจับิริบิทำท่้ำเก่้ยัวกับิเสร้ภาพิทำางค์วามูคิ์ด้เห็นี้และการ
แสด้งออก และสถุานี้การณ์ท่ัำวไป็เก่้ยัวกับินี้ักข้า่วและ
สื่อในี้ป็ระเทำศท่้ำแต่งต้ัง พิวกเข้าค์วรทำำาค์วามูค์ุ้นี้เค์ยักับิ
สภาพิท่ัำวไป็ท่้ำนี้ักข้า่วทำำางานี้ รวมูท้ัำงข้้อจัำากัด้จัากทำางการ 
การใช้้กำาลังตอบิโต้นี้ักข้า่ว กฎหมูายัข้้อบิังคั์บิท่้ำจัำากัด้
เสร้ภาพิในี้ค์วามูคิ์ด้เห็นี้และการแสด้งออก (รวมูท้ัำงสิทำธีิ
ท่้ำจัะแสวงหา รับิ และสง่ข้้อมููลข้า่วสาร) และข้้อจัำากัด้
ข้องเสร้ภาพิในี้การรวมูกลุ่มูและสมูาค์มู สำานี้ักงานี้ข้อง
ค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรตระหนี้ักอยูัเ่สมูอถึุงค์วามู
พิยัายัามู (หรือการข้าด้ค์วามูพิยัายัามู) ข้องทำางการ เพิื่อ
ให้แนี้ใ่จัว่าจัะเกิด้สภาพิแวด้ล้อมูท่้ำป็ลอด้ภัยัและเอ้ือต่อ
นี้ักข้า่วในี้การทำำางานี้อยัา่งอิสระ โด้ยัไมูมู่้การแทำรกแซีง
ท่้ำไมูช่้อบิโด้ยักฎหมูายั รวมูท้ัำงค์วามูสมูัค์รใจัและค์วามู
สามูารถุข้องทำางการในี้การสืบิสวนี้การโจัมูต้นี้ักข้า่วและ

ผูส้ื่อข้า่วหญิงช้าวซูีด้านี้ใต้ระหว่างทำำาการสมัูภาษณ ์
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“      ทุกคนมีสทิธใินอิสรภาพแหง่ความ
เห็นและการแสดงออก ทัง้นีส้ทิธนิีร้วมถึง

อิสรภาพทีจ่ะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการ
แทรกแซง และทีจ่ะแสวงหา รบั และสง่ข้อมูล
ขา่วสารและ ข้อคิดผา่นสือ่ใด และโดยไม่คำานึง
ถึงพรมแดน”  

— ข้อที ่18 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน

“

https://freedomhouse.org/programs/emergency-assistance-and-thematic-programs
https://freedomhouse.org/programs/emergency-assistance-and-thematic-programs
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
https://www.pewforum.org/
https://www.forb-learning.org/for-legislators-officials-and-diplomats.html
https://www.forb-learning.org/for-legislators-officials-and-diplomats.html
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf
https://www.religiousfreedominstitute.org/
https://www.uscirf.gov/reports-briefs/annual-report
https://www.uscirf.gov/reports-briefs/annual-report
https://www.state.gov/reports-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/
https://en.unesco.org/world-media-trends-2017
https://en.unesco.org/world-media-trends-2017
https://en.unesco.org/world-media-trends-2017
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ผู้ทำำางานี้สื่ออ่ืนี้ๆ และให้ผู้กระทำำานี้ั้นี้ต้องรับิผิด้ช้อบิในี้การ 
กระทำำาข้องพิวกเข้า 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศสามูารถุจััด้การ
ป็ระชุ้มูกับินี้ักข้า่วท้ัำงจัากต่างป็ระเทำศและในี้ป็ระเทำศเป็็นี้
ป็ระจัำา เพิื่อรวบิรวมูข้้อมููลเก่้ยัวกับิสถุานี้การณ์ข้องพิวกเข้า
และป็ระเด็้นี้ท้ำองถ่ิุนี้อ่ืนี้ๆ สิง่ท่้ำต้องค์ำานี้ึงถึุงเป็็นี้อยัา่งแรกในี้
กรณ้เช้น่ี้นี้้้คื์อการมู้ช้อ่งทำางติด้ต่อโด้ยัตรงนี้ั้นี้จัะทำำาให้นี้ักข้า่ว
ตกอยูัใ่นี้ค์วามูเส้่ยังหรือไมู ่(ไมูก่่อให้เกิด้อันี้ตรายั) 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรสร้างและ
รักษาการติด้ต่อสัมูพิันี้ธี์กับิทำางการท้ำองถ่ิุนี้ รวมูท้ัำงองค์์กร
ระหว่างป็ระเทำศและภูมูิภาค์ และสำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้
ในี้ต่างป็ระเทำศข้องป็ระเทำศอ่ืนี้ๆ ท่้ำทำำางานี้ในี้ป็ระเด็้นี้เด้้ยัวกันี้ 
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศสามูารถุอ้างถึุง
แผนี้ป็ฏิบิัติการสหป็ระช้าช้าติว่าด้้วยัค์วามูป็ลอด้ภัยัข้องนี้ัก
ข้า่ว (UN Plan of Action on the Safety of Journalists 
and the Issue of Impunity) ซีึ่งมู้องค์์การยูัเนี้สโกเป็็นี้
ผู้นี้ำา มูติสหป็ระช้าช้าติ (อาทิำ ข้้อมูติค์ณะมูนี้ตร้ค์วามูมูั่นี้ค์ง
แหง่สหป็ระช้าช้าติ 1738 [2549] ท่้ำป็ระณามูการโจัมูต้ผู้
สื่อข้า่วในี้สถุานี้การณ์ค์วามูข้ัด้แยั้ง  ข้้อมูติสมูัช้ช้าใหญแ่หง่
สหป็ระช้าช้าติ 68/163 [2556] ท่้ำเก่้ยัวกับิค์วามูป็ลอด้ภัยัข้อง
ผู้สื่อข้า่วและป็ระเด็้นี้การลอยันี้วลพิ้นี้ผิด้ และมูติค์ณะมูนี้ตร้
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้) รวมูท้ัำงทำำางานี้รว่มูกับิผู้รายังานี้พิิเศษด้้านี้การ
สง่เสริมูและค์ุ้มูค์รองสิทำธีิเสร้ภาพิในี้การแสด้งค์วามูคิ์ด้เห็นี้
และแสด้งออก เก่้ยัวกับิการวิสามูัญฆาตกรรมู การป็ระหาร
ช้้วิตโด้ยัพิลการ และสถุานี้การณ์เก่้ยัวกับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้ 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศยัังสามูารถุ
ยักระดั้บิป็ระเด็้นี้ต่างๆ ท่้ำเก่้ยัวข้้องกับิค์วามูป็ลอด้ภัยัข้อง
นี้ักข้า่ว เสร้ภาพิในี้การแสด้งออกและแสด้งค์วามูคิ์ด้เห็นี้ 
และเสร้ภาพิสื่อ โด้ยัการเข้้ารว่มูสัมูมูนี้าและการป็ระชุ้มู 
พิวกเข้าสามูารถุจััด้กิจักรรมูสร้างค์วามูตระหนี้ักรู้ เพิื่อ
สนี้ับิสนีุ้นี้วันี้เสร้ภาพิสื่อมูวลช้นี้โลก (วันี้ท่้ำ 3 พิฤษภาค์มู) 
และวันี้สากลว่าด้้วยัการยุัติการไมูต้่องรับิโทำษข้อง
อาช้ญากรรมูต่อนี้ักข้า่ว (วันี้ท่้ำ 2 พิฤศจิักายันี้) 

 สื่อมูวลช้นี้ท่้ำกำาลังตกอยูัใ่นี้ภัยัค์ุกค์ามูรุนี้แรงสามูารถุ
รับิการป็ระสานี้ให้ติด้ต่อกับิสมูาช้ิกข้ององค์์กรท่้ำอยูัใ่นี้
เค์รือข้า่ยั Journalists in Distress Network ซีึ่งมู้ค์วามู
เช้้่ยัวช้าญในี้การป็ระสานี้ค์วามูช้ว่ยัเหลือฉุกเฉินี้ผา่นี้
กลไกการระด้มูทำุนี้หลากหลายั รวมูท้ัำงการช้ว่ยัเหลือทำาง
กฎหมูายั ท่้ำพิักพิิงช้ั่วค์ราว และเงินี้สนี้ับิสนีุ้นี้ค่์าใช้้จ่ัายัในี้
ช้้วิตป็ระจัำาวันี้ และค์วามูค์ุ้มูค์รองสว่นี้บุิค์ค์ล 

แหล่งขอ้มลู

Article 19

Committee to Protect Journalists 

International Federation of Journalists

International Women’s Media Foundation 

Journalists in Distress Network (เค์รอืข้า่ยัข้ององค์์กร 
18 แหง่ท่้ำใหก้ารช้ว่ยัเหลือแก่นี้กัข้า่วและผูท่้้ำทำำางานี้ด้้านี้สื่อ) 

Reporters without Borders

เอกสารสำาคัญ	

Toolkit on the Safety of Journalists for the 
Personnel of the Diplomatic Missions [ชุ้ด้เค์รื่อง
มูือว่าด้้วยัค์วามูป็ลอด้ภัยัข้องนี้ักข้า่วสำาหรับุิค์ลากรข้อง
สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้การทำูตในี้ต่างป็ระเทำศ] โด้ยั 
Community of Democracies

Safety of Journalists Guidebook, 2nd edition 
(2014) [ค์ู่มูือค์วามูป็ลอด้ภัยันี้ักข้า่วฉบิับิต้พิิมูพิ์ค์รั้งท่้ำ 2  
(2557)] โด้ยั OSCE Representative on Freedom of 
the Media 

UN Plan of Action on the Safety of Journalists and 
the Issue of Impunity

World Trends in Freedom of Expression and Media 
Development Report (2017/2018) [รายังานี้ว่าด้้วยั
แนี้วโนี้้มูข้องโลกด้้านี้เสร้ภาพิในี้การแสด้งออกและการ
พิัฒนี้าสื่อ(2560/2561)] โด้ยัองค์์การยูัเนี้สโก

Resolution on the Safety of Journalists (A/
HRC/39/L.7) (2018) [ข้้อมูติว่าด้้วยัค์วามูป็ลอด้ภัยั
ข้องนี้ักข้า่ว] โด้ยัค์ณะมูนี้ตร้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้แหง่
สหป็ระช้าช้าติ

Report to the Human Rights Council on the 
protection of journalists and media freedom, 
2012 (A/HRC/20/17)  [รายังานี้ต่อค์ณะมูนี้ตร้สิทำธีิ
มูนีุ้ษยัช้นี้แหง่สหป็ระช้าช้าติว่าด้้วยัการค์ุ้มูค์รองนี้ักข้า่ว
และเสร้ภาพิสื่อ] โด้ยัผู้รายังานี้พิิเศษแหง่สหป็ระช้าช้าติ
ด้้านี้การสง่เสริมูและค์ุ้มูค์รองสิทำธีิเสร้ภาพิในี้การแสด้ง
ค์วามูคิ์ด้เห็นี้และแสด้งออก

6.9	 นักปกป้องสทิธิมนุษยชนในบรบิทออนไลน์
และดิจิทัล

นิยาม	

 นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ในี้ทำุกกลุ่มูมูักอยูัใ่นี้หมูวด้
นี้้้ด้้วยั เพิราะเทำค์โนี้โลยั้ดิ้จิัทัำล (อยัา่งอินี้เตอร์เนี้็ต 
แพิลตฟอร์มูสื่อสังค์มูออนี้ไลนี้์ เค์รื่องมูือสื่อสารไร้สายั 
ฯลฯ) มู้บิทำบิาทำสำาคั์ญในี้ค์วามูสามูารถุข้องนี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำจัะเข้้าถึุงและแลกเป็ล่้ยันี้ข้้อมููล รวมูท้ัำง
ติด้ต่อกับิผู้อ่ืนี้ ทำำาให้ถึุงแมู้ว่านี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้จัะ
ไมูไ่ด้้สง่เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้สิทำธีิออนี้ไลนี้์หรือดิ้จิัทัำล แต่อาจั
ค์รอบิค์ลุมูพิวกเข้าโด้ยับิริบิทำ เพิราะพิวกเข้าใช้้และ/
หรือตกเป็็นี้เป้็าสายัตาผา่นี้เทำค์โนี้โลยั้ดิ้จิัทัำลและสื่อ
ออนี้ไลนี้์ 

ความเสีย่งและความท้าทายทีต้่องเผชิญ	

 เทำค์โนี้โลยั้ดิ้จิัทัำลมู้บิทำบิาทำสำาคั์ญในี้การข้ับิเค์ล่ือนี้
งานี้ข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ โด้ยัในี้หลายัป้็ท่้ำผา่นี้

  ทุกคนมีสทิธใินอิสรภาพแหง่ความเห็นและ
การแสดงออก ทัง้นีส้ทิธนิีร้วมถึงอิสรภาพที่

จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง 
และทีจ่ะแสวงหา รบั และสง่ข้อมูลขา่วสารและ 
ข้อคิดผา่นสือ่ใด และโดยไม่คำานึงถึงพรมแดน”   

— ข้อที ่19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน

“

มูาได้้กลายัเป็็นี้เค์รื่องมูืออันี้ทำรงค์ุณค่์าท่้ำทำำาให้นี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้สามูารถุมู้สว่นี้รว่มูในี้การค์วบิค์ุมูจััด้การ 
แลกเป็ล่้ยันี้ข้้อมููลได้้อยัา่งกว้างไกลและระมูัด้ระวัง จััด้
และป็ระสานี้การป็ระท้ำวงสาธีารณะและการรณรงค์์สง่
เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้ และอ่ืนี้ๆ อ้กมูาก แต่กระนี้ั้นี้ป็ระโยัช้นี้์ท่้ำ
ได้้รับิจัากเทำค์โนี้โลยั้เหล่านี้้้ถุูกบิั่นี้ทำอนี้ไป็ด้้วยัค์วามูเส้่ยัง
และค์วามูท้ำาทำายัท่้ำนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ต้องเผช้ิญในี้
บิริบิทำดิ้จิัทัำลและออนี้ไลนี้์ 

 การป็ระเมูินี้ค์วามูเส้่ยังมู้ค์วามูจัำาเป็็นี้ท่้ำจัะต้อง
ทำำาค์วามูเข้้าใจัว่า ค์วามูเส้่ยังท่้ำนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
เผช้ิญนี้ั้นี้สามูารถุแป็รเป็ล่้ยันี้ไป็ได้้ท่ัำวท้ัำงบิริบิทำดิ้จิัทัำล 
ออนี้ไลนี้์และออฟไลนี้์ เช้น่ี้ ค์วามูเส้่ยังทำางดิ้จิัทัำลสามูารถุ
พิัฒนี้าข้ึ้นี้เป็็นี้ค์วามูเส้่ยังทำางกายัภาพิ นี้อกจัากนี้้้ยัังต้อง
ค์ำานี้ึงว่า เทำค์โนี้โลยั้มู้ผลกระทำบิท่้ำแตกต่างกันี้ในี้กลุ่มู
ป็ระช้ากรท่้ำมู้ค์วามูเป็ราะบิางหรือถุูกลด้ทำอนี้ค์ุณค่์า  
รวมูท้ัำงเพิศและเพิศสภาพิ 

 ในี้หลายัป็ระเทำศ นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ตกเป็็นี้
เป้็าข้องการข้มู่ขู้ ่การค์ุกค์ามู การจัับิกุมู และการวิสามูัญ
ฆาตกรรมูท่้ำได้้รับิการสนี้ับิสนีุ้นี้จัากหรือเอ้ือโด้ยัรัฐสำาหรับิ
งานี้ออนี้ไลนี้์ด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำพิวกเข้าทำำา นี้อกจัากนี้้้

การมูุง่เป้็าไป็ท่้ำนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้นี้ั้นี้ยัังสามูารถุ
เกิด้ข้ึ้นี้ได้้แบิบิข้้ามูพิรมูแด้นี้ผา่นี้เทำค์โนี้โลยั้ดิ้จิัทัำล 
เทำค์โนี้โลยั้ดิ้จิัทัำลนี้ั้นี้สามูารถุถุูกแทำรกซีึมู คั์ด้สรรหรือใช้้
ป็ระโยัช้น์ี้จัากรัฐบิาล เพิื่อสร้างรูป็แบิบิท่้ำเพิิ่มูเติมูหรือ     
รูป็แบิบิใหมู่ข้องการจัำากัด้การใช้้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้โด้ยัไมู่
ช้อบิธีรรมู โด้ยัเฉพิาะเสรภ้าพิในี้การแสด้งออก การชุ้มูนี้มุู
อยัา่งสนัี้ติ เสรภ้าพิในี้การสมูาค์มู และช้อ่งทำางการเข้า้
ถึุงข้อ้มูลู ซีึง่เกิด้ผลกระทำบิอันี้เป็็นี้ภัยัต่อนี้กัป็กป้็องสทิำธีิ
มูนี้ษุยัช้นี้และสมูาชิ้กข้องภาค์ป็ระช้าสงัค์มู 

 การเจัาะระบิบิข้อ้มููลสว่นี้ตัว การใช้บ้ิอต โทำรลล์ โทำรลล์
ฟาร์มู การเผยัแพิรข่้อ้มูลูบิดิ้เบิอืนี้ และการเจัาะเป้็าหมูายั
ข้นี้าด้เล็กท่้ำสนี้ับิสนีุ้นี้โด้ยัรัฐเพิื่อทำำาลายัช้ื่อเส้ยัง ค์ุกค์ามู 
หรือข้มู่ขู้มู่ักถุูกนี้ำามูาใช้้ เพิื่อบิั่นี้ทำอนี้การทำำางานี้ข้องนี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ การบิิด้เบิือนี้ข้้อมููลสามูารถุเป็็นี้
ป็ระโยัช้นี้์ในี้การต่อต้านี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ โด้ยั
ทำำาให้ช้ื่อเส้ยังข้องพิวกเข้าเสื่อมูเส้ยั เพิื่อทำำาลายัค์วามู
นี้า่เช้ื่อถืุอและลด้แรงสนี้บัิสนี้นุี้จัากสาธีารณช้นี้ในี้งานี้
ด้้านี้สทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ข้องพิวกเข้า ซีึง่สามูารถุเกิด้ผลกระทำบิ                            

https://cpj.org/emergency-response/journalists-in-distress-network.php
https://www.article19.org/issue/safety-of-journalists-and-human-rights-defenders/
https://cpj.org/
https://www.ifj.org/
https://www.iwmf.org/
https://cpj.org/emergency-response/journalists-in-distress-network.php
https://rsf.org/en
https://community-democracies.org/app/uploads/2018/06/Toolkit-Safety-of-Journalists-1.pdf
https://community-democracies.org/app/uploads/2018/06/Toolkit-Safety-of-Journalists-1.pdf
https://www.osce.org/fom/118052?download=true
https://www.osce.org/fom/118052?download=true
https://en.unesco.org/sites/default/files/un-plan-on-safety-journalists_en.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/un-plan-on-safety-journalists_en.pdf
https://en.unesco.org/world-media-trends-2017
https://en.unesco.org/world-media-trends-2017
ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/L.7
ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/L.7
ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/20/17
ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/20/17
ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/20/17
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ท่้ำนี้า่กลัวต่อการทำำากิจักรรมูหรอืการมูส้ว่นี้รว่มูข้องบุิค์ค์ล 
และสามูารถุสง่ผลหรือนี้ำาไป็สูผ่ลท่้ำรุนี้แรงทำางกายัต่อ
กลุ่มูเป้็าหมูายัข้องกิจักรรมูเหล่านี้ั้นี้ ถึุงอยัา่งไรก็ตามู 
ค์วามูพิยัายัามูในี้การต่อสู้กับิการบิิด้เบิือนี้ข้้อมููล (อยัา่ง
การจััด้ต้ังหนี้ว่ยังานี้ตรวจัสอบิค์วามูถุูกต้อง การใช้้
โป็รแกรมูอัตโนี้มูัติในี้การเฝ้าระวังและกรองเนี้ื้อหา ฯลฯ) 
ค์วรพิจิัารณาผา่นี้มูมุูมูองด้้านี้สทิำธิีมูนี้ษุยัช้นี้ เพิราะค์วามู
รเิริมู่เหล่านี้้ส้ามูารถุก่อให้เกิด้ค์วามูเส้ย่ังใหมูเ่ก่้ยัวกับิค์วามู
โป็รง่ใส ค์วามูรับิผดิ้ช้อบิ หลักนิี้ติธีรรมู สทิำธิีสว่นี้บุิค์ค์ล 
และเสร้ภาพิในี้การแสด้งออก การค์ุกค์ามูออนี้ไลนี้์
อยัา่งช้ัด้เจันี้นี้ั้นี้เป็็นี้เทำค์นี้ิค์ท่้ำใช้้กันี้อยัา่งแพิรห่ลายัโด้ยั
ผู้กระทำำาในี้การปิ็ด้ป็ากนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ โด้ยั
เฉพิาะนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเป็็นี้ผู้หญิง ซีึ่งตกอยูัใ่นี้
ค์วามูเส้่ยังลักษณะนี้้้เป็็นี้พิิเศษและมู้การรายังานี้ถึุงภัยั
ค์ุกค์ามูอยัา่งการข้มู่ข้ืนี้ การเส้ยัช้้วิต และการค์ุกค์ามูท่้ำในี้
บิางกรณ้ตำารวจัและหนี้ว่ยังานี้รัฐป็ฏิเสธีท่้ำจัะด้ำาเนี้ินี้การ 

 ซีอฟท์ำแวร์ การออกแบิบิและโค์รงสร้างพิื้นี้ฐานี้ท่้ำช้ว่ยั
ให้เกิด้การเข้้ารหัสข้้อมููล (Encryption) และการจััด้ทำำา
ข้้อมููลนี้ิรนี้ามู (Anonymizing) สามูารถุทำำาให้เกิด้ค์วามู
ป็ลอด้ภัยัสำาหรับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้และได้้กลายั
เป็็นี้สิง่สำาคั์ญสำาหรับิการทำำางานี้ข้องพิวกเข้า ซีึ่งสามูารถุ
เป็็นี้ป็ระเด็้นี้ท่้ำท้ำาทำายัสำาหรับิรัฐบิาลท่้ำทำำางานี้เพิื่อต่อสู้
กับิการใช้้เค์รื่องมูือในี้การเข้้ารหัสข้้อมููลและจััด้ทำำาข้้อมููล
นี้ิรนี้ามูในี้ทำางท่้ำไมูด้่้ ในี้ข้ณะท่้ำนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
พิบิว่าเค์รื่องมูือเหล่านี้้้เป็็นี้ป็ระโยัช้นี้์ อาช้ญากร ผู้ก่อการ
ร้ายั และผู้กระทำำาอ่ืนี้ๆ ก็สามูารถุใช้้งานี้เค์รื่องมูือเหล่านี้้้

ในี้การป็กปิ็ด้กิจักรรมูท่้ำมู้เจัตนี้าร้ายัและหลบิหนี้้กฎหมูายั
ได้้เช้น่ี้กันี้ เกิด้เป็็นี้ค์วามูท้ำาทำายัร้ายัแรงต่อค์วามูมูั่นี้ค์ง
ข้องช้าติและการบิังคั์บิใช้้กฎหมูายัท่้ำมู้ป็ระสิทำธีิภาพิ 
รัฐบิาลบิางรัฐได้้เริมู่ใช้้กฎหมูายัและนี้โยับิายัท่้ำจัำากัด้การ
เข้้ารหัสข้้อมููลและการไมูเ่ปิ็ด้เผยัตัวตนี้เพิื่อต่อสู้กับิค์วามู
ท้ำาทำายันี้้้ ถึุงอยัา่งไรก็ตามูยัังไมูส่ามูารถุแสด้งให้เห็นี้
ว่าการจัำากัด้ในี้ลักษณะนี้้้เป็็นี้ค์วามูจัำาเป็็นี้ท่้ำจัะสนี้องต่อ
ผลป็ระโยัช้นี้์อยัา่งช้อบิธีรรมู จึังทำำาให้เกิด้ค์วามูกังวลใจั
ว่าเป็็นี้การทำำาลายัการค์ุ้มูค์รองค์วามูเป็็นี้สว่นี้ตัวอยัา่งไมู่
เหมูาะสมูและข้ัด้ข้วางการเข้้าถึุงข้้อมููลอยัา่งผิด้หลักการ 
การแสด้งออกอยัา่งเสร้ การรวมูกลุ่มูอยัา่งสันี้ติ และการ
สมูาค์มูอยัา่งมู้อิสระข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 

แนวปฏิบติัทีด่	ี

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรทำำา 
ค์วามูเข้้าใจับิริบิทำทำางดิ้จิัทัำลข้องสภาพิแวด้ล้อมูใกล้ช้ิด้
เป็็นี้อันี้ดั้บิแรกซีึ่งสำาคั์ญท่้ำสุด้ รวมูถึุงการทำำาค์วามูคุ้์นี้เค์ยั
โด้ยัท่ัำวไป็กับิค์วามูป็ลอด้ภัยัทำางการสื่อสารดิ้จิัทัำลและ
จุัด้อ่อนี้ท่้ำอาจัเกิด้ข้ึ้นี้ (ดู้เพิิมู่เติมูท่้ำแหล่งข้้อมููลด้้านี้ล่าง) 
รวมูท้ัำงกระแสต่างๆ เก่้ยัวกับิเทำค์โนี้โลยั้การสื่อสารดิ้จิัทัำล
และภัยัค์ุกค์ามูออนี้ไลนี้์โด้ยัเฉพิาะในี้สภาพิแวด้ล้อมูข้อง
ภูมูิภาค์ (เช้น่ี้ รัฐบิาลใช้้การปิ็ด้อินี้เตอร์เนี้็ตเป็็นี้วิธี้จัำากัด้
การทำำากิจักรรมูหรือไมู่ มู้การบิล็อกเว็บิไซีต์เพิื่อจัำากัด้
การเข้้าถึุงหรือไมู่ ผู้กระทำำาท่้ำเป็็นี้รัฐหรือไมู่ใช้่รัฐทำำาการ
พิุง่เป้็าอยัา่งเป็็นี้ระบิบิไป็ท่้ำนี้กัป็กป้็องสิทำธีมิูนี้ษุยัช้นี้                        
ผา่นี้การค์ุกค์ามูออนี้ไลนี้์หรือไมู ่การบิิด้เบิือนี้ข้้อมููลถุูก
นี้ำามูาใช้้อยัา่งเป็็นี้ระบิบิเพิื่อทำำาลายัค์วามูนี้า่เช้ื่อถืุอข้อง
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษช้นี้หรือไมู)่ ซีึ่งหมูายัรวมูถึุงการ
หารือกับินี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำเป็็นี้พิันี้ธีมูิตรและ
สามูารถุไว้วางใจัได้้ และการหาข้้อมููลเช้ิงลึกจัากงานี้ท่้ำ
เกิด้ข้ึ้นี้เฉพิาะในี้พิื้นี้ท่้ำดิ้จิัทัำล/ออนี้ไลนี้์ข้ององค์์กรระหว่าง
ป็ระเทำศและในี้ท้ำองถ่ิุนี้ท่้ำมูุง่เนี้้นี้ด้้านี้สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ (ดู้
ตัวอยัา่งเพิิมู่เติมูด้้านี้ล่าง) สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้
ต่างป็ระเทำศค์วรตระหนี้ักว่าเทำค์โนี้โลยั้ดิ้จิัทัำลและสภาพิ
แวด้ล้อมูออนี้ไลนี้์นี้ั้นี้ป็รับิเป็ล่้ยันี้ได้้อยัา่งรวด้เร็ว จึังทำำาให้
เกิด้ค์วามูเส้่ยังและค์วามูท้ำาทำายัใหมู่ๆ  อยัา่งฉับิพิลันี้ ซีึ่ง
ต้องนี้ำามูาป็ระกอบิการพิิจัารณา

 สำานี้กังานี้ข้องค์ณะผูแ้ทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรทำำางานี้
ข้บัิเค์ล่ือนี้ป็ระช้าค์มูระหว่างป็ระเทำศและผูมู้ส้ว่นี้ได้้สว่นี้
เสย้ัในี้ท้ำองถ่ิุนี้ รวมูท้ัำงท่้ำผา่นี้ข้ัน้ี้ตอนี้ท่้ำมูผู้มู้ส้ว่นี้ได้้สว่นี้เสย้ัท่้ำ
หลากหลายั ซีึง่เก่้ยัวข้อ้งกับิภาค์เอกช้นี้ ป็ระช้าสังค์มู และ
องค์์กรเพิื่อสิทำธีสิตรใ้นี้การพัิฒนี้ากลยุัทำธ์ีเพ่ืิอป็รับิป็รุงการ
ป้็องกันี้และการตอบิสนี้องต่อภัยัค์ุกค์ามูต่อนี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ท่้ำมู้เทำค์โนี้โลยั้ดิ้จิัทัำลเป็็นี้สื่อ (รวมูท้ัำงการ
ละเมูิด้บินี้พิื้นี้ฐานี้ข้องเพิศและเพิศสภาพิ การค์ุกค์ามู
และการข้มู่ขู้ใ่ห้เกิด้ค์วามูรุนี้แรงในี้บิริบิทำดิ้จิัทัำล) และ
สง่เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้ให้เกิด้พิื้นี้ท่้ำไซีเบิอร์ท่้ำเป็็นี้อิสระ เปิ็ด้
กว้าง และป็ลอด้ภัยั ในี้ข้ณะท่้ำรัฐบิาลและภาค์เอกช้นี้เป็็นี้
พิันี้ธีมูิตรท่้ำสำาคั์ญในี้ข้ั้นี้ตอนี้นี้้้ สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้
ในี้ต่างป็ระเทำศค์วรทำำางานี้เพิื่อให้แนี้ใ่จัว่าผู้ด้ำาเนี้ินี้การท่้ำ
เป็็นี้สว่นี้นี้้อยันี้ั้นี้มู้เส้ยังท่้ำมูากพิอเท้ำยับิกันี้ได้้ และได้้รวมู
อยูัใ่นี้การก่อรา่งกลยุัทำธี์เหล่านี้้้ด้้วยั 

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศอาจัมูุง่หวัง
ท่้ำจัะมู้สว่นี้รว่มูมูากข้ึ้นี้ในี้กลยุัทำธี์ป้็องกันี้และตอบิสนี้อง
สำาหรับิค์วามูป็ลอด้ภัยัออนี้ไลนี้์และดิ้จิัทัำลข้องบุิค์ค์ล
และนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ พิวกเข้าสามูารถุเพิิมู่
ค์วามูตระหนี้ักรู้และการสง่เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้ในี้ป็ระเด็้นี้
ท่้ำเก่้ยัวกับิค์วามูป็ลอด้ภัยัข้องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้
ในี้บิริบิทำออนี้ไลนี้์และดิ้จิัทัำล โด้ยัอ้างถึุงมูติข้ององค์์การ
สหป็ระช้าช้าติ (อยัา่ง HRC38 ท่้ำมูุง่ข้จััด้ค์วามูรุนี้แรงต่อ
ผู้หญิงและเด็้กหญิงผา่นี้ออนี้ไลนี้์ ดิ้จิัทัำล และเทำค์โนี้โลยั้
สารสนี้เทำศและการสื่อสาร) พิันี้ธีสัญญาข้อง G7 อยัา่ง 
Charlevoix Commitment เพิื่อข้จััด้ค์วามูรุนี้แรง การ
ละเมูิด้ และการค์ุกค์ามูบินี้พิื้นี้ฐานี้ข้องเพิศและเพิศ
สภาพิในี้บิริบิทำดิ้จิัทัำล แถุลงการณ์โด้ยั Freedom Online 
Coalition และค์ู่มูือสำาหรับิค์วามูเท่ำาเท้ำยัมูทำางเพิศในี้ยุัค์
ดิ้จิัทัำล (Playbook for Gender Equality in the Digital 
Age) ข้องกระทำรวงกิจัการระหว่างป็ระเทำศข้องแค์นี้าด้า

 สำานี้ักงานี้ข้องค์ณะผู้แทำนี้ในี้ต่างป็ระเทำศอาจัมูุง่หวัง
ท่้ำจัะทำำางานี้ให้เกิด้สภาพิแวด้ล้อมูท่้ำเอ้ืออำานี้วยัให้ผู้ท่้ำ               
สง่เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้และบุิค์ค์ลจัากกลุ่มูท่้ำเป็็นี้เส้ยังสว่นี้นี้้อยั
ในี้การจััด้ สร้างเค์รือข้า่ยั เพิิมู่ค์วามูแข้็งแกรง่ให้กับิเส้ยัง
ข้องพิวกเข้า และเป็็นี้ตัวแทำนี้ในี้การมู้บิทำบิาทำนี้ำาในี้ภาค์
เทำค์โนี้โลยั้และสภาพิแวด้ล้อมูออนี้ไลนี้์ ซีึ่งรวมูถึุงการ
ยักป็ระเด็้นี้การเฝ้าติด้ตามูและการค์ุกค์ามูนี้ักป็กป้็อง
สิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ในี้สภาพิแวด้ล้อมูดิ้จิัทัำลและออนี้ไลนี้์ รวมู
ท้ัำงกฎหมูายัท่้ำจัำากัด้สิทำธีิในี้บิริบิทำเหล่านี้้้ในี้ระหว่างการ
ป็ระชุ้มูเพิื่อสง่เสริมูสนี้ับิสนีุ้นี้รว่มูกับิรัฐบิาลและผู้มู้สว่นี้
ได้้สว่นี้เส้ยัอ่ืนี้ๆ ท่้ำเก่้ยัวข้้อง และยัังรวมูถึุงการช้ว่ยันี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ให้สร้างศักยัภาพิและเช้ื่อมูต่อกับิผู้
เช้้่ยัวช้าญท่้ำสามูารถุช้ว่ยัพิวกเข้าป็ระเมูินี้ค์วามูเส้่ยังและ
ค์วามูป็ลอด้ภัยัทำางดิ้จิัทัำลข้องพิวกเข้า 

แหล่งข้อมลู

Access Now

Article 19 

Electronic Frontier Foundation 

eQualitie 

Front Line Defenders

Tactical Technology Collective 

Association for Progressive Communication

The Citizen Lab

Freedom House: Freedom on the Net [เสร้ภาพิบินี้
อินี้เตอร์เนี้็ต] 

Playbook for Gender Equality  in the Digital Age 
[ค์ู่มูือสำาหรับิค์วามูเท่ำาเท้ำยัมูทำางเพิศในี้ยุัค์ดิ้จิัทัำล] ข้อง
กระทำรวงกิจัการระหว่างป็ระเทำศข้องแค์นี้าด้า

ตัวอยา่งขององค์กรทีใ่หท้นุสนับสนุน

Rapid Response Service Providers 

Frontline Protection Grants 

DDP Incidental Emergency Grants

คำานิยามทีส่ำาคัญเกีย่วกับบรบิทออนไลน์และดิจิทัล

รายัละเอ้ยัด้ต่อไป็น้้ี้จัะช้ว่ยัทำำาค์วามูเข้า้ใจัศัพิท์ำเฉพิาะท่้ำ
เก่้ยัวกับิงานี้ข้องนี้กัป็กป้็องสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้ในี้บิรบิิทำดิ้จิัทัำล 

 บิอต (Dampeners, Amplifiers, Transparency Bots 
และ Servant Bots) 

 บิอตเป็็นี้ชุ้ด้ค์ำาสั่งอัลกอริทึำมูในี้ค์อมูพิิวเตอร์ท่้ำ
ออกแบิบิมูาเพิื่อป็ฏิบิัติหนี้้าท่้ำเฉพิาะอยัา่งในี้อินี้เตอร์เนี้็ต 

• Dampenersใช้้เพิื่อยัับิยัั้งข้้อค์วามู 

• Amplifiers ทำำาให้ข้้อค์วามูดู้เหมูือนี้ได้้รับิค์วามูสนี้ใจั
อยัา่งออร์แกนี้ิค์มูากกว่าค์วามูเป็็นี้จัริง 

• Transparency bots ป็ระช้าสัมูพิันี้ธี์ข้้อมููลเพิื่อการ
พิิจัารณาสาธีารณะ 

• Servant bots ถุูกใช้้โด้ยัรัฐบิาลหรือองค์์กรต่างๆ เพิื่อ
ตอบิค์ำาถุามูง่ายัๆ หรือให้บิริการอ่ืนี้ๆ

• บิอตไมูจ่ัำาเป็็นี้ต้องเป็็นี้แบิบิอัตโนี้มูัติท้ัำงหมูด้ พิวกมูันี้
สามูารถุนี้ำามูาใช้้รว่มูกับิมูนีุ้ษยั์ได้้ด้้วยั

https://www.accessnow.org/
https://www.article19.org/
https://www.eff.org/
https://equalit.ie/
https://www.frontlinedefenders.org/
https://tacticaltech.org/
https://www.apc.org/en/publications?field_publication_type_tid=All&field_issue_tid=5390&filter-field_region_tid=All&field_project_target_id=All&field_theme_tid=All&body_value=
https://citizenlab.ca/category/research/transparency/
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018
https://www.opentech.fund/funds/rapid-response-fund/
https://www.opentech.fund/funds/rapid-response-fund/
https://www.frontlinedefenders.org/en/programme/protection-grants
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บอตเน็ต	(Botnets)	

 บิอตเนี้็ตคื์อ เค์รือข้า่ยัข้องค์อมูพิิวเตอร์ท่้ำมู้การ
ค์วบิค์ุมูทำางไกลโด้ยัเจ้ัาข้องบิอตเนี้็ต เค์รือข้า่ยัท่้ำถุูกเจัาะ
ระบิบินี้้้มูักถุูกใช้้เพิื่อการโจัมูต้ เช้น่ี้ การป็ฏิเสธีการให้
บิริการแบิบิวงกว้าง (Distributed Denial of Service) 

ความรูด้้านการเป็นพลเมอืง	(Citizen/Civic	Literacy)	

 ค์วามูรู้ด้้านี้การเป็็นี้พิลเมูืองเป็็นี้ค์ำาท่้ำค์รอบิค์ลุมูค์วามู
รู้และข้้อค์วรป็ฏิบิัติท่้ำจัำาเป็็นี้สำาหรับิการเป็็นี้พิลเมูืองท่้ำมู้
สว่นี้รว่มู 

การบดิเบอืนข้อมลู	(Disinformation)	

 การบิิด้เบิือนี้ข้้อมููลคื์อการจังใจัทำำาให้แพิรห่ลายัซีึ่ง
ข้้อมููลเท็ำจั ไมูถุู่กต้อง และทำำาให้หลงผิด้ ซีึ่งไมูค่์วรสับิสนี้
กับิการให้ข้้อมููลผิด้หรือไมูถุู่กต้อง (Misinformation) อันี้
เกิด้จัากค์วามูเช้ื่อข้องผู้เผยัแพิรข่้้อมููลว่าเป็็นี้ค์วามูจัริง 

การกล่ันแกล้งและคกุคามความเป็นสว่นตัวบนพ้ืนที่

ออนไลน์	(Doxxing)	

 การกล่ันี้แกล้งและค์ุกค์ามูค์วามูเป็็นี้สว่นี้ตัวบินี้พิื้นี้ท่้ำ
ออนี้ไลนี้์เป็็นี้ยุัทำธีวิธี้การข้มู่ขู้ท่้่ำแพิรห่ลายับินี้อินี้เตอร์เนี้็ต 
โด้ยัการท่้ำบุิค์ค์ลใด้บุิค์ค์ลหนี้ึ่งเปิ็ด้เผยัข้้อมููลสว่นี้ตัวข้อง
อ้กบุิค์ค์ลหนี้ึ่ง และป็ลุกป่ั็นี้ให้เกิด้การค์ุกค์ามูบุิค์ค์ลนี้ั้นี้ 
ข้้อมููลท่้ำใช้้มูักจัะรวมูถึุงช้ื่อจัริง สมูาช้ิกในี้ค์รอบิค์รัว ท่้ำอยูั ่
เบิอร์โทำรศัพิท์ำ และการจ้ัางงานี้ข้องบุิค์ค์ลนี้ั้นี้ 

ฟิชชงิ	(Phishing)	

 ฟิช้ช้งิเป็็นี้การโจัมูต้ทำางไซีเบิอรอ์ยัา่งหน่ึี้งเพิื่อเสาะหา    
และรวบิรวมูข้อ้มูลูค์วามูป็ลอด้ภัยัท่้ำมูอ้ยัา่งถูุกต้องจัาก
ผูใ้ช้ท่้้ำไมูทั่ำนี้รู้ตัว ตัวอยัา่งเช้น่ี้ ผูใ้ช้ไ้ด้้รับิอ้เมูลท่้ำแลด้ปู็กติ
จัากธีนี้าค์าร โด้ยัมู้ลิงค์์ท่้ำนี้ำาไป็สูเ่ว็บิไซีต์ท่้ำดู้เหมูือนี้จัะ
จัริง หากผู้ใช้้ใสข่้้อมููลค์วามูป็ลอด้ภัยัข้องตนี้ (หมูายัเลข้
บิัตร รหัสเข้้าข้้อมููล ช้ื่อบิัญช้้ผู้ใช้้ เบิอร์โทำรศัพิท์ำ ฯลฯ) ลง
ในี้เว็บิไซีต์นี้ั้นี้ อัตลักษณ์ข้องเข้าก็จัะตกอยูัใ่นี้ค์วามูเส้่ยัง
ทำางไซีเบิอร์ 

มลัแวรเ์รยีกค่าไถ่	(Ransomware)	

 มูัลแวร์เร้ยักค่์าไถุ่เป็็นี้มูัลแวร์ป็ระเภทำหนี้ึ่งท่้ำจัำากัด้การ

เข้้าถึุงไฟล์ข้องผู้ใช้้และบิังคั์บิให้ผู้ใช้้จ่ัายัค่์าไถุ่เพิื่อให้
ได้้การเข้้าถึุงคื์นี้มูา เหยัื่อข้องการโจัมูต้ลักษณะนี้้้มูักถุูก
พิุง่เป้็าโด้ยัไมูมู่้การวางแผนี้อยัา่งมู้กลยุัทำธี์ 

การฟิชชงิทีก่ำาหนดเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง	(Spear-
Phishing)	

 การฟิช้ช้ิงท่้ำกำาหนี้ด้เป้็าหมูายัโด้ยัเฉพิาะเจัาะจังหรือ
เสป้็ยัร์ฟิช้ช้ิงเป็็นี้การโจัมูต้ทำางไซีเบิอร์ป็ระเภทำหนี้ึ่ง
ท่้ำเก่้ยัวข้้องกับิการฟิช้ช้ิง แต่มู้องค์์ป็ระกอบิท่้ำซีับิซี้อนี้
ข้ึ้นี้ ในี้ข้ณะท่้ำอ้เมูลฟิช้ช้ช้ิงสามูารถุสง่ไป็หาค์นี้นี้ับิร้อยั
นี้ับิพิันี้ แต่ค์วามูพิยัายัามูเสป้็ยัร์ฟิช้ช้ช้ิงนี้ั้นี้ออกแบิบิ
สำาหรับิบุิค์ค์ลใด้บุิค์ค์ลหนี้ึ่งโด้ยัเฉพิาะ สมูาช้ิกหรือ
พิรรค์การเมูืองและนี้ักการเมูืองมูักตกเป็็นี้เป้็าหมูายั เรื่อง
อ้ือฉาวข้อง John Podesta ท่้ำเกิด้ข้ึ้นี้ระหว่างการสมูัค์ร
เลือกต้ังข้อง Hillary Clinton ในี้ป้็ 2559 เป็็นี้ตัวอยัา่งท่้ำ
โด่้งดั้งท่้ำสุด้ข้องการการโจัมูต้เสป้็ยัร์ฟิช้ช้ิงท่้ำป็ระสบิค์วามู
สำาเร็จั 

การก่อกวนออนไลน์	(Trolling)	

 การก่อกวนี้ออนี้ไลนี้์หรือโทำรลล์นี้ั้นี้เป็็นี้ค์ำาค์รอบิค์ลุมู
พิฤติกรรมูท่้ำเป็็นี้การละเมูิด้และค์ุกค์ามูบินี้อินี้เตอร์เนี้็ต 
ข้นี้าด้ข้องแพิลตฟอร์มูโซีเช้้ยัลมู้เด้้ยัเอ้ือให้ผู้กระทำำาท่้ำ
มู้เจัตนี้าไมูสุ่จัริตสามูารถุค์วบิค์ุมูและช้ักนี้ำาบิทำสนี้ทำนี้า
ทำางการเมูืองไป็จัากเป้็าหมูายัท่้ำยัึด้มูั่นี้ในี้ข้้อเท็ำจัจัริง หรือ
เป็็นี้ป็ระโยัช้นี้์ หรือค์รอบิค์ลุมู ผลการวิจััยัและข้า่วเมูื่อ
ไมูน่ี้านี้นี้้้เปิ็ด้เผยัว่า ผู้กระทำำาท่้ำเป็็นี้ภาค์รัฐในี้บิางแหง่ได้้
นี้ำาโทำรลมูาใช้้ (ตัวอยัา่งเช้น่ี้ ป็ระเทำศรัสเซี้ยั) และระด้มู
กำาลังเพิื่อต่อต้านี้พิลเมูืองในี้ป็ระเทำศป็ระช้าธีิป็ไตยั 

ภาคผนวก ก:  
ข้อพิจารณา
ด้านความเป็นส่วนตัว

 ข้้อท่้ำ 12 ข้องป็ฏิญญาสากลว่าด้้วยัสทิำธีมิูนี้ษุยัช้นี้กล่าว
ว่า “บุิค์ค์ลใด้จัะถุกูแทำรกแซีงตามูอำาเภอใจัในี้ค์วามูเป็็นี้
สว่นี้ตัว ค์รอบิค์รัว ท่้ำอยูัอ่าศยัั หรือการสื่อสาร หรอืจัะ
ถุกูลบิหลูเ่ก้ยัรติยัศและช่ื้อเสย้ังไมูไ่ด้้” การละเมูดิ้ค์วามู
เป็็นี้สว่นี้ตัว ซีึง่ได้้แก่ การเก็บิ ใช้ ้เปิ็ด้เผยั เก็บิรกัษา หรอื
ทำำาลายัข้อ้มููลสว่นี้บุิค์ค์ลอยัา่งไมูส่มูค์วรหรอืไมูไ่ด้้รับิการ
อนี้ญุาต ซีึง่สามูารถุก่อใหเ้กิด้ค์วามูเส้ย่ังอยัา่งร้ายัแรงต่อ
บุิค์ค์ล โด้ยัเฉพิาะผูท่้้ำตกอยูัใ่นี้การค์กุค์ามู การข้มู่ขู้ ่หรอื
การป็ราบิป็รามูโด้ยัรฐั 

 พิระราช้บัิญญติัว่าด้้วยัค์วามูเป็็นี้สว่นี้ตัวข้องป็ระเทำศ
แค์นี้าด้าจัำากัด้ว่า รฐับิาลอาจัรวบิรวมูและใช้ข้้อ้มููลสว่นี้
บุิค์ค์ลอยัา่งไร และใหสิ้ทำธีบุิิค์ค์ลในี้การเข้า้ถึุงและหาทำาง
แก้ไข้ข้อ้มููลข้องพิวกเข้า หากพิวกเข้ารูส้กึว่าข้อ้มููลเหล่า
นี้ัน้ี้ไมูถุ่กูต้องหรอืไมูค่์รบิถุ้วนี้ เพิื่อให้เกิด้ค์วามูสมูด้ลุสงูสดุ้
ระหว่างวัตถุปุ็ระสงค์์ข้องโค์รงการและการค์ุมู้ค์รองค์วามู
เป็็นี้สว่นี้ตัว ข้ัน้ี้ตอนี้ด้้านี้ล่างน้้ี้ค์วรนี้ำาไป็ป็ฏิบิติั 

1. เมูื่อเป็็นี้ไป็ได้้ ให้เก็บิข้้อมููลสว่นี้บุิค์ค์ลโด้ยัตรงจัาก
บุิค์ค์ลนี้ั้นี้หรือผู้แทำนี้ท่้ำได้้รับิมูอบิอำานี้าจัากเข้า ซีึ่ง
จัะช้ว่ยัให้บุิค์ค์ลนี้ั้นี้เข้้าใจัและยัินี้ยัอมูว่าโค์รงการ
จัะนี้ำาข้้อมููลไป็ใช้้อยัา่งไร

1. ข้้อมููลสว่นี้บุิค์ค์ลข้องผู้ท่้ำไมูใ่ช้พ่ิลเมูืองแค์นี้าด้า ผู้ท่้ำมู้ถ่ิุนี้พิำานี้ักถุาวรท่้ำ
แค์นี้าด้า หรือกำาลังอาศัยัอยูัใ่นี้ป็ระเทำศแค์นี้าด้าจัะต้องเร้ยักข้อภายัใต้
พิระราช้บิัญญัติการเข้้าถึุงข้้อมููล บุิค์ค์ลใด้บุิค์ค์ลหนี้ึ่งสามูารถุแต่งต้ัง
ตัวแทำนี้ในี้ป็ระเทำศแค์นี้าด้าให้รับิข้้อมููลสว่นี้บุิค์ค์ลในี้นี้ามูข้องตนี้ได้้ 

2. อธีิบิายั (ด้้วยัวาจัาและเป็็นี้ลายัลักษณ์อักษร) ว่า

 9 ผู้มู้อำานี้าจัท่้ำโค์รงการด้ำาเนี้ินี้การอยูัภ่ายัใต้ (เช้น่ี้ ข้้อ
ท่้ำ 12 ข้องพิระราช้บิัญญัติการต่างป็ระเทำศและการ
ค้์าระหว่างป็ระเทำศ [DFAIT Act]) 

 9 ทำำาไมูจึังจัำาเป็็นี้ต้องมู้ข้้อมููลนี้้้ 

 9 จัะใช้้ข้้อมููลนี้้้อยัา่งไรและอาจัสง่ต่อไป็ให้กับิผู้ใด้
บิ้าง 

 9 จัะค์ุ้มูค์รองข้้อมููลนี้้้ได้้อยัา่งไร 

 9 บุิค์ลลใด้บุิค์ค์ลหนี้ึ่งอาจัเข้้าถึุงข้้อมููลนี้้้ได้้อยัา่งไร (ดู้
เพิิมู่เติมูในี้เช้ิงอรรถุ) 

 9 หากไมูมู่้การให้ข้้อมููลนี้้้จัะเกิด้ผลใด้ตามูมูา 

 9 พิวกเข้าสามูารถุถุอนี้ค์วามูยัินี้ยัอมูได้้ทำุกเวลา 

3. จัด้บิันี้ทึำกการให้ค์วามูยัินี้ยัอมูข้องแต่บุิค์ค์ล

4. เก็บิรวบิรวมูเฉพิาะข้้อมููลท่้ำจัำาเป็็นี้ต้องใช้้เก่้ยัวกับิ
ภารกิจั ไมูเ่ก็บิข้้อมููลมูากจันี้เกินี้ไป็ ซีึ่งหากเกิด้การ
ละเมูิด้ก็จัะมู้ค์วามูเส้ยัหายันี้้อยัท่้ำสุด้

5. ทำำาให้แนี้ใ่จัว่าข้้อมููลท้ัำงหมูด้นี้ั้นี้ถุูกต้องและใหมูล่่าสุด้
อยูัเ่สมูอ ท่้ำอยูัท่้่ำไมูถุู่กต้องหรือนี้ามูสกุลท่้ำสะกด้ผิด้
สามูารถุก่อให้เกิด้ผลร้ายัแรงต่อบุิค์ค์ลได้้
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6. จัำาแนี้กป็ระเภทำและจััด้การข้้อมููลท่้ำอ่อนี้ไหวอยัา่ง
เหมูาะสมู หากการละเมูิด้จัะก่อให้เกิด้อันี้ตรายัต่อ
ค์วามูป็ลอด้ภัยัข้องบุิค์ค์ลใด้ ข้้อมููลนี้ั้นี้ค์วรจัำาแนี้ก
และจััด้การในี้ป็ระเภทำ “Protected C” 

7. ด้ำาเนี้ินี้การค์ุ้มูค์รองข้้อมููลจัากช้อ่งทำางท่้ำไมูไ่ด้้รับิ
อนีุ้ญาต ใช้้การค์ุ้มูค์รองป้็องกันี้ข้้อมููลท้ัำงท่้ำเก่้ยัวกับิ
การบิริหาร (เช้น่ี้ การเข้้าถึุงเฉพิาะ “เท่ำาท่้ำจัำาเป็็นี้”) 
ทำางกายัภาพิ (เช้น่ี้ ทำำาการล็อกตู้เอกสารต่างๆ) 
และทำางเทำค์โนี้โลยั้ (เช้น่ี้ ไฟล์ เค์รือข้า่ยั และการ
สื่อสารท่้ำมู้การสร้างรหัสลับิ)

8. ใช้้ข้้อมููลท่้ำเปิ็ด้เผยัเฉพิาะสำาหรับิวัตถุุป็ระสงค์์ท่้ำ
ได้้รับิการยัินี้ยัอมูในี้ข้ั้นี้ตอนี้ท่้ำ 2 เท่ำานี้ั้นี้ ในี้กรณ้
ฉุกเฉินี้การเปิ็ด้เผยัข้้อมููลโด้ยัไมูมู่้การยัินี้ยัอมู เพิื่อ
วัตถุุป็ระสงค์์ใหมูส่ามูารถุทำำาได้้ภายัใต้ข้้อ 8 (2) 
(m) ข้องพิระราช้บิัญญัติว่าด้้วยัค์วามูเป็็นี้สว่นี้
ตัว แต่เฉพิาะเมูื่อได้้รับิการอนีุ้มูัติจัาก ATIP-DCP 
ติด้ต่อ ATIP-DCP สำาหรับิข้้อมููลเพิิมู่เติมู 

9. จัำากัด้การเปิ็ด้เผยัข้้อมููลเฉพิาะท่้ำจัำาเป็็นี้สำาหรับิ
ภารกิจัท่้ำเกิด้ข้ึ้นี้ จัด้บิันี้ทึำกทำุกการเปิ็ด้เผยั บิันี้ทึำก 
1) ข้้อมููลใด้ท่้ำมู้การเปิ็ด้เผยั 2) โด้ยัใค์ร 3) ให้กับิ
ใค์ร 4) เมูื่อใด้ และ 5) เพิื่อวัตถุุป็ระสงค์์ใด้ ข้อให้
ผู้ท่้ำได้้รับิข้้อมููลเค์ารพิข้้อตกลงท่้ำจััด้ทำำาข้ึ้นี้เมูื่อแรก
เริมู่เก็บิข้้อมููล

ภาคผนวก ข:  
แนวปฏิบัติที่มีอยู่แล้ว
เกี่ยวกับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

• สหภาพิยุัโรป็ - Ensuring Protection – European 
Union Guidelines on Human Rights Defenders 
[แนี้วทำางสหภาพิยุัโรป็เพิื่อรับิรองการค์ุ้มูค์รองให้กับิ
นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้]

• ป็ระเทำศฟินี้แลนี้ด์้ – Protecting and Supporting 
Human Rights Defenders – Public Guidelines 
of the Foreign Ministry of Finland on the 
Implementation of the European Union 
Guidelines on Human Rights Defenders [การ
ค์ุ้มูค์รองและสนี้ับิสนีุ้นี้นี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ 
แนี้วทำางสาธีารณะข้องกระทำรวงต่างป็ระเทำศข้อง
ฟินี้แลนี้ด์้ว่าด้้วยัการบิังคั์บิใช้้แนี้วทำางข้องสหภาพิ
ยุัโรป็ว่าด้้วยันี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้]

• ป็ระเทำศไอร์แลนี้ด์้ – Guidelines for Irish 
Embassies and Missions on Human Rights 
Defenders [แนี้วทำางสำาหรับิสถุานี้เอกอัค์รราช้ทำูต
และผู้แทำนี้ทำางการทำูตข้องไอร์แลนี้ด์้ว่าด้้วยันี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้] 

• ป็ระเทำศนี้อร์เวยั์ – Norway’s Efforts to Support 
Human Rights Defenders – Guide for the 
Foreign Service [ค์วามูพิยัายัามูเพิื่อสนี้ับิสนีุ้นี้นี้ัก
ป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้ข้องนี้อร์เวยั์ ค์ู่มูือสำาหรับิการ
ต่างป็ระเทำศ]

• องค์์การว่าด้้วยัค์วามูมูั่นี้ค์งและค์วามูรว่มูมูือในี้ยุัโรป็ 
(OSCE) - OSCE Guidelines on the Protection of 
Human Rights Defenders [แนี้วทำางข้ององค์์การว่า
ด้้วยัค์วามูมูั่นี้ค์งและค์วามูรว่มูมูือในี้ยุัโรป็ว่าด้้วยัการ
ป็กป้็องนี้ักป็กป้็องสิทำธีิมูนีุ้ษยัช้นี้]

• ป็ระเทำศสวิตเซีอร์แลนี้ด์้ - Swiss Guidelines on the 
Protection of Human Rights Defenders [แนี้วทำาง
ข้องสวิตเซีอรแ์ลนี้ด์้ว่าด้้วยัการป็กป้็องนัี้กป็กป้็องสทิำธีิ
มูนี้ษุยัช้นี้]

10. เก็บิข้้อมููลสว่นี้บุิค์ค์ลไว้เป็็นี้เวลาอยัา่งต่ำาสองป้็
หลังใช้้งานี้ (เช้น่ี้ เมูื่อมู้การใช้้ข้้อมููลช้ว่ยัทำำาการ
ตัด้สินี้ใจัใด้ๆ เก่้ยัวกับิบุิค์ค์ลนี้ั้นี้) เพิื่อให้บุิค์ค์ลนี้ั้นี้
สามูารถุมู้เวลาเพิ้ยังพิอท่้ำจัะข้้าถึุงและใช้้สิทำธีิในี้
การแก้ไข้หากมู้ค์วามูป็ระสงค์์

11. หากเกิด้การละเมูิด้ค์วามูเป็็นี้สว่นี้ตัวให้ติด้ต่อ 
ATIP-DCP ทัำนี้ท้ำ

 ข้้อมููลเก่้ยัวกับิบุิค์ค์ลใด้บุิค์ค์ลหนี้ึ่งท่้ำได้้จัากแหล่ง
ข้้อมููลสาธีารณะไมูอ่ยูัภ่ายัใต้พิระราช้บิัญญัติค์วามูเป็็นี้
สว่นี้ตัว 

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/
https://www.business-humanrights.org/en/
https://www.business-humanrights.org/en/
https://www.business-humanrights.org/en/
https://www.business-humanrights.org/en/
https://www.regjeringen.no/contentassets/b7384abb48db487885e216bf53d30a3c/veiledningmrforkjengelskfin.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b7384abb48db487885e216bf53d30a3c/veiledningmrforkjengelskfin.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b7384abb48db487885e216bf53d30a3c/veiledningmrforkjengelskfin.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/c/1/119633.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/c/1/119633.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/MenschenrechtehumanitaerePolitikundMigration/Leitlinien-zum-Schutz-von-HRD_en
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/MenschenrechtehumanitaerePolitikundMigration/Leitlinien-zum-Schutz-von-HRD_en



