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เ ก่�ยวกับคู่มือน่�:

เป้าประสงค์ 

ค ��มืือประกอบการจััดกระบวนการน้�จััดทำำาขึ้้�นโดยเอิร์ธไรต์์ เพื่ื�อเพื่ิ�มืองค์ความืร้� ความืเขึ้�าใจั และทำำาให้�เห้็น
ความืสำำาคัญขึ้องความืปลอดภััยและการค้�มืครองบ้คคล ชุ้มืชุน และองค์กรทำ้�ทำำางานเพื่ื�อปกป้องแผ่่นดินและ
สำิ�งแวดล�อมืในอน้ภั้มืิภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง เป็นค้่มืือทำ้�ออกแบบมืาเพื่ื�อสำนับสำน้นการอบรมืด�านความืปลอดภััยและ
การค้�มืครองให้�กับองค์กรและชุ้มืชุนในทำ�องถิ่ิ�น เพื่ื�อให้�พื่วกเขึ้ามื้ความืร้�และแนวปฏิิบัต์ิทำ้�จัำาเป็นในการจััด
อบรมื ซึ่้�งมื้เนื�อห้าเก้�ยวขึ้�องและเห้มืาะสำมืกับภั้มืิภัาคขึ้องต์นเอง ค้่มืือประกอบการจััดกระบวนการประกอบ
ด�วย ชุ้ดเครื�องมืือทำ้�เน�นกิจักรรมืและการปฏิิบัต์ิ แบบฝึึกห้ัด และอ้ปกรณ์์ทำ้�ผ่้�นำากระบวนการสำามืารถิ่นำามืา
ใชุ�เมืื�อจััดอบรมืให้�กับผ่้�ทำ้�เขึ้าทำำางานด�วย  

อนุภูมิภาคลุ่มนำ�าโขง

อ น้ภั้มืิภัาคล้่มืนำ�าโขึ้งประกอบด�วยประเทำศต์่าง ๆ  รวมืทำั�งไทำย เมื้ยนมืา กัมืพื่้ชุา เว้ยดนามื ลาว และมืณ์ฑล
ย้นนานและกวางสำ้ทำางต์อนใต์�ขึ้องจั้น เป็นดินแดนทำ้�อ้ดมืด�วยทำรัพื่ยากรธรรมืชุาต์ิและความืห้ลากห้ลาย
ทำางชุ้วภัาพื่และภั้มืิศาสำต์ร์ และเป็นทำ้�ต์ั�งขึ้องโครงการพื่ัฒนาขึ้นาดให้ญ่ ซึ่้�งมืักสำ่งผ่ลกระทำบต์่อแผ่่นดิน
และสำิ�งแวดล�อมื และกระทำบต์่อการดำารงชุ้พื่ขึ้องชุ้มืชุนในทำ�องถิ่ิ�น 

บ้คคล ชุ้มืชุน และองค์กรทำ้�ทำำางานเพื่ื�อปกป้องแผ่่นดินและสำิ�งแวดล�อมืในอน้ภั้มืิภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง มืักต์กเป็น
เป้าห้มืายเนื�องจัากการทำำางานด�านสำิทำธิมืน้ษยชุนอย่างสำงบ ค้่มืือประกอบการจััดกระบวนการจััดทำำาขึ้้�น
โดยคำาน้งถิ่้งบริบทำในภั้มืิภัาค ขึ้�อกังวล และปัญห้าทำ�าทำายทำ้�พื่วกเขึ้าต์�องเผ่ชุิญ และได�รับประโยชุน์จัาก
การทำำางานอย่างกว�างขึ้วางขึ้องเอิร์ธไรต์์กับชุ้มืชุนในทำ�องถิ่ิ�นและนักกิจักรรมืระดับรากห้ญ�าในภั้มืิภัาค 
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เกี่่�ยวกี่ับคู่่�มืือนี้่�:
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โครงสร้างและเนื�อหา

ค้่มืือประกอบการจััดกระบวนการแบ่งออกเป็นห้กบทำทำ้�แต์กต์่างกัน โดยเน�นทำ้� 

นักปกป้องสิทธิแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและการ
ประเมินความเส่�ยง 

ความปลอดภัยทางดิจิทัล 

การเอาผิดทางอาญาและการคุกคามด้วย
กระบวนการทางกฎหมายต่อนักปกป้อง
ผืนดินและสิ�งแวดล้อม 

ความปลอดภัยทางกายภาพ และ

สุขภาวะ การดูแลด้านจิตวิทยาสังคมและ
ความเข้มแข็งของจิตใจ

แต์่ละบทำเริ�มืด�วยการเกริ�นนำาถิ่้งประเด็นห้ลัก วัต์ถิ่้ประสำงค์ขึ้องการเร้ยนร้� รวมืทำั�งสำิ�งทำ้�ควร
อ่านเพื่ิ�มืเต์ิมืและขึ้�อมื้ลเพื่ิ�มืเต์ิมื จัากนั�นเป็นการลงรายละเอ้ยดขึ้องประเด็น และมื้การสำร้ป
ประเด็นสำำาคัญซึ่้�งผ่้�นำากระบวนการสำามืารถิ่ใชุ�อธิบายให้�กับผ่้�เขึ้�ารับการอบรมืได� ทำั�งยังมื้
การเสำนอกิจักรรมืการเร้ยนร้�ซึ่้�งผ่้�นำากระบวนการสำามืารถิ่นำาไปใชุ�ได� รวมืทำั�งการอภัิปรายใน
กล้่มืย่อย การทำำาแบบจัำาลอง บทำบาทำสำมืมืต์ิ และกรณ์้ศ้กษา เนื�อห้าในแต์่ละบทำและกิจักรรมื
การเร้ยนร้�เห้ล่าน้� สำามืารถิ่นำาไปใชุ�แยกสำ่วนกันห้รือใชุ�รวมืกันก็ได� โดยถิ่ือเป็นสำ่วนห้น้�งขึ้อง
ห้ลักสำ้ต์รด�านความืปลอดภััย
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สิ�งท่�ควรอ่านเพิ�มเติมและข้อมูลอ้างอิง

ค้่มืือประกอบการจััดกระบวนการครอบคล้มืสำิ�งทำ้�ควรอ่านเพื่ิ�มืเต์ิมืและขึ้�อมื้ลอ�างอิง รายงานและสำิ�ง
พื่ิมืพื่์จัำานวนมืากขึ้ององค์กรอื�น ๆ โดยถิ่ือว่าเป็นผ่ลงานทำ้�ให้�แนวปฏิิบัต์ิและขึ้�อมื้ลเพื่ิ�มืเต์ิมืทำ้�สำำาคัญ ผ่้�นำา
กระบวนการควรอ�างอิงและใชุ�ประโยชุน์จัากแห้ล่งขึ้�อมื้ลเพื่ิ�มืเต์ิมืเห้ล่าน้� พื่ร�อมืกับขึ้�อมื้ลทำ้�อย้่ในค้่มืือน้� เพื่ื�อ
เพื่ิ�มืความืเขึ้�าใจัและพื่ัฒนาแนวทำางการรักษาความืปลอดภััยและการค้�มืครองทำ้�ด้ขึ้้�น แห้ล่งขึ้�อมื้ลเพื่ิ�มืเต์ิมื
ในค้่มืือประกอบการจััดกระบวนการ เกิดจัากการค�นคว�าอย่างกว�างขึ้วางเพื่ื�อชุ่วยให้�ผ่้�นำากระบวนการและ
ผ่้�เขึ้�ารับการอบรมืได�รับแนวปฏิิบัต์ิมืากสำ้ดเทำ่าทำ้�จัะเป็นไปได�  

ผ่้�นำากระบวนการ และผ่้�เขึ้�ารับการอบรมืด�านความืปลอดภััยและการค้�มืครอง ยังควรทำำาความืค้�นเคยกับ
องค์กรสำิทำธิมืน้ษยชุนต์่าง ๆ ทำ้�ทำำางานในอน้ภั้มืิภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง ห้น่วยงานเห้ล่าน้�บันทำ้กขึ้�อมื้ลการละเมืิด
สำิทำธิมืน้ษยชุน และรณ์รงค์กดดันให้�เกิดการเปล้�ยนแปลงทำ้�สำำาคัญในระยะยาวกับทำั�งกฎห้มืายและนโยบาย
ซึ่้�งเป็นเห้ต์้ให้�เกิดการละเมืิดขึ้้�น ขึ้�อมื้ลขึ้องพื่วกเขึ้ามื้ประโยชุน์อย่างมืาก ทำำาให้�เราเขึ้�าใจัถิ่้งสำถิ่านการณ์์ทำ้�
เกิดขึ้้�นกับผ่้�ทำำางานค้�มืครองแผ่่นดินและสำิ�งแวดล�อมื รวมืทำั�งขึ้�อมื้ลเก้�ยวกับพื่ัฒนาการด�านกฎห้มืายและ
การเมืืองทำ้�สำ่งผ่ลกระทำบต์่อพื่วกเขึ้า 

เพศสภาพ 

เราให้�ความืสำำาคัญกับเพื่ศสำภัาพื่ในเนื�อห้าทำั�งห้มืดขึ้องค้่มืือประกอบการจััดกระบวนการ และผ่้�นำากระบวนการ
ควรประกันว่า ความืเทำ่าเทำ้ยมืและการมื้สำ่วนร่วมืทำางเพื่ศสำภัาพื่เป็นสำ่วนห้น้�งในทำ้กขึ้ั�นต์อนการอบรมื ทำั�งน้�
เพื่ื�อสำนับสำน้นการมื้ต์ัวแทำนทำ้�เทำ่าเทำ้ยมืด�านเพื่ศสำภัาพื่ในบรรดาผ่้�รับการอบรมื และชุ่วยให้�ผ่้�เร้ยนร้�ทำั�งห้มืด
มื้โอกาสำได�แสำดงความืเห้็นและมื้สำ่วนร่วมืในการอภัิปรายและกิจักรรมือื�น ๆ  

ผ่้�นำากระบวนการยังควรกระต์้�นให้�มื้การต์ระห้นักถิ่้งความืสำำาคัญขึ้องเพื่ศสำภัาพื่ ในการทำำางานทำ้กด�าน
ขึ้องชุ้มืชุนห้รือองค์กร รวมืทำั�งนโยบายและการปฏิิบัต์ิต์่าง ๆ ทำ้�นำามืาใชุ�  

ผ่ ��นำากระบวนการต์�องต์ระห้นักว่า เพื่ศสำภัาพื่ไมื่ได�ห้มืายถิ่้งเฉพื่าะชุายและห้ญิงทำ้�เป็นคนต์รงเพื่ศเทำ่านั�น
 (บ้คคลทำ้�มื้อัต์ลักษณ์์ทำางเพื่ศต์รงกับเพื่ศต์ามืกำาเนิด) ห้ากยังห้มืายถิ่้งคนขึ้�ามืเพื่ศ และบ้คคลทำ้�ไมื่ใชุ่ทำั�ง
ชุายห้รือห้ญิง (non-binary) สำืบเนื�องจัากเพื่ศสำภัาพื่ขึ้องต์น ผ่้�ทำำางานเพื่ื�อปกป้องแผ่่นดินและสำิ�งแวดล�อมื
อาจัต์�องเผ่ชุิญกับการเลือกปฏิิบัต์ิและการค้กคามืเพื่ิ�มืเต์ิมืและมื้ลักษณ์ะเฉพื่าะในระห้ว่างการทำำางาน เป็น
เห้ต์้ให้�เราต์�องคำาน้งถิ่้งเรื�องเพื่ศสำภัาพื่โดยถิ่ือเป็นองค์ประกอบสำำาคัญขึ้องการจััดการความืปลอดภััย

เกี่่�ยวกี่ับคู่่�มืือนี้่�:
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เคล็ดลับการปรับเนื�อหาและนำากระบวนการ

ผ่้�นำากระบวนการควรพื่ิจัารณ์ากล้่มืเป้าห้มืายการอบรมือย่างถิ่้�ถิ่�วน และปรับเนื�อห้าให้�เขึ้�ากับความืเป็นมืา 
ประสำบการณ์์ บริบทำในพื่ื�นทำ้� และพื่ลังงานขึ้องผ่้�เขึ้�าอบรมื ทำั�งน้�อาจัรวมืถิ่้งการปรับวัต์ถิ่้ประสำงค์ ระยะเวลาการ
จััดกิจักรรมืแต์่ละอย่างห้รือการห้ย้ดอบรมืก่อนคำ�า การเปล้�ยนร้ปแบบกิจักรรมืห้รือต์ัวอย่างทำ้�ใชุ� เพื่ื�อให้�เกิดการ
ปะทำะสำังสำรรค์/การมื้สำ่วนร่วมื (เชุ่น การให้�จัับค้่เล่าเรื�อง การทำำางานกล้่มืย่อย) การเปล้�ยนสำถิ่านทำ้�/พื่ื�นทำ้�การ
ประชุ้มื และการห้มืั�นถิ่ามืว่าผ่้�เขึ้�าร่วมืพื่อใจักับจัังห้วะการอบรมื ต์รวจัสำอบความืคาดห้วังและเนื�อห้ากับผ่้�เขึ้�าร่วมื  

ผ่้�นำากระบวนการต์�องสำังเกต์ว่า ค้่มืือประกอบการจััดกระบวนการมื้เนื�อห้าเก้�ยวขึ้�องกับผ่้�ทำำางานค้�มืครองแผ่่น
ดินและสำิ�งแวดล�อมืและต์กเป็นเป้าห้มืายจัากการทำำางานดังกล่าว ผ่้�นำากระบวนการอาจัต์ระห้นักว่า ผ่้�เขึ้�าร่วมือาจั
เคยต์กเป็นเป้าห้มืายมืาเองแล�ว และการห้ยิบยกประเด็นห้รือต์ัวอย่างบางประการอาจัก่อให้�เกิดประสำบการณ์์
ทำ้�เจั็บปวดและความืบอบชุำ�าทำางจัิต์ใจั ในการห้ยิบยกประเด็นและกรณ์้ศ้กษาต์่าง ๆ ผ่้�นำากระบวนการต์�อง
ต์ระห้นักถิ่้งและมื้ความืละเอ้ยดอ่อนอย้่ต์ลอดเวลา และมื้การปรับแนวทำางการนำากระบวนการทำ้�เห้มืาะสำมื ก่อน
เริ�มือบรมื ให้�เน�นว่าผ่้�เขึ้�าร่วมืสำามืารถิ่แชุร์ความืร้�สำ้กขึ้องต์ัวเองแมื�เพื่้ยงเล็กน�อยเทำ่าทำ้�ร้�สำ้กสำบายใจั โดยผ่้�เขึ้�า
ร่วมืไมื่ควรร้�สำ้กถิ่้กกดดันให้�ต์�องเปิดเผ่ยขึ้�อมื้ลทำ้�ร้�สำ้กไมื่สำบายใจัทำ้�จัะเล่า ก่อนจัะพื่้ดค้ยประเด็นทำ้�ละเอ้ยดอ่อน 
เรามื้ขึ้�อเสำนอแนะให้�ทำ่าน “เต์ือนเก้�ยวกับเนื�อห้า” เพื่ื�อให้�ผ่้�เขึ้�าอบรมืมื้การเต์ร้ยมืต์ัวและได�รับขึ้�อมื้ลอย่างเต์็มืทำ้�
 และอาจัต์ัดสำินใจัไมื่เขึ้�าร่วมืก็ได�  

รายการคำาศัพื่ทำ์ครอบคล้มืคำาศัพื่ทำ์ห้ลักทำ้�ใชุ�ในแต์่ละโมืด้ลขึ้องการอบรมื เราเสำนอให้�ทำ่านใชุ�ขึ้�อมื้ลเห้ล่าน้�พื่ร�อมืกับ
วัต์ถิ่้ประสำงค์การเร้ยนร้�ขึ้องแต์่ละโมืด้ล เพื่ื�อจััดกิจักรรมืทำบทำวนและต์รวจัสำอบความืร้�ความืเขึ้�าใจัขึ้องผ่้�เขึ้�าร่วมื  

เอิร์ธไรต์ อินเตอร์แชชั�นแนล

ค้่มืือประกอบการจััดกระบวนการออกแบบและจััดทำำาโดยเอิร์ธไรต์์ เราเป็นองค์กรเอกชุนทำ้�ไมื่แสำวงห้ากำาไร ทำ้�
ใชุ�ประโยชุน์จัากทำั�งพื่ลังขึ้องกฎห้มืายและพื่ลังขึ้องประชุาชุน เพื่ื�อปกป้องสำิทำธิมืน้ษยชุนและสำิ�งแวดล�อมื ซึ่้�งเรา
เร้ยกว่าเป็น “สำิทำธิแผ่่นดิน” เราเชุ้�ยวชุาญในการต์รวจัสำอบขึ้�อเทำ็จัจัริง การฟ้้องคด้ต์่อผ่้�ปฏิิบัต์ิมืิชุอบต์่อสำิทำธิ
แผ่่นดิน การอบรมืผ่้�นำาระดับรากห้ญ�าและชุ้มืชุน และการรณ์รงค์กดดัน จัากย้ทำธศาสำต์ร์เห้ล่าน้� เอิร์ธไรต์์ห้า
ทำางย้ต์ิการปฏิิบัต์ิมืิชุอบต์่อสำิทำธิแผ่่นดิน แสำวงห้าทำางออกทำ้�แทำ�จัริงสำำาห้รับประชุาชุนทำ้�แทำ�จัริง และสำ่งเสำริมืและ
ค้�มืครองสำิทำธิมืน้ษยชุนและสำิ�งแวดล�อมืในชุ้มืชุนทำ้�เราทำำางานด�วย  

การปฏิิเสธความรับผิดทางกฎหมาย 

ขึ้�อมื้ลในค้่มืือประกอบการจััดกระบวนการน้� ไมื่อาจัถิ่ือว่ามื้ผ่ลบังคับใชุ�ทำางกฎห้มืายห้รือเป็นขึ้�อแนะนำาทำาง
กฎห้มืาย แมื�ว่าผ่้�ทำำางานปกป้องแผ่่นดินและสำิ�งแวดล�อมือาจัมื้แนวทำางห้ลายประการในการดำาเนินงานต์ามื
กิจักรรมืขึ้องต์นได�อย่างปลอดภััยมืากขึ้้�น แต์่ก็ไมื่มื้ห้ลักประกันว่า พื่วกเขึ้าจัะไมื่ต์�องเผ่ชุิญกับภััยค้กคามืและ
ความืเสำ้�ยงอันเนื�องมืาจัากการทำำางาน  

ทำ้กสำถิ่านการณ์์และบริบทำต์่างมื้ลักษณ์ะเฉพื่าะ และมื้การเปล้�ยนแปลงอย่างต์่อเนื�อง ขึ้�อมื้ลในค้่มืือประกอบการ
จััดกระบวนการจั้งควรถิ่ือเป็นเพื่้ยงแนวทำางปฏิิบัต์ิ คำาปร้กษา และขึ้�อเสำนอแนะเทำ่านั�น 

เกี่่�ยวกี่ับคู่่�มืือนี้่�:
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นักปกป้องสิทธิแผ่นดิน (นสผ.) หมายถึึงบุุคคลซึ่ึ�งทำำางานเพีียงลำาพีังหรืือเป็็นกลุ�ม เพีื�อ

ส่�งเส่รืิมส่ิทำธิิในแผ่�นดิินและส่ิ�งแวดิล้อม หรืือ “ส่ิทำธิิแผ่�นดิิน” นส่ผ่.เป็ิดิโป็งการืละเมิดิและ

ต่�อส่้้เพีื�อความยุต่ิธิรืรืมของผ่้้เส่ียหาย โชครื้ายทำี�รืัฐบุาลและบุรืรืษััทำจะไม�นั�งนิ�งอย้�เฉย พีวก

เขามักพียายามป็ิดิป็ากนส่ผ่.โดิยมุ�งโจมต่ีเขาในหลากหลายลักษัณะ

นสำผ่.มืักเสำ้�ยงจัะถิ่้กจัับและควบค้มืต์ัวโดยพื่ลการ ต์�องเผ่ชุิญกับความืร้นแรง การขึ้่มืขึ้้่ การค้กคามื และอันต์รายในอ้กห้ลายร้ปแบบ อันเนื�องมืาจัากการทำำางาน
ด�านสำิทำธิมืน้ษยชุนอย่างสำงบและชุอบธรรมืขึ้องต์น นสำผ่.จั้งจัำาเป็นต์�องมื้ความืเขึ้�าใจัเก้�ยวกับความืปลอดภััยและการค้�มืครอง และภััยค้กคามืทำ้�อาจัเผ่ชุิญใน
ระห้ว่างการทำำางาน  

ค้่มืือประกอบการจััดกระบวนการในบทำน้� เป็นการสำำารวจัแนวคิดเก้�ยวกับนักปกป้องสำิทำธิแผ่่นดินอย่างละเอ้ยด เพื่ื�อชุ่วยให้�ผ่้�นำากระบวนการสำามืารถิ่อธิบาย
ความืห้มืายขึ้องคำาศัพื่ทำ์น้�ได� นสำผ่.มื้บทำบาทำอย่างไรในกรอบสำิทำธิมืน้ษยชุนระห้ว่างประเทำศ และการต์ระห้นักถิ่้งเรื�องน้�จัะเป็นประโยชุน์ในแง่ความืปลอดภััยและ
การค้�มืครองอย่างไร ทำั�งยังพื่ิจัารณ์าถิ่้งเห้ต์้ผ่ลเบื�องห้ลังว่าเห้ต์้ใดนสำผ่.จั้งมืักต์กเป็นเป้าห้มืาย พื่วกเขึ้าต์�องเผ่ชุิญภััยค้กคามือย่างไร ผ่้�ละเมืิดมืักเป็นใคร  

วัตถุุประสงค์ของการเร่ยนรู้

ผ่้�เร้ยนจัะ

• เขึ้�าใจัว่า ‘นักปกป้องสิำทำธิแผ่่นดิน’ คือใคร ทำำาอะไร เป็นสำ่วนห้น้�งขึ้องภัาพื่รวมืการเป็นนักปกป้องสิำทำธิมืน้ษยชุน (นสำมื.) อย่างไร

• ค�นพื่บว่าเห้ต้์ใดนสำผ่.จั้งต์กเป็นเป้าห้มืาย ภััยค้กคามืทำ้�พื่วกเขึ้ามัืกต์�องเผ่ชุิญ และใครท้ำ�อย้่เบื�องห้ลัง 

• วิเคราะห้์ว่าเห้ต้์ใดผ่้�ห้ญิงจั้งมัืกได�รับผ่ลกระทำบมืากกว่าจัากโครงการพัื่ฒนาทำ้�เป็นอันต์ราย และนสำผ่.ห้ญิงมัืกต์�องเผ่ชุิญกับปัญห้าทำ�าทำายเพิื่�มืเต์ิมื 

สิ�งท่�ควรอ่านเพิ�มเติม:

• Fighting Back: A Global Protection Strategy for Earth Rights Defenders by EarthRights

• Women Lead the Fight Blog by EarthRights

• Land and environmental defenders: annual report archive by Global Witness  

• Front Line Defenders Global Analysis (2019) by Front Line Defenders

• The Declaration on Human Rights Defenders (English) by UN General Assembly

• (Burmese) (Thai) (Karen) (Mon) (Lao) (Shan) (Vietnamese) (Chinese)

• Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights (Fact Sheet No. 29) by Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights

• Defenders at Risk by Swedwatch

• The Gender at Work Framework by Gender at Work

• Gender at Work Framework Webinar by UN Women Training Centre

สรุุปรุายการุส่�งที่่�ควรุอ่่านเพิ่่�มเติ่มอ่ย่่ในภาคผนวก 1

บริบท

บทท่� 1: นัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดิินั
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1.1 นิยามนักปกป้องสิทธิแผ่นดิน

ใครคือนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดิินั?

การข้ึ้ดเจัาะและใชุ�ประโยชุน์จัากทำรัพื่ยากรธรรมืชุาต์ิ อาจัสำ่งผ่ลกระทำบร�ายแรงต์่อแผ่่นดินและสิำ�งแวดล�อมื รวมืทัำ�งการดำารงชุ้พื่ วัฒนธรรมื และความืมัื�นคง
ปลอดภััยขึ้องชุ้มืชุนในทำ�องถิิ่�น นักปกป้องสิำทำธิแผ่่นดิน (นสำผ่.) ห้มืายถิ่้งบ้คคลซ้ึ่�งโดยเพื่้ยงลำาพื่ังห้รือร่วมืกับบ้คคลอื�น รณ์รงค์กดดันเพื่ื�อสำ่งเสำริมืและค้�มืครอง
สำิทำธิในแผ่่นดินและสิำ�งแวดล�อมื รวมืทัำ�งสำิทำธิท้ำ�จัะได�อย้่ในสำภัาพื่แวดล�อมืท้ำ�ด้ และการมื้สิำทำธิมืน้ษยชุนท้ำ�จัำาเป็นเพืื่�อปกป้องระบบนิเวศท้ำ�ถิ่้กค้กคามืและมื้ความือ่อน
ไห้ว และเป็นทำรัพื่ยากรเพืื่�อความือย้่รอดขึ้องประชุาชุนและชุ้มืชุน สำิทำธิดังกล่าวประกอบด�วย สำิทำธิในการแสำดงความืเห็้น การชุ้มืน้มื และการประทำ�วงเพืื่�อปกป้อง
ผ่ืนดินและการดำารงชุ้พื่ และสิำทำธิในการม้ืสำ่วนร่วมืในการตั์ดสำินใจัเก้�ยวกับการพัื่ฒนา 

นสำผ่.อาจัห้มืายถิ่้งบ้คคลท้ำ�ทำำางานเพื่้ยงลำาพัื่ง ห้รือผ่้�ท้ำ�เป็นสำมืาชิุกขึ้องชุ้มืชุนและองค์กรในทำ�องถิ่ิ�น พื่วกเขึ้าม้ืบทำบาทำสำนับสำน้นชุ้มืชุนในการต์่อสำ้�และเร้ยกร�องสิำทำธิ
มืน้ษยชุน พื่วกเขึ้าเปิดโปงความือย้ติ์ธรรมื เร้ยกร�องความืรับผ่ิดจัากรัฐบาล และชุ่วยให้�เกิดการแก�ไขึ้กฎห้มืายซึ่้�งขัึ้ดขึ้วางการบรรล้และการได�รับสำิทำธิมืน้ษยชุน 

สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• นสำผ่. ห้มืายถิ่้งบ้คคลซึ่้�งปกป้องสำิทำธิในแผ่่นดินและสิำ�งแวดล�อมื;

• นสำผ่. ห้มืายถิ่้งบ้คคลท้ำ�ทำำางานเพื่้ยงลำาพื่ัง ห้รือผ้่�ทำ้�เป็นสำมืาชิุกขึ้องชุ้มืชุนและองค์กรในทำ�องถิ่ิ�น;

• นสำผ่. สำนับสำน้นชุ้มืชุนในการต์่อส้ำ�และเร้ยกร�องสำิทำธิมืน้ษยชุน  
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ใครสามารถุเป็นนักปกป้องสิทธิแผ่นดินได้บ้าง?

บ้คคลท้ำกคนสำามืารถิ่เป็นนสำผ่. ไมื่ว่าจัะเป็นเกษต์รกร นักศ้กษา นักกฎห้มืาย แมื่บ�าน ห้รือผ่้�ทำำางานองค์กรพื่ัฒนาเอกชุน (เอ็นจั้โอ) โดยไมื่สำำาคัญว่าจัะมื้เพื่ศ
สำภัาพื่ใด ไมื่ว่าจัะเป็นผ้่�ห้ญิง บ้คคลท้ำ�ไมื่ใชุ่ทัำ�งชุายห้รือห้ญิง (non-binary) และผ้่�ท้ำ�ม้ืเพื่ศสำภัาพื่ขึ้องชุนกล้่มืน�อย ล�วนแต์่เป็นนสำผ่.ได�ทำั�งสำิ�น 

นสำผ่.ห้มืายถิ่้งบ้คคลใดซึ่้�งทำำางานสำ่งเสำริมืและค้�มืครองสำิทำธิในแผ่่นดินและสิำ�งแวดล�อมื ต์ามืแนวทำางอย่างสำงบและไมื่ใชุ�ความืร้นแรง และบ้คคลซึ่้�งยอมืรับสำิทำธิ
มืน้ษยชุนทัำ�งปวงขึ้องบ้คคลทำ้กคน ไมื่ว่าพื่วกเขึ้าจัะม้ือาย้ สัำญชุาต์ิ เพื่ศสำภัาพื่ กล้่มืชุาติ์พื่ันธ้์ ห้รือค้ณ์ลักษณ์ะอื�นใด  

ต์ามืกรอบสำิทำธิมืน้ษยชุนระห้ว่างประเทำศ มืักม้ืการใชุ�คำาว่านักปกป้องสำิทำธิมืน้ษยชุน (นสำมื.) นสำมื.ห้มืายถิ่้งบ้คคลท้ำ�สำ่งเสำริมืและค้�มืครองมืาต์รฐานสำิทำธิมืน้ษยชุน
ซึ่้�งเป็นท้ำ�ยอมืรับในระดับสำากล สำ่วนนสำผ่.ห้มืายถิ่้งนักปกป้องสิำทำธิมืน้ษยชุนท้ำ�เน�นการปกป้องสิำทำธิในแผ่่นดินและสิำ�งแวดล�อมื ในปี 2541 องค์การสำห้ประชุาชุาติ์
(UN) ได�รับรองปฏิิญญาว่าด�วยนักปกป้องสำิทำธิมืน้ษยชุน ห้รือท้ำ�มื้ชุื�ออย่างเป็นทำางการว่า ปฏิ่ญญาว่าด้้วยสิที่ธิ่และความรุับผ่ด้ชอ่บขอ่งปัจเจก กลุ่มคนและ
อ่งค์กรุที่างสังคมในการุส่งเสรุ่มและคุ้มครุอ่งส่ที่ธิ่มนุษยชนและเสรุ่ภาพิ่ขั�นพิ่้�นฐานอ่ันเป็นที่่�ยอ่มรุับในที่างสากล1 ปฏิิญญาน้�กำาห้นดสำิทำธิและความืรับผ่ิดชุอบ
ขึ้องนสำมื. แต์่ยังกำาห้นดห้น�าท้ำ�ท้ำ�รัฐควรปฏิิบัต์ิเพืื่�อค้�มืครองสิำทำธิและความืรับผิ่ดชุอบเห้ล่าน้� การต์ระห้นักว่า นสำผ่.ก็คือ นสำมื.เป็นเรื�องสำำาคัญ เพื่ราะห้มืาย
ถิ่้งว่า ผ่้�ทำำางานปกป้องแผ่่นดินและสิำ�งแวดล�อมืจัะได�รับการยอมืรับในระดับสำากลในระบบสิำทำธิมืน้ษยชุน และถืิ่อเป็นสำ่วนห้น้�งขึ้องชุ้มืชุนผ่้�ทำำางานด�านสิำทำธิมืน้ษย
ชุน ทัำ�งยังห้มืายถิ่้งว่า องค์กรสิำทำธิมืน้ษยชุนห้ลายแห้่งในระดับประเทำศ ภั้มิืภัาค ห้รือระห้ว่างประเทำศ อาจัสำามืารถิ่ให้�ความืชุ่วยเห้ลือประเภัทำต์่าง ๆ กับนสำผ่.ได�
 และสำนับสำน้นการทำำางานขึ้องพื่วกเขึ้า  

งานวิจััยขึ้ององค์กรสิำทำธิมืน้ษยชุนทำำาให้�พื่บว่า ผ่้�ทำ้�ทำำางานเพืื่�อค้�มืครองแผ่่นดินและสิำ�งแวดล�อมืเป็นห้น้�งในกล้่มืนสำมื.ท้ำ�ต์กเป็นเป้าห้มืายมืากส้ำดกล้่มืห้น้�ง โดย
เฉพื่าะในเขึ้ต์อน้ภ้ัมิืภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง

สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• ท้ำกคนสำามืารถิ่เป็นนสำผ่.ได� ไมื่ว่าพื่วกเขึ้าจัะประกอบอาชุ้พื่อย่างไร มืาจัากท้ำ�ไห้น ห้รือม้ืเพื่ศสำภัาพื่แบบใด 

• นสำผ่.ต์�องดำาเนินงานต์ามืแนวทำางทำ้�สำงบและไมื่ใชุ�ความืร้นแรง และยอมืรับสิำทำธิมืน้ษยชุนทัำ�งปวงขึ้องบ้คคลท้ำกคน  

• นสำผ่.เป็นกล้่มืนสำมื.ท้ำ�เน�นการทำำางานด�านสิำทำธิในแผ่่นดินและสิำ�งแวดล�อมื

• การยอมืรับสำถิ่านะขึ้องนสำผ่.ทำ้�เป็นสำ่วนห้น้�งขึ้อง นสำมื.เป็นเรื�องสำำาคัญ เพื่ราะทำำาให้�พื่วกเขึ้าเป็นสำ่วนห้น้�งขึ้องชุ้มืชุนผ่้�ทำำางานด�านสำิทำธิ
มืน้ษยชุน และองค์กรสำิทำธิมืน้ษยชุนทำั�งห้ลายอาจัให้�ความืสำนับสำน้นกับพื่วกเขึ้าได�

1 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/rightandresponsibility.aspx
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แนวปฏิิบัติสำาหรับผู้นำากระบวนการ

คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย
ให้�ใชุ�คำาถิ่ามืเห้ล่าน้�เป็นแนวทำางกระต้์�นการอภัิปรายในกล้่มืย่อย:

• คิดว่าต์นเองเป็นนสำผ่.ห้รือไมื่ และเพื่ราะเห้ต้์ใด? 

• ร้�จัักใครทำ้�ถืิ่อว่าเป็นนสำผ่.ห้รือไมื่? ในฐานะนสำผ่. พื่วกเขึ้าทำำาอะไรบ�าง? 

• การทำราบถิ่้งสำถิ่านะในระดับสำากลขึ้องนสำมื. และ นสำผ่.เป็นประโยชุน์อย่างไรกับทำ่านบ�าง? 

• เมืื�อพ้ื่ดถิ่้งองค์กรสิำทำธิมืน้ษยชุน ค้ณ์ร้�จัักองค์กรใดบ�าง? ค้ณ์ร้�ห้รือไมื่ว่าพื่วกเขึ้าสำนับสำน้นการทำำางานขึ้องนสำผ่.และนสำมื.ห้รือไมื่? พื่วกเขึ้าทำำาอย่างไร? 

กิจกรรม
กิจกรรม 1: ตัวอย่างของนสผ.

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ:

• ให้�แสำดงภัาพื่ขึ้องนักปกป้องทำ้�ม้ืชืุ�อเส้ำยงในภั้มืิภัาค ซึ่้�งอาจัใชุ�อธิบายได�ว่านักปกป้องคือใคร และทำำางานอะไรบ�าง 

 ◊ ทำางเลือก: ผ้่�เขึ้�าอบรมืทำำาโครงการศ้กษาชุ้วประวัติ์โดยสัำงเขึ้ปขึ้องนักปกป้องท้ำ�ห้ลากห้ลายในภั้มิืภัาค 

 ◊ ทำางเลือก: ผ้่�เขึ้�าอบรมืระบ้ถิ่้งนสำมื. ห้รือนสำผ่.จัากชุ้มืชุนขึ้องต์นเอง ห้รือท้ำ�พื่วกเขึ้าร้�จัักในชุ้วิต์จัริง และให้�นำาเสำนอ/สำะทำ�อนความืเห้็นว่า
 อะไรเป็นค้ณ์สำมืบัต์ิขึ้องนสำมื./นสำผ่.

ทำบทำวน/คำาถิ่ามื:

1. ค้ณ์สำมืบัต์ิโดยทำั�วไปขึ้องนสำมื. และนสำผ่.เป็นอย่างไร ต์ามืตั์วอย่างท้ำ�ได�อภัิปรายไป? 

2. ค้ณ์คิดว่าม้ืบ้คคลใดถิ่ือว่าเป็นนสำมื./นสำผ่. ห้รือไมื่? เห้ต้์ใดจั้งเป็นห้รือเห้ต้์ใดจั้งไมื่เป็น? 

กิจกรรม 2: ปฏิิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ:

• ปฏิิญญาว่าด�วยนักปกป้องสิำทำธิมืน้ษยชุนมื้การแปลเป็นห้ลายภัาษา รวมืทัำ�งภัาษาท้ำ�ใชุ�ในอน้ภั้มิืภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง

• แลกเปล้�ยนเนื�อห้าจัากปฏิิญญาว่าด�วยนักปกป้องสิำทำธิมืน้ษยชุนกับผ้่�เขึ้�าอบรมื และให้�ภัาพื่รวมืขึ้องนักปกป้องสิำทำธิมืน้ษยชุน: ค้�มืครองสิำทำธิใน
การปกป้องสิำทำธิมืน้ษยชุน (เอกสำารขึ้�อเท็ำจัจัริงท้ำ� 29) ม้ืการให้�ลิงก์ดาวน์โห้ลดเอกสำารในหั้วขึ้�อ สำิ�งทำ้�ควรอ่านเพื่ิ�มืเต์ิมื 

ทำบทำวน/คำาถิ่ามื:

1. นสำมื.ม้ืสำิทำธิอะไรบ�างต์ามืปฏิิญญาสำากลว่าด�วยนักปกป้องสิำทำธิมืน้ษยชุน? 

2. เห้ต้์ใดนสำมื.จั้งต์�องต์ระห้นักถิ่้งสิำทำธิขึ้องต์นเองทัำ�งในระดับทำ�องถิ่ิ�นและระดับสำากล? จัะม้ืสำ่วนชุ่วยพื่วกเขึ้าในการทำำางานอย่างไร? 
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เหตุ ใดนักปกป้องสิทธิแผ่นดินจึงเกิดความเส่�ยงภัย?

สำ่วนให้ญ่แล�ว นสำผ่.ต์�องต์่อส้ำ�กับห้น่วยงานทำ้�ม้ือิทำธิพื่ล รวมืทัำ�งบรรษัทำขึ้�ามืชุาติ์ ธ้รกิจัขึ้นาดให้ญ่ ห้น่วยงานขึ้องรัฐ และบริษัทำรักษาความืปลอดภััยซ้ึ่�งพื่ยายามื
ปิดปากพื่วกเขึ้า ห้น่วยงานท้ำ�ทำรงอิทำธิพื่ลเห้ล่าน้�ม้ืผ่ลประโยชุน์มืห้าศาล ทัำ�งผ่ลประโยชุน์ทำางการเงินห้รือการเมืือง ซ้ึ่�งจัะได�มืาจัากโครงการพัื่ฒนาทำ้�สำ่งผ่ลกระ
ทำบต์่อแผ่่นดินและสิำ�งแวดล�อมื ซึ่้�งนสำผ่.พื่ยายามืค้�มืครอง เนื�องจัากม้ืการมืองว่าการทำำางานขึ้องนสำผ่.เป็นอ้ปสำรรคต์่อผ่ลประโยชุน์เห้ล่าน้� นสำผ่.จั้งมืักต์กเป็น
เป้าห้มืาย ถิ่้กขัึ้ดขึ้วางไมื่ให้�ทำำางาน เพืื่�อชุ่วยให้�โครงการพื่ัฒนาทำ้�เป็นอันต์รายสำามืารถิ่ดำาเนินต์่อไปได�  

แมื�จัะม้ืการยอมืรับในระดับสำากลถิ่้งการทำำางานขึ้องนสำผ่. และมื้กลไกค้�มืครองอย่างจัำากัดในระดับห้น้�ง แต์่ในทำางปฏิิบัต์ิแล�ว นสำผ่.จัำานวนมืากมัืกไมื่สำามืารถิ่ใชุ�
สำิทำธิขึ้องต์น และมัืกต์กเป็นเป้าห้มืายและถิ่้กขึ้่มืข้ึ้่จัากการทำำางานด�านสิำทำธิมืน้ษยชุนท้ำ�ชุอบธรรมืขึ้องต์น ทัำ�งน้�เป็นผ่ลมืาจัากบริบทำการทำำางานขึ้องนสำผ่. 

ในอน้ภ้ัมิืภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง รัฐบาลห้รือห้น่วยงานบังคับใชุ�กฎห้มืายมัืกไมื่ให้�การค้�มืครองท้ำ�เป็นผ่ล แทำนท้ำ�จัะค้�มืครองสำิทำธิขึ้องนสำผ่. ห้น่วยงานเห้ล่าน้�มืักมื้สำ่วนร่วมื 
ห้รือเป็นผ่้�รับผ่ิดชุอบต์่อการโจัมืต้์นสำผ่.เส้ำยเอง ห้ลายประเทำศในภั้มืิภัาคขึ้าดระบบศาลท้ำ�เป็นอิสำระ และขึ้าดระบบกฎห้มืายท้ำ�เป็นผ่ลและต์รวจัสำอบได� สำ่งผ่ลให้�เกิด
วัฒนธรรมืการลอยนวลพื่�นผิ่ดขึ้องผ่้�ท้ำ�โจัมืต้์นสำผ่. ซึ่้�งมืักไมื่ได�รับผ่ลกระทำบอะไร ห้รือไมื่ต์�องเขึ้�ารับการไต์่สำวนจัากการปฏิิบัต์ิขึ้องต์น  

การทำำางานขึ้องนสำผ่.มัืกเกิดข้ึ้�นในพื่ื�นทำ้�ชุนบทำห้่างไกล ทำำาให้�การดำารงอย้่และการทำำางานขึ้องพื่วกเขึ้าเป็นท้ำ�จัับต์ามืองได�ง่าย เมืื�อเท้ำยบกับการทำำางานในเขึ้ต์เมืือง
ท้ำ�ม้ืประชุากรห้นาแน่น รวมืทัำ�งมืักไมื่ม้ืห้น่วยงานอื�นห้รือไมื่มื้เครือขึ้่ายสำนับสำน้นอื�นในพื่ื�นทำ้�ใกล�เค้ยง ซ้ึ่�งจัะสำามืารถิ่ให้�ความืชุ่วยเห้ลือห้รือคำาปร้กษากับนสำผ่.ได�  

เรายังควรตั์�งขึ้�อสัำงเกต์ด�วยว่า นสำผ่.ห้ญิง รวมืทำั�งบ้คคลท้ำ�ไมื่ใชุ่ทัำ�งชุายห้รือห้ญิง และผ้่�ม้ืเพื่ศสำภัาพื่ขึ้องชุนกล้่มืน�อย ต์�องเผ่ชิุญกับความืเส้ำ�ยงแบบเด้ยวกับนสำผ่.
กล้่มือื�น ๆ  อย่างไรก็ด้ พื่วกเขึ้ายังอาจัต์�องเผ่ชุิญกับการเลือกปฏิิบัต์ิและการขึ้่มืข้ึ้่อันเนื�องมืาจัากเพื่ศสำภัาพื่ขึ้องต์นเองอ้กด�วย โดยอาจัเกิดจัากสำาเห้ต้์ท้ำ�แต์กต์่าง
กัน แต์่โดยรวมืมัืกเป็นผ่ลมืาจัากการถิ่้กมืองว่าการทำำางานขึ้องต์น เป็นการทำ�าทำายบทำบาทำต์ามืเพื่ศสำภัาพื่ท้ำ�สำังคมืกำาห้นด และเป็นการทำ�าทำายจัาร้ต์ขึ้องครอบครัว 
(จัะม้ืการอภัิปรายเพื่ิ�มืเต์ิมืถิ่้งนสำผ่.ห้ญิง และเพื่ศสำภัาพื่ในห้ัวขึ้�อ 1.4 ผ่้�ห้ญิงนักปกป้องสำิทำธิแผ่่นดิน และ 1.5 การปรับปร้งสำภัาพื่แวดล�อมืทำ้�เห้มืาะสำมืกับนสำผ่.ห้ญิง)

สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• นสำผ่.มืักม้ืความืเส้ำ�ยงเนื�องจัากไมื่ม้ืการค้�มืครองอย่างเป็นผ่ลจัากรัฐบาลห้รือห้น่วยงานบังคับใชุ�กฎห้มืาย และผ่้�ท้ำ�อย้่เบื�องห้ลังการโจัมืต้์นสำผ่.มืัก

ไมื่ต์�องรับผ่ิด 

• นสำผ่.มืักทำำางานในพืื่�นทำ้�ชุนบทำห้่างไกล ทำำาให้�เป็นท้ำ�จัับต์ามืองได�ง่าย และเขึ้�าถิ่้งเครือขึ้่ายสำนับสำน้นได�อย่างจัำากัด 

• ผ้่�ห้ญิง คนขึ้�ามืเพื่ศ และบ้คคลทำ้�ไมื่ใชุ่ทำั�งชุายห้รือห้ญิงต์�องเผ่ชุิญกับความืเส้ำ�ยงแบบเด้ยวกับนสำผ่.กล้่มือื�น ๆ  อย่างไรก็ด้ พื่วกเขึ้ายังอาจัต์�องเผ่ชุิญ
ความืเส้ำ�ยงเพื่ิ�มืเต์ิมื อันเนื�องมืาจัากเพื่ศสำภัาพื่ขึ้องต์นเองอ้กด�วย  

บทท่� 1: นัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดิินั
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แนวปฏิิบัติสำาหรับผู้นำากระบวนการ

คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย
ให้�ใชุ�คำาถิ่ามืเห้ล่าน้�เป็นแนวทำางกระต้์�นการอภัิปรายในกล้่มืย่อย:

• เห้ต้์ใดค้ณ์จั้งคิดว่านสำผ่.อาจัม้ืความืเส้ำ�ยง? 

• ค้ณ์คิดว่านสำผ่.ในประเทำศขึ้องค้ณ์ได�รับการค้�มืครองเป็นอย่างด้จัากกฎห้มืายห้รือต์ำารวจัห้รือไมื่? เห้ต้์ใดจั้งคิดเชุ่นนั�น? 

• นสำผ่.ท้ำ�เป็นผ้่�ห้ญิง คนขึ้�ามืเพื่ศ และบ้คคลท้ำ�ไมื่ใชุ่ทำั�งชุายห้รือห้ญิง ต์�องเผ่ชิุญกับความืเสำ้�ยงเพิื่�มืเต์ิมือย่างไรบ�าง? เห้ต้์ใดจั้งคิดเชุ่นนั�น? 

แนวปฏิบัติ
• ปัจัจััยเสำ้�ยงบางประการท้ำ�อาจัพิื่จัารณ์าเพิื่�มืเต์ิมื ได�แก่ ท้ำ�ตั์�งทำางภั้มืิศาสำต์ร์ ทำรัพื่ยากรทำ้�ม้ือย้่ และความืสำนับสำน้นจัากองค์กรภัาค้ 

• เป็นโอกาสำท้ำ�จัะเริ�มืสำำารวจัแนวคิดเก้�ยวกับเพื่ศสำภัาพื่ การม้ืสำ่วนร่วมืทำางสำังคมื และกล้่มืชุายขึ้อบ ซึ่้�งจัะมื้การอภัิปรายเพื่ิ�มืเต์ิมืในบทำน้� ยกต์ัวอย่าง
เชุ่น ให้�ลองถิ่ามืผ้่�เขึ้�าร่วมืถิ่้งค้ณ์ลักษณ์ะขึ้องอัต์ลักษณ์์ขึ้องพื่วกเขึ้า ซึ่้�งทำำาให้�เกิดความืเส้ำ�ยงเพิื่�มืข้ึ้�น และเห้ต้์ใดจั้งเป็นเชุ่นนั�น

• ให้�ลองจััดทำำากรณ์้ศ้กษาเพืื่�อสำำารวจับริบทำท้ำ�นสำผ่.ต์�องเผ่ชุิญกับความืเส้ำ�ยงเนื�องจัากการทำำางานขึ้องต์น ขึ้อให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืจัำาแนกปัจัจััยในกรณ์้ศ้กษา
 ซึ่้�งเป็นเห้ต้์ให้�นสำผ่.เกิดความืเส้ำ�ยง  

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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องค์กรสิำทำธิมืน้ษยชุนทัำ�วอน้ภั้มิืภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง บันท้ำกขึ้�อม้ืลเห้ต้์การณ์์ห้ลายครั�ง
ท้ำ�นสำผ่.ต์กเป็นเป้าห้มืาย เนื�องจัากการทำำางานขึ้องต์นเอง นสำผ่.ต์�องเผ่ชิุญกับ
การค้กคามืทำางกาย การขึ้่มืข้ึ้่ และความืร้นแรง ในบางกรณ์้ นสำผ่.ในภั้มิืภัาคน้�
ยังถิ่้กสัำงห้าร ห้รือถิ่้กอ้�มืห้าย นอกจัากนั�นยังมื้การสัำ�งปิดสำำานักงานขึ้องนสำผ่. 
ม้ืการสัำ�งย้ดห้รือลักขึ้โมืยอ้ปกรณ์์และขึ้�อม้ืลขึ้องสำำานักงาน ประสำบการณ์์ท้ำ�มืัก
เกิดข้ึ้�นกับนสำผ่.ในภ้ัมิืภัาคน้� คือการถิ่้กจัับก้มืและควบค้มืตั์ว 

ทำางการมัืกเอาผ่ิดทำางอาญากับการดำาเนินงานขึ้องนสำผ่. กล่าวคือม้ืการ
บิดเบือนใชุ�กฎห้มืายเพื่ื�อทำำาให้�กิจักรรมืท้ำ�ชุอบธรรมืกลายเป็นสิำ�งผ่ิดกฎห้มืาย
 ห้รือพื่วกเขึ้าอาจัต์�องเผ่ชิุญกับการค้กคามืด�วยกระบวนการทำางกฎห้มืาย 
โดยม้ืการใชุ�ระบบกฎห้มืายเพืื่�อฟ้้องคด้ ทำำาให้�เกิดภัาระท้ำ�ยาวนาน ม้ืค่าใชุ�จั่าย
 และสำร�างความืเคร้ยด นสำผ่.ยังมืักถิ่้กดำาเนินคด้เพื่ิ�มืข้ึ้�นในขึ้�อห้าร�ายแรง รวมื
ทัำ�งถิ่้กกล่าวห้าว่า “ย้ยงปล้กปั�น” “ทำำาให้�ทำรัพื่ย์สำินราชุการเส้ำยห้าย” “บ้กร้ก” 
“ก่อความืไมื่สำงบเร้ยบร�อยในท้ำ�สำาธารณ์ะ” และ “การทำำาลายทำรัพื่ย์สิำน” นสำผ่
.ทำ้�ถิ่้กดำาเนินคด้ มืักต์�องเขึ้�ารับการไต์่สำวนเป็นเวลาห้ลายเดือนห้รือห้ลายปี
ในศาล และมัืกไมื่ได�รับการประกันต์ัว ทัำ�งยังอาจัเส้ำ�ยงท้ำ�จัะถิ่้กอายัดต์ัวในคด้
อื�นเมืื�อถิ่้กปล่อยออกมืา  

นสำผ่.ยังต์�องเผ่ชิุญกับภััยค้กคามืทำางดิจัิทำัล รวมืทัำ�งการค้กคามืทำางออนไลน์และ
การโทำรล การขึ้โมืยขึ้�อม้ืล และการสำอดแนมืทำางดิจัิทำัล การท้ำ�นสำผ่.ใชุ�ประโยชุน์
จัากอินเต์อร์เน็ต์และโซึ่เชุ้ยลม้ืเด้ยเพื่ิ�มืข้ึ้�น อาจัมื้ประโยชุน์ต์่อการรวมืตั์วและการ
สืำ�อสำาร แต์่ก็ทำำาให้�ต์�องเผ่ชิุญความืเส้ำ�ยงเนื�องจัากขึ้�อม้ืลอาจัถิ่้กขึ้โมืย ห้รืออาจั
ถิ่้กนำามืาใชุ�เพืื่�อให้�ร�ายพื่วกเขึ้า องค์กรสิำทำธิมืน้ษยชุนในภั้มิืภัาคได�เก็บขึ้�อม้ืล
ในห้ลายกรณ์้ท้ำ�นสำผ่.และนักปกป้องสำิทำธิมืน้ษยชุนอื�น ๆ ถิ่้กจัับและดำาเนินคด้
เนื�องจัากการทำำากิจักรรมืออนไลน์ โดยมืักเป็นผ่ลมืาจัากกฎห้มืายเผ่ด็จัการ 

นสำผ่.ยังเส้ำ�ยงจัะเผ่ชุิญกับภััยค้กคามืด�วยเห้ต้์ผ่ลด�านเพื่ศสำภัาพื่ โดยเฉพื่าะนสำผ่
.ห้ญิงซึ่้�งอาจัเผ่ชุิญกับการค้กคามืทำางเพื่ศ ความืร้นแรงด�วยเห้ต้์ผ่ลทำางเพื่ศ
สำภัาพื่ และการร้มืโพื่สำต์์ขึ้�อความืโจัมืต้์ให้�เส้ำยห้าย เพืื่�อทำำาลายความืน่าเชุื�อถิ่ือ
และชุื�อเส้ำยงขึ้องพื่วกเธอ โดยมืักเกิดข้ึ้�นพื่ร�อมืกับการค้กคามือย่างอื�น ซ้ึ่�งจัะม้ื
การอภัิปรายอย่างละเอ้ยดในบทำต์่อไปซ้ึ่�งเน�นโดยเฉพื่าะกรณ์้ขึ้องนสำผ่.ห้ญิง

เรายังจัำาเป็นต์�องยำ�าด�วยว่า ภััยค้กคามืท้ำ�เกิดข้ึ้�นกับนสำผ่. ไมื่ได�ม้ืเป้าห้มืาย
เพ้ื่ยงเพืื่�อขึ้ัดขึ้วางการทำำางานขึ้องพื่วกเขึ้าเทำ่านั�น ห้ากยังเพื่ื�อสำร�างบรรยากาศ
ขึ้องความืห้วาดกลัว ทำำาให้�พื่วกเขึ้าทำ�อถิ่อยและทำำาให้�นักกิจักรรมือื�น ๆ  ย้ติ์การ
ดำาเนินงาน การเผ่ชิุญกับการค้กคามื ไมื่ว่าจัะเป็นความืร้นแรงทำางกายห้รือ
การปฏิิบัต์ิมืิชุอบทำางออนไลน์ ล�วนสำ่งผ่ลกระทำบร�ายแรงต์่อส้ำขึ้ภัาวะทำางสัำงคมื
จัิต์วิทำยาขึ้องนสำผ่. และอาจัสำ่งผ่ลให้�ระดับความืเคร้ยด ความืกังวล และผ่ลก
ระทำบด�านอารมืณ์์เพิื่�มืสำ้งข้ึ้�น  

ภััยค้กคามืและการโจัมืต้์นักปกป้องสำิทำธิแผ่่นดิน

อาจัเกิดข้ึ้�นได�ในห้ลายร้ปแบบ เชุ่น

ภััยค้กคามืและการโจัมืต้์นักปกป้องสำิทำธิแผ่่นดินอาจัเกิดข้ึ้�นได�ในห้ลาย
ร้ปแบบ เชุ่น

• การสัำงห้ารและการพื่ยายามืสัำงห้าร

• การขึ้่มืขืึ้นและความืร้นแรงทำางเพื่ศในร้ปแบบอื�น

• การทำรมืาน 

• การบังคับให้�ส้ำญห้าย

• ความืร้นแรงทำางกายภัาพื่ (และการข้ึ้่จัะใชุ�ความืร้นแรง) และการขึ้่มืข้ึ้่

• การจัับก้มือย่างผ่ิดกฎห้มืาย การควบค้มืต์ัวโดยพื่ลการ การค้กคามื
ด�วยกระบวนการกฎห้มืาย และการเอาผ่ิดทำางอาญาในร้ปแบบอื�น ๆ  

• การสำร�างต์ราบาป (เชุ่น การกล่าวห้าว่านักปกป้องสิำทำธิแผ่่นดิน
เป็น “พื่วกต์่อต์�านการพื่ัฒนา” “พื่วกต์่อต์�านรัฐบาล” “ล้กสำม้ืน
ขึ้องต์ะวันต์ก” ห้รือ “ผ่้�ก่อการร�ายทำางสิำ�งแวดล�อมื”)

• การสำอดแนมืทำางดิจิัทำัล การแฮกขึ้�อม้ืลและการค้กคามืทำางออนไลน์

• ภััยค้กคามืทำางการเงิน (เชุ่น การสัำ�งปิดบัญชุ้ธนาคารขึ้องนักปกป้อง)

• ภััยค้กคามืด�านระเบ้ยบปฏิิบัต์ิ (เชุ่น การเพื่ิกถิ่อนใบอน้ญาต์ห้รือ
สำถิ่านะต์ามืกฎห้มืายขึ้ององค์กรไมื่แสำวงห้ากำาไร)

1.2 นักปกป้องสิทธิแผ่นดินม่ความเส่�ยงอย่างไรบ้าง?

การโจัมืต้์นสำผ่.มัืกเกิดข้ึ้�นจัากการสำอดสำ่องการดำาเนินงานขึ้องพื่วกเขึ้า จัาก
นั�นก็อาจัเพื่ิ�มืความืร้นแรงอย่างรวดเร็ว และสำ่งผ่ลให้�เกิดเห้ต้์ร�ายแรงท้ำ�กระทำบ
ต์่อส้ำขึ้ภัาวะทำางกายและใจัขึ้องพื่วกเขึ้า รวมืทัำ�งเพื่ื�อนร่วมืงานและครอบครัว 

การค้กคามืต์่อนสำผ่.เป็นปรากฏิการณ์์ทำ้�เกิดข้ึ้�นทัำ�วอน้ภั้มืิภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง สำ่วน
ให้ญ่เป็นเพื่ราะกลไกการปกครองระดับภั้มิืภัาคและระดับประเทำศอ่อนแอ ห้รือ
ขึ้าดการค้�มืครองจัากสำถิ่าบันต์่าง ๆ  ทัำ�งในระดับทำ�องถิิ่�นห้รือระดับประเทำศ แทำนท้ำ�
จัะค้�มืครองสำิทำธิขึ้องนสำผ่. ระบบกฎห้มืายท้ำ�ม้ือย้่ในห้ลายประเทำศในภั้มืิภัาคน้� 
กลับสำนับสำน้นให้�ม้ืการจัับก้มื ควบค้มืต์ัว และค้มืขึ้ังพื่วกเขึ้า เป็นการเอาผ่ิด
ทำางอาญากับการทำำางานด�านสิำทำธิมืน้ษยชุนขึ้องพื่วกเขึ้า 

บทท่� 1: นัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดิินั



20

กัมพูชา:

ในปี 2554 เทำพื่ วันน้ถิ่้กจัับพื่ร�อมืกับนสำผ่.อ้กสำามืคน จัากการเขึ้�าร่วมืการประทำ�วงเพื่ื�อ
เร้ยกร�องการจััดสำรรท้ำ�อย้่ให้มื่และค่าชุดเชุยอย่างแทำ�จัริงสำำาห้รับชุ้มืชุนซึ่้�งได�รับผ่ลกระทำบ
ร้นแรง จัากการพัื่ฒนาทำะเลสำาบบ้งแขึ้กในกร้งพื่นมืเปญ โครงการพัื่ฒนาน้�สำ่งผ่ลให้�ม้ืการ
ไล่รื�อผ้่�อย้่อาศัยประมืาณ์ 4,000 คน และทำำาให้�เทำพื่ วันน้และเพืื่�อนร่วมืงานถิ่้กดำาเนินคด้
โดยพื่ลการในขึ้�อห้า “ขึ้ัดขึ้วางการปฏิิบัต์ิห้น�าท้ำ�ขึ้องเจั�าห้น�าท้ำ�ในลักษณ์ะอ้กฉกรรจั์” และ 
“ด้ห้มืิ�น” ต์ามืมืาต์รา 502 และ 504 ขึ้องประมืวลกฎห้มืายอาญาแห้่งกัมืพืู่ชุา เทำพื่ วันน้และ
เพื่ื�อนร่วมืงานได�รับการประกันต์ัวออกมืา แต์่ในชุ่วงห้ลายปีท้ำ�ผ่่านมืา เธอยังได�ถิ่้กจัับก้มื
และดำาเนินคด้เนื�องจัากการทำำากิจักรรมือ้กห้ลายครั�ง แมื�จัะได�รับการพื่ระราชุทำานอภััยโทำษ 
และแมื�จัะผ่่านไปเกือบห้�าปีห้ลังเห้ต์การณ์์ประทำ�วงในปี 2554 แต์่ก็ม้ืการนำาขึ้�อห้าเดิมืกลับมืา
ใชุ�ให้มื่ในปี 2559 สำ่งผ่ลให้�ศาลตั์ดสิำนว่าเธอม้ืความืผิ่ดในปี 25602 

ในเดือนสำิงห้าคมื 2563 นสำผ่.เชุือน ดาราว้ และฮ้น วันนัก ถิ่้กจัับระห้ว่างเขึ้�าร่วมืการประทำ�วง
อย่างสำงบ พื่วกเขึ้าเร้ยกร�องให้�ปล่อยตั์วเพืื่�อนนสำผ่.ด�วยกันคือร�อง ชุ้น3 ซ้ึ่�งถิ่้กจัับไมื่ถิ่้งห้น้�ง
เดือนก่อนห้น�าน้� ในขึ้�อห้าเก้�ยวกับการรณ์รงค์เพื่ื�อสำิทำธิในท้ำ�ดิน เชุือน ดาราว้ถิ่้กทำำาร�าย
ร่างกายระห้ว่างการจัับก้มื เจั�าห้น�าท้ำ�ย้ดทำรัพื่ย์สำินสำ่วนตั์วขึ้องเธอไป และม้ืการออกห้มืาย
ค�นบ�านขึ้องเธอ ฮ้น วันนักเป็นห้น้�งในห้�าขึ้องสำมืาชุิกองค์กรขึ้แมืร์เทำวารักษ์ซึ่้�งถิ่้กจัับห้ลัง
การประทำ�วง เพืื่�อนร่วมืงานขึ้องขึ้แมืร์เทำวารักษ์อ้กส้ำ�คนได�รับการปล่อยต์ัวออกมืา แต์่ฮ้น วัน
นัก และเชืุอน ดาราว้ถิ่้กดำาเนินคด้ต์ามืมืาต์รา 494 และ 495 ขึ้องประมืวลกฎห้มืายอาญา
 ซึ่้�งเก้�ยวขึ้�องกับ “การย้ยงให้�กระทำำาความืผิ่ดร�ายแรง” เป็นขึ้�อห้าท้ำ�ม้ืเนื�อห้ากว�าง ไมื่มื้การ
นิยามือย่างชัุดเจันว่าการย้ยงห้มืายถิ่้งอย่างไร และมัืกนำามืาใชุ�กับนสำผ่.4 เจั�าห้น�าท้ำ�ยังบอกให้�
สำมืาชิุกอ้กส้ำ�คนขึ้องขึ้แมืร์เทำวารักษ์ซึ่้�งถิ่้กควบค้มืต์ัว ต์�องลงชุื�อในเอกสำาร รับปากว่าจัะไมื่ทำำา
กิจักรรมืเชุ่นน้�อ้กในอนาคต์ เป็นย้ทำธวิธ้ท้ำ�เจั�าห้น�าท้ำ�นำามืาใชุ�ต์ลอดทัำ�วอน้ภั้มิืภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง

2  https://www.hrw.org/news/2018/08/13/cambodia-free-jailed-land-rights-activist
3  https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/ua_cambodia_rong_chhun_060720_eng.pdf
4  https://www.frontlinedefenders.org/en/case/human-rights-defenders-hun-vannak-and-chhoeun-daravy-arrested-and-charged

กรณี่ตัวอย่าง

ด�านล่างเป็นขึ้�อมื้ลโดยสำร้ปขึ้องนสำผ่.ท้ำ�ม้ืชุื�อเส้ำยงท้ำ�เคยต์กเป็นเป้าห้มืายโจัมืต้์ทำั�งในกัมืพื่้ชุา เม้ืยนมืา และเว้ยดนามื

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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เม่ยนมา:

ซึ่อทำาโพื่เป็นนักกิจักรรมืด�านสิำ�งแวดล�อมืจัากเม้ืยนมืา เขึ้าทำำางานในรัฐกะเห้ร้�ยง และม้ื
ประวัต์ิการทำำางานสำนับสำน้นชุ้มืชุนเพื่ื�อค้�มืครองทำรัพื่ยากรธรรมืชุาต์ิจัากโรงไฟ้ฟ้้าพื่ลังงาน
ถิ่่านห้ินในพื่ื�นท้ำ� ในปี 2563 เชุาถิ่้กดำาเนินคด้ต์ามืมืาต์รา 505(b) ขึ้องประมืวลกฎห้มืายอาญา 
ซึ่้�งมืักนำามืาใชุ�จััดการกับนสำผ่.ในเม้ืยนมืา5 โดยม้ืเนื�อห้าเก้�ยวกับ “เจัต์นาท้ำ�จัะ ห้รืออาจัจัะก่อ
ให้�เกิดความืห้วาดกลัวห้รือความืตื์�นต์ระห้นักขึ้องสำาธารณ์ะ ห้รือคนกล้่มืใดในสัำงคมื อันอาจั
เป็นเห้ต้์ให้�บ้คคลได�รับการชัุกจั้งให้�กระทำำาความืผ่ิดต์่อรัฐ ห้รือต์่อความืสำงบเร้ยบร�อยขึ้อง
สำาธารณ์ะ”6 ม้ืการนำากฎห้มืายเก่าแก่เชุ่นน้�มืาใชุ�โดยพื่ลการต์่อนสำผ่. เพื่่�อปิดปากพื่วกเขึ้า
เมืื�อพื่วกเขึ้าแสำดงขึ้�อกังวลเก้�ยวกับผ่ลกระทำบร�ายแรงจัากโครงการพัื่ฒนา 

นอโอนห้ลาเป็นแกนนำานสำผ่.ห้ญิง ซึ่้�งมืักถิ่้กจัับก้มืและดำาเนินคด้อย่างต์่อเนื�อง อันเป็นผ่ลมืา
จัากการทำำางานสำนับสำน้นชุ้มืชุนท้ำ�ต์่อต์�านผ่ลกระทำบร�ายแรงจัากโครงการเห้มืืองเล็ต์ปาดอง
ท้ำ�ได�รับการสำนับสำน้นจัากประเทำศจั้น ในเขึ้ต์สำะกายขึ้องเมื้ยนมืา ในเดือนธันวาคมื 2557 นอ
โอนห้ลาและอ้กห้ลายคนได�เดินขึ้บวนประทำ�วงโครงการเห้มืืองเล็ต์ปาดอง สำ่งผ่ลให้�ต์ำารวจัยิง
ปืนและสัำงห้ารเพืื่�อนนสำผ่.ห้ญิงคนห้น้�งคือขิึ้�นวิน นอโอนห้ลาและนสำผ่.อ้กห้กคนถิ่้กจัับในอ้ก
เกือบห้น้�งสำัปดาห้์ต์่อมืา ในระห้ว่างการประทำ�วงเร้ยกร�องให้�ม้ืการสำอบสำวนการสำังห้ารขิึ้�นวิน 
นสำผ่.ทัำ�งห้กคนรวมืทัำ�งนอโอนห้ลาต์่างถิ่้กศาลพิื่พื่ากษาจัำาค้กเป็นเวลากว่าส้ำ�ปีเนื�องจัากการ
ประทำ�วง เป็นความืผิ่ดต์ามืมืาต์รา 147, 353 และ 505(b) ขึ้องประมืวลกฎห้มืายอาญา รวมื
ทัำ�งมืาต์รา 18 ขึ้องพื่ระราชุบัญญัต์ิการชุ้มืน้มืโดยสำงบและการเดินขึ้บวนโดยสำงบ ซ้ึ่�งเอาผ่ิด
ทำางอาญากับการชุ้มืน้มือย่างสำงบทำ้�ไมื่ม้ืการขึ้ออน้ญาต์ล่วงห้น�า7 

นอโอนห้ลาถิ่้กดำาเนินคด้อ้กครั�งต์ามืพื่ระราชุบัญญัต์ิการชุ้มืน้มืโดยสำงบและการเดินขึ้บวน
โดยสำงบในเดือนมืกราคมื 2563 และในเดือนต้์ลาคมื 2562 เธอถิ่้กสัำ�งขึ้ังเป็นเวลา 15 วัน
เนื�องจัากการใชุ�คำาว่า “ว้รชุน” โดยไมื่ได�รับอน้ญาต์ระห้ว่างการประทำ�วง 

5  https://eia-international.org/news/eia-strongly-condemns-persecution-of-karen-environmental-activist-in-myanmar/
6  https://www.burmalibrary.org/docs6/MYANMAR_PENAL_CODE-corr.1.pdf
7  https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-naw-ohn-hla
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เว่ยดนาม:

ต์รันทิำงาเป็นนสำผ่.ห้ญิงซ้ึ่�งถิ่้กควบค้มืตั์วจัากการรณ์รงค์เพืื่�อสิำทำธิด�านสิำ�งแวดล�อมืในเดือน
มืกราคมื 2560 เธอถิ่้กจัับก้มืห้ลังเขึ้�าร่วมืการประทำ�วงอย่างสำงบเพืื่�อต์่อต์�านบรรษัทำท้ำ�มื้
สำ่วนก่อให้�เกิดห้ายนะด�านสิำ�งแวดล�อมื ในการพื่ิจัารณ์าคด้ท้ำ�ใชุ�เวลาห้น้�งวัน ศาลพื่ิพื่ากษา
จัำาค้กเธอเก�าปี จัากการโฆษณ์าชุวนเชุื�อเพื่ื�อต์่อต์�านรัฐ รวมืทำั�งยังสำั�งกักต์ัวเธออย้่ในบ�าน
เป็นเวลาเพื่ิ�มืเต์ิมือ้กห้�าปี 8 

ก่อนถิ่้กจัับ เธอยังถิ่้กทำำาร�ายร่างกายและถิ่้กข้ึ้่ฆ่า มื้อย้่ครั�งห้น้�งทำ้�ต์ำารวจัมืาล�อมืบ�านและขัึ้ด
ขึ้วางไมื่ให้�เธอออกจัากบ�านตั์วเอง ในชุ่วงท้ำ�ถิ่้กควบค้มืตั์ว เธอถิ่้กทำำาร�ายทัำ�งทำางร่างกาย
และจิัต์ใจั และถิ่้กปฏิิเสำธไมื่ให้�ได�รับการรักษาพื่ยาบาลอย่างเพื่้ยงพื่อซึ่ำ�าแล�วซึ่ำ�าอ้ก ทัำ�งยังถิ่้ก
สำ่งตั์วไปค้มืขัึ้งท้ำ�เรือนจัำา ซึ่้�งอย้่ห้่างจัากบ�านขึ้องเธอถิ่้ง 1,000 กมื. และห้�ามืไมื่ให้�คนมืาเย้�ยมื 

ในเดือนมืกราคมื 2563 เธอได�รับการปล่อยตั์วล่วงห้น�า โดยม้ืขึ้�อแมื�ว่าเธอต์�องล้�ภััยไปต์่าง
ประเทำศและไมื่สำามืารถิ่กลับมืาเว้ยดนามืได�อ้กเลย

8  https://www.hrw.org/news/2017/12/21/vietnam-drop-charges-against-activist-tran-thi-nga
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สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• นสำผ่.เสำ้�ยงจัะเผ่ชิุญกับภััยค้กคามืทำางกายในห้ลายร้ปแบบ รวมืทัำ�งการค้กคามืทำางกาย การขึ้่มืข้ึ้่และความืร้นแรง ม้ืเห้ต้์การณ์์ทำ้�เกิดข้ึ้�นรวมืทัำ�ง

กรณ้์ท้ำ�นสำผ่.ในภั้มืิภัาคถิ่้กสัำงห้ารห้รือถิ่้กอ้�มืห้าย 

• ภััยค้กคามืทำ้�มัืกเกิดข้ึ้�นกับนสำผ่.คือ การถิ่้กจัับก้มืและควบค้มืต์ัวโดยพื่ลการ 

• เจั�าห้น�าท้ำ�มัืกเอาผิ่ดทำางอาญากับการดำาเนินงานขึ้องนสำผ่. ทำำาให้�พื่วกเขึ้าต์�องเผ่ชิุญกับการค้กคามืด�วยกระบวนการทำางกฎห้มืาย

• นสำผ่.ยังต์�องเผ่ชุิญกับภััยค้กคามืทำางดิจิัทำัล เชุ่น การค้กคามืทำางออนไลน์และการโทำรล การขึ้โมืยขึ้�อม้ืลและการสำอดแนมืทำางดิจิัทำัล 

• นสำผ่.ยังเส้ำ�ยงท้ำ�จัะเผ่ชุิญกับภััยค้กคามืด�วยเห้ต้์ผ่ลด�านเพื่ศสำภัาพื่ เชุ่น การค้กคามืทำางเพื่ศ การใชุ�ความืร้นแรงด�วยเห้ต์้ผ่ลด�านเพื่ศสำภัาพื่ และ
การร้มืโพื่สำต์์ขึ้�อความืโจัมืต์้ให้�เส้ำยห้าย

• การเผ่ชิุญกับภััยค้กคามืสำ่งผ่ลกระทำบร�ายแรงต์่อส้ำขึ้ภัาวะขึ้องนสำผ่. และสำ่งผ่ลให้�ระดับความืเคร้ยดและความืกังวลเพิื่�มืมืากข้ึ้�น

แนวปฏิิบัติสำาหรับผู้นำากระบวนการ

กิจกรรม:
กิจกรรม 1: กรณี่ตัวอย่างและการอภิปราย

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ:

• ให้�ลองบรรยายกรณ์้ต์ัวอย่างห้น้�งห้รือห้ลายกรณ์้ในบทำน้� ซึ่้�งต์ัวนสำผ่.เคยต์กเป็นเป้าห้มืายโจัมืต์้ กระต้์�นการอภัิปรายโดยใชุ�คำาถิ่ามืชุ้�นำาเพื่ื�อให้�
เขึ้�าใจักรณ้์ศ้กษาล้กซึ่้�งข้ึ้�น เชุ่น  

 ◊ นสำผ่.ต์กเป็นเป้าห้มืายเนื�องจัากการทำำางานอย่างไรบ�าง? 

 ◊ กรณ์้เห้ล่าน้�ม้ืความืคล�ายคล้งกันอย่างไรบ�าง? 

 ◊ เห้ต้์ใดรัฐบาลและระบบกฎห้มืายจั้งเปิดโอกาสำ/สำนับสำน้นให้�เกิดการละเมิืดสิำทำธิมืน้ษยชุนต์่อนสำผ่.? 

 ◊ นอกจัากการม้ืเป้าห้มืายเป็นนสำผ่.แต์่ละคนแล�ว การปฏิิบัต์ิท้ำ�เป็นอันต์รายเชุ่นน้� สำ่งผ่ลกระทำบอย่างไรต์่อขึ้บวนการ ชุ้มืชุน และนักกิจักรรมื
คนอื�น ๆ? 

แนวปฏิบัติสำ�หรับผู้นำ�กระบวนก�ร
• ในระห้ว่างการอธิบายตั์วอย่างขึ้องนสำผ่.ท้ำ�ต์กเป็นเป้าห้มืายการโจัมืต้์ ทำ่านต์�องม้ืความืเขึ้�าใจัเป็นอย่างด้ถิ่้งความืเป็นมืาขึ้องผ้่�เขึ้�าอบรมื ห้ากทำ่าน

สำงสำัยว่าผ้่�เขึ้�าอบรมืบางคนอาจัม้ืสำ่วนเก้�ยวขึ้�องโดยต์รงกับกรณ์้ทำ้�ยกข้ึ้�นมืาเป็นตั์วอย่าง ห้รือห้ากทำ่านเห็้นว่าการเล่าบางกรณ์้อาจัทำำาให้�เกิดความื
บอบชุำ�าทำางจิัต์ใจักับนสำผ่. ให้�ลองห้ากรณ์้ตั์วอย่างทำ้�เป็นทำางเลือกอื�น อาจัม้ืประโยชุน์ถิ่�าจัะมื้การเตื์อนล่วงห้น�าก่อนการเริ�มืบรรยาย และคอย
ต์รวจัสำอบว่าผ้่�เขึ้�าอบรมืไมื่ลำาบากใจัทำ้�จัะเขึ้�าร่วมืรับฟ้ังกรณ์้ศ้กษาและเนื�อห้าการอบรมื 
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 1.3 ใครเป็นผู้สร้างความเส่�ยงให้กับนักปกป้องสิทธิแผ่นดิน?

ภััยค้กคามืทำ้�เกิดข้ึ้�นกับนสำผ่. เป็นผ่ลจัากปฏิิบัต์ิการอย่างจังใจัขึ้องบ้คคลห้รือกล้่มือื�น ซึ่้�งมื้เป้าห้มืายทำำาให้�เกิดอันต์รายเชุ่นนั�น โดยสำ่วนให้ญ่มัืกเป็นผ่ลมืาจัาก
ห้น่วยงานขึ้อง ‘รัฐ’ ห้รือ ห้น่วยงาน ‘ไมื่ใชุ่ขึ้องรัฐ’

ห้น่วยงานขึ้อง ‘รัฐ’ ห้มืายรวมืถิ่้งห้น่วยงานท้ำ�ม้ือำานาจั รวมืทัำ�งต์ำารวจัและกองกำาลังความืมัื�นคง ทัำ�งยังอาจัรวมืถิ่้งเจั�าห้น�าท้ำ�ขึ้องรัฐและศาลด�วย เชุื�อกันว่ากล้่มื
บ้คคลเห้ล่าน้�ม้ืบทำบาทำสำำาคัญในการโจัมืต้์ผ่้�ทำำางานเพืื่�อปกป้องสำิทำธิมืน้ษยชุน และเป็นปรากฏิการณ์์ทำ้�เกิดข้ึ้�นต์ลอดทำั�งอน้ภั้มืิภัาคล้่มืนำ�าโขึ้งเกือบทำั�งห้มืด อย่างไรก็ด้ 
ห้น่วยงาน ‘ไมื่ใชุ่ขึ้องรัฐ’ ซ้ึ่�งไมื่ได�ม้ืสำ่วนเก้�ยวขึ้�องกับรัฐบาล ม้ืบทำบาทำมืากข้ึ้�นในการโจัมืต้์นสำผ่. สำ่วนให้ญ่มัืกเป็นธ้รกิจัเอกชุนและเจั�าห้น�าท้ำ�รักษาความืปลอดภััย
ขึ้องพื่วกเขึ้า ในห้ลายกรณ้์ ทัำ�งห้น่วยงานขึ้อง ‘รัฐ’ และห้น่วยงาน ‘ไมื่ใชุ่ขึ้องรัฐ’ มัืกทำำางานร่วมืกันเพื่ื�อปิดปากนสำผ่.

นสำผ่.มืักเปิดโปงการละเมิืดสำิทำธิมืน้ษยชุน ซ้ึ่�งเป็นผ่ลมืาจัากการก่อสำร�างโครงการขึ้นาดให้ญ่ รวมืทำั�งการสำร�างเขืึ้�อนขึ้นาดให้ญ่ ทำ่อสำ่งนำ�ามืันและก๊าซึ่ การสำร�าง
ถิ่นนห้ลวงและทำางรถิ่ไฟ้ และการจััดทำำาเห้มืืองแร่และโครงการเกษต์รธ้รกิจั ผ่้�ม้ืสำ่วนได�สำ่วนเส้ำยทำ้�เก้�ยวขึ้�องกับโครงการเห้ล่าน้� มืักประกอบด�วยทัำ�งห้น่วยงาน ‘ไมื่ใชุ่
ขึ้องรัฐ’ เชุ่น ธ้รกิจัเอกชุน แต์่ยังรวมืถิ่้งห้น่วยงานขึ้อง ‘รัฐ’ ซึ่้�งมื้่งแสำวงห้ากำาไรจัากทำางใดทำางห้น้�งในการร่วมืมืือกับโครงการพื่ัฒนาเห้ล่าน้� ห้น่วยงาน ‘ไมื่ใชุ่
ขึ้องรัฐ’ จั้งมัืกได�รับความืค้�มืครองเป็นอย่างด้จัากทำางการ และมัืกมื้การใชุ�กฎห้มืายโดยพื่ลการและม้ืเป้าห้มืายเป็นนสำผ่. เพืื่�อห้ย้ดยั�งพื่วกเขึ้าจัากการทำำางาน  

สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• ห้น่วยงานขึ้อง ‘รัฐ’ ห้มืายถิ่้งบ้คคลห้รือกล้่มืทำ้�ม้ือำานาจั รวมืทัำ�งต์ำารวจัและกองกำาลังความืมัื�นคง ทำั�งยังอาจัรวมืถิ่้งเจั�าห้น�าท้ำ�ขึ้องรัฐและศาลด�วย  

• ห้น่วยงาน ‘ไมื่ใชุ่ขึ้องรัฐ’ ห้มืายถิ่้งบ้คคลห้รือกล้่มืท้ำ�ไมื่ม้ืสำ่วนเก้�ยวขึ้�องกับรัฐบาล เชุ่น ธ้รกิจัเอกชุนและเจั�าห้น�าท้ำ�รักษาความืปลอดภััยขึ้องพื่วกเขึ้า 

• ต์ลอดทำั�งอน้ภ้ัมืิภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง ห้น่วยงานขึ้อง ‘รัฐ’ และห้น่วยงาน ‘ไมื่ใชุ่ขึ้องรัฐ’ มัืกทำำางานร่วมืกันเพืื่�อปิดปากนสำผ่. 
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 1.4 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิแผ่นดิน

ผ่้�ห้ญิงมืักได�รับผ่ลกระทำบมืากกว่าจัากโครงการพัื่ฒนาทำ้�เป็นอันต์รายในชุ้มืชุนขึ้องต์น ทัำ�งน้�เพื่ราะภัาระต์่อครัวเรือนและครอบครัวซ้ึ่�งต์�องพื่้�งพื่าทำรัพื่ยากรใน
ทำ�องถิ่ิ�น รวมืทัำ�งนำ�าและอาห้าร และผ่้�ห้ญิงเป็นผ่้�แบกรับภัาระดังกล่าว นสำผ่.ห้ญิงจั้งต์�องมืักสำร�างความืสำมืด้ลระห้ว่างการทำำากิจักรรมืและการปฏิิบัต์ิห้น�าทำ้�ต์ามื
บทำบาทำทำางเพื่ศสำภัาพื่ต์ามืความืคาดห้มืายขึ้องครอบครัวและชุ้มืชุน ในการทำำางานขึ้องพื่วกเธอ นสำผ่.ห้ญิงอาจัพื่บว่าต์ัวเองไมื่ได�รับความืสำนับสำน้นจัากภัายใน
ชุ้มืชุนขึ้องต์น ต์�องเผ่ชิุญกับการสำร�างต์ราบาป และต์�องถิ่้กขึ้่มืข้ึ้่ทัำ�งทำางกายภัาพื่ห้รือจัิต์ใจั 

ภัยคุกคามต่อนสผ.หญิง

นสำผ่.ห้ญิงต์�องทำำางานในทำ่ามืกลางความืทัำบซึ่�อน ทัำ�งห้ายนะด�านสิำ�งแวดล�อมื ผ่ลกระทำบด�านวัฒนธรรมื และความืร้นแรงทำางเพื่ศ และการประหั้ต์ประห้ารด�วย
เห้ต้์ผ่ลทำางเพื่ศสำภัาพื่ พื่วกเธอยังต์�องเผ่ชุิญกับภััยค้กคามืท้ำ�ม้ืเห้ต้์ผ่ลจัากเพื่ศสำภัาพื่ รวมืทัำ�งภััยค้กคามืทำ้�ม้ืเป้าห้มืายทำางเพื่ศและเก้�ยวขึ้�องกับเพื่ศสำภัาพื่ รวมื
ทัำ�งการทำำาร�ายทำางเพื่ศ อันเป็นผ่ลมืาจัากการทำำางานในฐานะผ้่�ห้ญิงและนสำผ่.  
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สภาวะทับซ้้อน

กรอบการมืองแบบสำภัาวะทัำบซึ่�อน ทำำาให้�เราสำามืารถิ่วิเคราะห้์ ทำำาความืเขึ้�าใจั และต์อบสำนองต์่อประสำบการณ์์การกดข้ึ้�และอภัิสำิทำธิ�ขึ้องบ้คคล อันเป็นผ่ลมืาจัาก
อัต์ลักษณ์์ขึ้องบ้คคลแต์่ละคน อัต์ลักษณ์์ในห้ลายร้ปแบบประกอบสำร�างข้ึ้�นมืาเป็นตั์วบ้คคล และเป็นเห้ต้์ผ่ลทำำาให้�พื่วกเขึ้าได�รับประสำบการณ์์บางอย่าง ต์ัวอย่าง
บางประการขึ้องอัต์ลักษณ์์ท้ำ�ห้ลากห้ลายเห้ล่าน้� ได�แก่ เพื่ศสำภัาพื่ รสำนิยมืทำางเพื่ศ ชุาต์ิพื่ันธ้์ ชุนชุั�นทำางสัำงคมื-เศรษฐกิจั ความืพิื่การ/ไมื่พื่ิการ และอาย้ อัต์
ลักษณ์์ บางสำ่วนทำำาให้�เกิดอภัิสำิทำธิ� ทำำาให้�พื่วกเขึ้าเขึ้�าถิ่้งอำานาจั ทำรัพื่ยากรและโอกาสำมืากกว่า แต์่อัต์ลักษณ์์บางสำ่วนก็ผ่ลักให้�พื่วกเขึ้าอย้่ชุายขึ้อบ ทำำาให้�บ้คคล
ต์�องเผ่ชุิญกับการเลือกปฏิิบัต์ิและการก้ดกัน  

นสำผ่.ห้ญิงมืักเผ่ชุิญกับภััยค้กคามืเพื่ิ�มืเต์ิมืและม้ืลักษณ์ะเฉพื่าะเนื�องจัากเพื่ศสำภัาพื่ขึ้องต์น และความืเส้ำ�ยงท้ำ�เกิดข้ึ้�นเลวร�ายมืากข้ึ้�น เนื�องจัากพื่วกเธอต์�องเผ่ชุิญ
กับภััยค้กคามืเพื่ิ�มืเต์ิมือันเป็นผ่ลมืาจัากอัต์ลักษณ์์อื�น ๆ  ขึ้องต์นเองด�วย รวมืทัำ�งรสำนิยมืทำางเพื่ศห้รือชุาต์ิพื่ันธ้์ การต์ระห้นักถิ่้งความืทำับซึ่�อนขึ้องอัต์ลักษณ์์เห้ล่าน้� 
ชุ่วยให้�เราเขึ้�าใจัถิ่้งภััยค้กคามืประเภัทำต์่าง ๆ  และภััยค้กคามืท้ำ�เก้�ยวขึ้�องท้ำ�นสำผ่.ห้ญิงอาจัเผ่ชุิญ ต์ัวอย่างเชุ่น แมื�ว่าพื่วกเธอเป็นทัำ�งนสำผ่.และผ่้�ห้ญิงในเวลาเด้ยวกัน 
แต์่ผ้่�ห้ญิงท้ำ�ทำำางานในเอ็นจั้โอท้ำ�ตั์�งอย้่ในเมืืองและเป็นชุาต์ิพื่ันธ้์ขึ้องคนสำ่วนให้ญ่ จัะได�รับอำานาจัและความืเส้ำ�ยงแต์กต์่างกันจัากผ้่�ห้ญิงท้ำ�เป็นเกษต์รกรชุนพืื่�นเมืือง  

สำภัาวะทัำบซึ่�อนม้ืความืสำำาคัญ เพื่ราะชุ่วยให้�พื่วกเราคำาน้งถิ่้งประสำบการณ์์ขึ้องนสำผ่.ห้ญิงท้ำกกล้่มื โดยเฉพื่าะผ้่�ท้ำ�มืักถิ่้กเลือกปฏิิบัต์ิมืากส้ำด รวมืทำั�งผ่้�ห้ญิงท้ำ�ม้ื
ความืห้ลากห้ลายทำางเพื่ศ ผ้่�ห้ญิงพื่ื�นเมืือง ผ่้�ห้ญิงยากจัน ผ้่�ห้ญิงพื่ิการ ผ้่�ห้ญิงทำ้�เป็นชุนชุาติ์พื่ันธ้์กล้่มืน�อย ฯลฯ  

การท้าทายบทบาททางเพศสภาพตามจาร่ต 

ในห้ลายกรณ์้ ผ่้�ห้ญิงในครอบครัวได�รับผ่ลกระทำบด�านลบจัากโครงการลงท้ำน ทำำาให้�เกิดความืเส้ำ�ยงท้ำ�จัะต์�องเผ่ชิุญความืร้นแรงมืากข้ึ้�น นสำผ่.ห้ญิงมัืกม้ืความื
เส้ำ�ยงมืากกว่า และมัืกทำำางานในสัำงคมืท้ำ�ชุายเป็นให้ญ่ซ้ึ่�งให้�ค้ณ์ค่ากับการทำำางานขึ้องนสำผ่.ชุายมืากกว่า นสำผ่.ชุายจั้งมัืกมื้ต์ำาแห้น่งเป็นผ้่�นำาองค์กร และมืักได�รับ
ความืค้�มืครองมืากกว่าเนื�องจัากสำถิ่านะขึ้องต์นเอง  

ในระดับโลก นสำผ่.ห้ญิงเผ่ชุิญความืเส้ำ�ยงมืากกว่าเนื�องจัากบทำบาทำท้ำ�ถิ่้กกำาห้นดโดยสำังคมืชุายเป็นให้ญ่ ทำัศนคต์ิท้ำ�มืองว่าผ่้�ห้ญิงซึ่้�งทำำางานเป็นนสำผ่.กำาลังทำ�าทำาย
บทำบาทำต์ามืจัาร้ต์ขึ้องผ้่�ห้ญิงในครัวเรือน เป็นปัญห้าทำ้�นสำผ่.ห้ญิงกล่าวถิ่้ง และเป็นเห้ต้์ผ่ลโดยต์รงทำ้�ทำำาให้�พื่วกเธอต์�องเผ่ชิุญกับการขึ้่มืข้ึ้่ การค้กคามื และการ
วิจัารณ์์ว่าร�ายมืากกว่าเมืื�ออย้่ในชุ้มืชุนขึ้องต์นเอง ม้ืการระบ้ว่าเป็นปัจัจััยซึ่้�งทำำาให้�ชุ้มืชุนไมื่ให้�ความืสำนับสำน้นและความืเคารพื่กับผ่้�ห้ญิงเชุ่นเด้ยวกับนสำผ่.คนอื�น ๆ 9

9 https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2019/12/MR-fo%CC%88rsvarare_191209_uppslag.pdf
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สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• ผ้่�ห้ญิงมัืกได�รับผ่ลกระทำบมืากกว่าจัากโครงการพัื่ฒนาทำ้�เป็นอันต์รายในชุ้มืชุนขึ้องต์นเอง 

• พื่วกเธอต์�องเผ่ชุิญกับภััยค้กคามืเพื่ิ�มืเต์ิมืทำ้�ม้ืเห้ต้์จัากเพื่ศสำภัาพื่ อันเป็นผ่ลมืาจัากสำถิ่านะขึ้องต์นเองท้ำ�เป็นทัำ�งผ่้�ห้ญิงและนสำผ่. ภััยค้กคามืท้ำ�อาจั
เกิดข้ึ้�นกับนสำผ่.ห้ญิง รวมืถิ่้งการใชุ�คำาพื่้ดอย่างมิืชุอบโดยม้ืเห้ต้์จัากเพื่ศสำภัาพื่ การค้กคามืทำางเพื่ศ และการทำำาร�ายทำางเพื่ศ 

• กรอบการมืองแบบสำภัาวะทัำบซึ่�อน ทำำาให้�เราสำามืารถิ่วิเคราะห้์ ทำำาความืเขึ้�าใจั และต์อบสำนองต์่อประสำบการณ์์การกดข้ึ้�และอภิัสำิทำธิ�ขึ้องบ้คคล อัน
เป็นผ่ลมืาจัากอัต์ลักษณ์์ขึ้องบ้คคลแต์่ละคน ต์ัวอย่างบางประการขึ้องอัต์ลักษณ์์ในห้ลายร้ปแบบ ได�แก่ เพื่ศสำภัาพื่ รสำนิยมืทำางเพื่ศ ชุาต์ิพื่ันธ้์ 
ชุนชุั�นทำางสัำงคมื-เศรษฐกิจั ความืพื่ิการ/ไมื่พื่ิการ และอาย้  

• ทำัศนคติ์ท้ำ�มืองว่าผ้่�ห้ญิงซ้ึ่�งทำำางานเป็นนสำผ่.กำาลังทำ�าทำายบทำบาทำต์ามืจัาร้ต์ขึ้องผ้่�ห้ญิงในครัวเรือน เป็นปัญห้าท้ำ�นสำผ่.ห้ญิงกล่าวถิ่้ง และเป็นเห้ต้์ผ่ล
โดยต์รงท้ำ�ทำำาให้�พื่วกเธอต์�องเผ่ชิุญกับการขึ้่มืข้ึ้่ การค้กคามื และการวิจัารณ์์ว่าร�ายมืากกว่าเมืื�ออย้่ในชุ้มืชุนขึ้องต์นเอง  

บทท่� 1: นัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดิินั
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แนวปฏิิบัติสำาหรับผู้นำากระบวนการ

คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย
• ยกต์ัวอย่างภััยค้กคามืด�วยเห้ต้์ผ่ลด�านเพื่ศสำภัาพื่? 

 ◊ คำาต์อบอาจัประกอบด�วย การใชุ�วาจัาว่าร�าย การล�อเล้ยน และการด้ห้มืิ�น การขึ้่มืข้ึ้่ด�วยขึ้�อความืท้ำ�สำ่อไปในทำางเพื่ศและเพื่ศสำภัาพื่ การ
โจัมืต้์ชุื�อเส้ำยงขึ้องผ้่�ห้ญิง การสำร�างต์ราบาป การขึ้่มืข้ึ้่ต์่อล้กขึ้องผ้่�ห้ญิงและครอบครัวขึ้องเธอ การปฏิิบัต์ิมืิชุอบทำางเพื่ศและการขึ้่มืขืึ้น 

• ปัจัจััยอื�นทำ้�อาจัทำำาให้�เกิดความืเส้ำ�ยงมืากข้ึ้�นกับนักปกป้องสิำทำธิแผ่่นดินท้ำ�เป็นผ้่�ห้ญิงคืออะไร? 

 ◊ อาจัม้ืประโยชุน์ถิ่�าจัะพื่้ดค้ยในประเด็นเก้�ยวกับการครอบครองท้ำ�ดิน ซ้ึ่�งจัำากัดการเขึ้�าถิ่้งโฉนดท้ำ�ดินขึ้องผ้่�ห้ญิง การกระจัายภัาระการด้แล
สำมืาชุิกในครอบครัวซึ่้�งม้ืปัญห้าด�านส้ำขึ้ภัาพื่ อันเป็นผ่ลมืาจัากมืลพื่ิษขึ้องโครงการ ความืสำามืารถิ่ขึ้องผ้่�ห้ญิงในการพื่้ดอย่างเปิดเผ่ย และ
บรรทัำดฐานด�านเพื่ศสำภัาพื่เก้�ยวกับบทำบาทำาขึ้องผ่้�ห้ญิงในการตั์ดสิำนใจั 

• เห้ต์้ใดความืกังวลด�านสำิ�งแวดล�อมืจั้งอาจัสำ่งผ่ลกระทำบต์่อผ้่�ห้ญิงในชุ้มืชุนมืากกว่าคนอื�น ๆ ? รสำนิยมืทำางเพื่ศ ชุาติ์พื่ันธ้์ ชุนชุั�นทำางสำังคมื-เศรษฐกิจั 
ความืพื่ิการ/ไมื่พิื่การ และอาย้ สำ่งผ่ลให้�นสำผ่.ห้ญิงเผ่ชิุญกับการเลือกปฏิิบัต์ิอย่างไร? มื้ตั์วอย่างท้ำ�เกิดข้ึ้�นจัริงในชุ้วิต์ต์นเองห้รือไมื่?  

• โครงการพื่ัฒนาสำ่งผ่ลให้�เกิดความืเส้ำ�ยงมืากข้ึ้�นทำ้�จัะเผ่ชิุญกับความืร้นแรงด�วยเห้ต์้ผ่ลทำางเพื่ศสำภัาพื่อย่างไร? มื้ตั์วอย่างท้ำ�ยกได�ห้รือไมื่? 

• บรรทัำดฐานทำางเพื่ศสำภัาพื่ในชุ้มืชุนห้รือในประเทำศขึ้องทำ่าน อาจัสำ่งผ่ลกระทำบต์่อการทำำางานขึ้องนสำผ่.ห้ญิงอย่างไรบ�าง?

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ



29

กิจกรรม
กิจกรรม 1: การแสดงจุดยืน 

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ:

• แจักบัต์รคำา 1-2 ใบให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืแต์่ละคน พื่ร�อมืกับปากกาห้รือดินสำอ ขึ้อให้�พื่วกเขึ้านั�งเป็นวงกลมื จัากนั�นนำาป้ายไปติ์ดไว�ทำ้�ส้ำ�ม้ืมืห้�อง โดยป้าย
แต์่ละใบเข้ึ้ยนว่า “เห็้นด�วย” “ไมื่เห้็นด�วย” “เห้็นด�วยอย่างมืาก” และ “ไมื่เห็้นด�วยอย่างมืาก”  

• ให้�ฉายสำไลด์เพื่าเวอร์พื่อยต์์ห้รือเข้ึ้ยนบนแผ่่นกระดาษบนกระดาน เป็นรายการตั์วชุ่วยต์ามืลำาดับ (อาจัม้ืการสำร�างตั์วชุ่วยเพิื่�มืเติ์มืล่วงห้น�าก่อน
เขึ้�าอบรมืต์ามืความืเห้มืาะสำมืกับบริบทำซึ่้�งเป็นท้ำ�มืาขึ้องผ่้�เขึ้�าร่วมื เพืื่�อให้�ม้ืต์ัวชุ่วยมืากพื่อในการจััดกิจักรรมื)  

 ◊ ฉันร้�ส้ำกปลอดภััยต์อนเดินกลับบ�านคนเด้ยวในเวลาต์อนกลางคืน  

 ◊ พื่วกเขึ้าพื่้ดกับฉันต์่างจัากคนอื�น เพื่ราะเพื่ศสำภัาพื่ขึ้องฉัน 

 ◊ แฟ้นฉันม้ืเพื่ศสำภัาพื่แบบเด้ยวกันกับฉัน และฉันกังวลว่าเรากำาลังถิ่้กปฏิิบัต์ิแต์กต์่างไป 

 ◊ ฉันม้ืโอกาสำมืากกว่าคนอื�นในชุ้มืชุน เนื�องจัากเพื่ศสำภัาพื่ขึ้องฉัน 

 ◊ นสำผ่.ห้ญิงต์�องเจัอกับความืเส้ำ�ยงท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�นแบบเด้ยวกันเมืื�อต์�องทำำางานแบบเด้ยวกับนสำผ่.ชุาย  

 ◊ ฉันเห้็นผ่้�นำามืากมืายในชุ้มืชุนท้ำ�ม้ืลักษณ์ะคล�ายคล้งกับต์ัวฉัน  

 ◊ ฉันม้ืขึ้�อได�เปร้ยบมืากมืายในการทำำางานเนื�องจัากเพื่ศสำภัาพื่ขึ้องฉัน 

• ขึ้อให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืเข้ึ้ยนความืเห้็นทำ้�ม้ืกับประโยคขึ้�างต์�นแต์่ละขึ้�อ โดยเข้ึ้ยนอย้่ขึ้�างห้มืายเลขึ้ขึ้องประโยคนั�นในบัต์รคำา ให้�พื่วกเขึ้าแสำดงความืเห้็นว่า 
เห้็นด�วยอย่างยิ�ง เห้็นด�วย ไมื่เห้็นด�วย ห้รือไมื่เห้็นด�วยอย่างยิ�งกับแต์่ละประโยคขึ้�างต์�น 

• ห้ลังจัากเข้ึ้ยนความืเห็้นสำำาห้รับแต์่ละประโยค ผ้่�เขึ้�าร่วมืควรพัื่บบัต์รคำาเป็นจัรวดกระดาษ จัากนั�นให้�ปาจัรวดไปทำ้�กลางวงกลมื 

• เชุิญให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืมืาห้ยิบจัรวดกระดาษ และอ่านขึ้�อความืแรกท้ำ�เจัออย่างเง้ยบ ๆ 

• ขึ้อให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืเดินไปท้ำ�ม้ืมืห้�องซึ่้�งม้ืป้ายต์รงกับความืร้�ส้ำกท้ำ�ม้ืต์่อขึ้�อความืในจัรวด ผ้่�เขึ้�าร่วมืท้ำ�อย้่แต์่ละม้ืมื ควรพื่้ดค้ยกันว่า เห้ต้์ใดเราจั้งม้ืความื
ร้�ส้ำกเชุ่นนั�น ห้รือให้�แสำดงเห้ต้์ผ่ล ให้�เลือกผ่้�นำาเสำนอห้น้�งคนทำ้�จัะมืาเล่าความืเห็้นขึ้องกล้่มืย่อยให้�กล้่มืให้ญ่ฟ้ัง

• ทำางเลือก: ห้ลังจัากคนท้ำ�อย้่แต์่ละม้ืมืได�แลกเปล้�ยนความืเห็้นกัน ขึ้อให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืท้ำกคนพัื่บจัรวดกระดาษให้มื่ และให้�ปามืาท้ำ�กลางห้�อง จัากนั�นให้�

เดินมืาห้ยิบจัรวดอันให้มื่ และทำำาซึ่ำ�าต์ามืขัึ้�นต์อนเดิมืสำำาห้รับตั์วชุ่วยประโยคท้ำ� 2 (และทำำาซึ่ำ�าเชุ่นน้�กับต์ัวชุ่วยประโยคท้ำ� 3 และ 4 และอื�น ๆ) 

แนวปฏิบัติสำ�หรับผู้นำ�กระบวนก�ร
• เนื�องจัากการเลือกปฏิิบัต์ิทำางเพื่ศสำภัาพื่เป็นปัญห้าสำ่วนบ้คคล และอาจัเป็นปัญห้าท้ำ�ละเอ้ยดอ่อน เราจั้งควรขึ้อให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืแลกเปล้�ยนประสำบการณ์์

สำ่วนต์ัวให้�น�อยส้ำดเทำ่าทำ้�สำบายใจั เพื่ื�อทำำาให้�เกิดพื่ื�นท้ำ�แลกเปล้�ยนท้ำ�สำบายใจัและผ้่�เขึ้�าร่วมืร้�ส้ำกปลอดภััยท้ำ�จัะบอกเล่าเรื�องราวขึ้องต์นเอง พื่ยายามื
กระต้์�นให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืฝึึกทัำกษะการฟ้ังอย่างล้กซึ่้�ง ผ้่�นำากระบวนการอาจัขึ้อให้�ผ่้�เขึ้�าร่วมืนิยามืทัำกษะเห้ล่าน้�ก่อนในเบื�องต์�น เราจัะร้�ได�อย่างไรว่าคน
อื�นกำาลังรับฟ้ังเราอย่างล้กซึ่้�ง? ร้�ส้ำกอย่างไรเมืื�อคนอื�นรับฟ้ังเราอย่างเต็์มืทำ้�? เห้ต้์ใดจั้งอาจัเป็นเรื�องสำำาคัญท้ำ�เราควรรับฟ้ังอย่างล้กซึ่้�ง เมืื�อม้ืคน
มืาเล่าประสำบการณ์์ห้รือเรื�องราวสำ่วนต์ัวให้�เราฟ้ัง?
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1.5 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่�เหมาะสมกับนสผ.หญิง

ในความืเป็นจัริง นสำผ่.ห้ญิงเผ่ชิุญกับภััยค้กคามืมืากมืายห้ลายประการ และต์�องเผ่ชิุญความืเส้ำ�ยงมืากกว่าผ่้�ชุายในระห้ว่างทำำางานเป็นนสำผ่. ม้ืความืรับผิ่ดชุอบ
ท้ำ�ต์�องประกันให้�องค์กรสิำทำธิมืน้ษยชุนและชุ้มืชุนต์�องพื่ยายามืสำร�างเสำริมืให้�เกิดบรรยากาศขึ้องการม้ืสำ่วนร่วมืและปลอดภััยสำำาห้รับนสำผ่.ห้ญิง

การทำำาเชุ่นน้�ไมื่ได�ห้มืายความืว่าภััยค้กคามืต์่อนสำผ่.ห้ญิงจัะห้มืดไป แต์่ควรทำำาให้�พื่วกเธอสำามืารถิ่เผ่ชุิญห้น�ากับภััยค้กคามืนั�นร่วมืกัน โดยได�รับความืสำนับสำน้น
และความืชุ่วยเห้ลืออย่างเต็์มืทำ้�จัากห้น่วยงาน เพืื่�อนร่วมืงาน เพืื่�อนบ�าน เพืื่�อนฝ้ึง ครอบครัว และเครือขึ้่ายทำ้�ทำำางานเพืื่�อการค้�มืครองพื่วกเธอ  

กรอบคิดด�านเพื่ศสำภัาพื่ในการทำำางานเป็นแนวทำางการทำำาความืเขึ้�าใจัว่า ความืเปล้�ยนแปลงจัะนำาไปสำ้่ความืเทำ่าเท้ำยมืทำางเพื่ศสำภัาพื่ได�อย่างไร ชุ่วยให้�เรามือง
เห็้นโอกาสำและปัญห้าทำ�าทำายท้ำ�ม้ืต์่อความืเทำ่าเท้ำยมืทำางเพื่ศสำภัาพื่ในทัำ�งส้ำ�ประเภัทำ (สำามืัญสำำาน้กและศักยภัาพื่ ทำรัพื่ยากร กฎเกณ์ฑ์และนโยบายอย่างเป็นทำางการ 
และ บรรทัำดฐานอย่างเป็นทำางการ และแนวปฏิิบัต์ิในเชิุงก้ดกัน) ทัำ�งน้�เพืื่�อกำาห้นดย้ทำธศาสำต์ร์ขึ้องการเปล้�ยนแปลงอย่างเป็นระบบและในระดับบ้คคล กรอบคิดเชุ่น
น้�สำามืารถิ่นำามืาใชุ�เพืื่�อต์รวจัสำอบว่าจัะให้�ความืสำนับสำน้นท้ำ�ด้ข้ึ้�นกับนสำผ่.ทัำ�งในท้ำ�ทำำางานและในชุ้มืชุนได�อย่างไร สำำาห้รับขึ้�อม้ืลเพื่ิ�มืเต์ิมืเก้�ยวกับกรอบคิดด�านเพื่ศ
สำภัาพื่ในการทำำางาน โปรดด้ลิงก์เชุื�อมืโยงในสิำ�งทำ้�ควรอ่านเพื่ิ�มืเต์ิมื

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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ส ามัญสำานึกและศักยภาพ 

การเปล้�ยนแปลงเริ�มืจัากท้ำ�ต์ัวเราเอง กรุอ่บค่ด้ด้้านเพิ่ศสภาพิ่ในการุที่ำางานประเภัทำน้�เร่�มืต์�นในระดับบ้คคลและอย่างไมื่เป็นทำางการ ห้มืายถิ่้งการเปล่�ยนแปลง
ความืร้� ทำักษะ สำามืัญสำำาน้กด�านการเมืือง และพัื่นธกิจัขึ้องเราเอง ให้�ม้ื่งไปส้ำ่ความืเทำ่าเท้ำยมืทำางเพื่ศสำภัาพื่ ยกต์ัวอย่างเชุ่น เขึ้�าร่วมืการอบรมืเก้�ยวกับเพื่ศ
สำภัาพื่ รับฟ้ังและต์อบสำนองอย่างเห้มืาะสำมืต์่อความืต์�องการและประสำบการณ์์ขึ้องนสำผ่.ห้ญิง และเพื่ื�อนร่วมืงานห้ญิงและสำมืาชุิกในชุ้มืชุน และรณ์รงค์กดดัน
แทำนพื่วกเธอ ทัำ�งน้�เพืื่�อแสำดงพื่ันธกิจัทำ้�จัะสำนับสำน้นนสำผ่.ห้ญิง

ท รัพยากร 

การเขึ้�าถิ่้งทำรัพื่ยากรเป็นเรื�องสำำาคัญในการทำำางานสำนับสำน้นและสำร�างความืเขึ้�มืแข็ึ้งให้�นสำผ่.ห้ญิง ทำรัพื่ยากรอาจัห้มืายถิ่้งความืร้� ส้ำขึ้ภัาพื่ การศ้กษา อาห้าร ท้ำ�ดิน 
และเงิน การให้�สิำทำธิขัึ้�นพื่ื�นฐานเห้ล่าน้�กับนสำผ่.ห้ญิง จัะชุ่วยค้�มืครองพื่วกเธอและครอบครัวได�ด้ข้ึ้�น ทำำาให้�เกิดศักยภัาพื่มืากข้ึ้�นในการทำำางานด�านสิำทำธิมืน้ษยชุน

นสำผ่.ห้ญิงห้ลายคนถิ่้กก้ดกันไมื่ให้�ม้ืโอกาสำเขึ้�ารับการอบรมื ซ้ึ่�งจัะชุ่วยให้�สำามืารถิ่พัื่ฒนาทำักษะและความืร้� ซึ่้�งจัะชุ่วยให้�พื่วกเธอทำำากิจักรรมืได�ด้ข้ึ้�น การประกัน
ให้�สำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งโอกาสำการอบรมืสำำาห้รับนสำผ่.ห้ญิง จัะม้ืสำ่วนชุ่วยให้�เธอแสำดงความืเห้็นได�กว�างขึ้วางข้ึ้�นในชุ้มืชุนห้รือองค์กรขึ้องต์นเอง การประกันให้�นสำผ่.
ห้ญิงเขึ้�าถิ่้งโอกาสำเห้ล่าน้�ภัายในองค์กร ทำำาให้�พื่วกเธอม้ืความืร้�และทัำกษะท้ำ�จัะให้�ความืชุ่วยเห้ลือในด�านต์่าง ๆ รวมืทัำ�งการจััดโครงการ การกำาห้นดย้ทำธศาสำต์ร์ 
การจั�างงานเจั�าห้น�าท้ำ� นโยบายขึ้ององค์กร และแนวทำางขึ้ององค์กรต์่อประเด็นเพื่ศสำภัาพื่โดยรวมื  

ก ฎเกณีฑ์์และนโยบายอย่างเป็นทางการ 

ในแง่การเปล้�ยนแปลงอย่างเป็นทำางการมืากข้ึ้�น ซ้ึ่�งอาจัเกิดข้ึ้�นจัากการรณ์รงค์กดดันเพื่ื�อเปล้�ยนแปลงรัฐธรรมืน้ญ กฎห้มืาย และนโยบายท้ำ�สำ่งผ่ลกระทำบ และ
การจััดทำำารัฐธรรมืน้ญ กฎห้มืาย และนโยบายให้มื่ เพืื่�อค้�มืครองและสำร�างความืเขึ้�มืแข็ึ้งให้�ผ่้�ห้ญิงในองค์กร ชุ้มืชุน และในประเทำศ  

ก�รสร้�งพื้นที่สำ�นักง�นที่มีส่วนร่วมและปลอดภัยสำ�หรับนสผ.หญิง
สำำานักงานอาจักลายเป็นสำภัาพื่แวดล�อมืท้ำ�ทำ�าทำายห้รือกดข้ึ้�สำำาห้รับนสำผ่.ห้ญิง เนื�องจัากพื่วกเธอมัืกไมื่ค่อยมื้โอกาสำได�ดำารงต์ำาแห้น่งท้ำ�ม้ือำานาจัควบค้มื ม้ือำานาจั
ต์ัดสิำนใจั และมื้ความืน่าเชุื�อถิ่ือเทำ่ากับเพืื่�อนร่วมืงานทำ้�เป็นชุาย การสำร�างพื่ื�นทำ้�สำำานักงานท้ำ�ปลอดภััยให้�นสำผ่. และโดยเฉพื่าะสำำาห้รับนสำผ่.ห้ญิง จั้งเป็นเรื�องสำำาคัญ
อย่างยิ�ง สำภัาพื่แวดล�อมืในสำำานักงานควรทำำาให้�นสำผ่.ห้ญิงสำบายใจัท้ำ�จัะแสำดงความืเห็้นและแสำดงขึ้�อกังวล 
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นโยบ�ยและก�รปฏิบัติขององค์กรเกี่ยวกับเพศสภ�พ
ควรกำาห้นดให้�ม้ืนโยบายด�านเพื่ศสำภัาพื่ในระดับองค์กรแยกเฉพื่าะ โดยให้�มื้ขึ้�อกำาห้นดทำ้�สำ่งเสำริมืและสำนับสำน้นความืห้ลากห้ลายทำางเพื่ศสำภัาพื่ เราจัำาเป็นต์�อง
ประกันให้�นโยบายด�านเพื่ศสำภัาพื่ขึ้ององค์กร กำาห้นดให้�ม้ืแนวทำางทำ้�เทำ่าเท้ำยมืและแนวทำางเชุิงบวกในการจั�างงาน การรณ์รงค์ และโอกาสำท้ำ�จัะม้ืความืก�าวห้น�า
ในการทำำางาน   

การค้กคามืทำางเพื่ศ การใชุ�อำานาจัอย่างมิืชุอบ (โดยเฉพื่าะเมืื�อม้ืพื่ื�นฐานมืาจัากพื่ลวัต์ด�านเพื่ศสำภัาพื่) และแนวคิดเห้ย้ยดผ้่�ห้ญิง เป็นสิำ�งท้ำ�ต์�องไมื่เกิดข้ึ้�นใน
องค์กรห้รือชุ้มืชุนอย่างเด็ดขึ้าด ภัายในองค์กร จัะต์�องม้ืการกำาห้นดนโยบายการค้กคามืทำางเพื่ศซ้ึ่�งม้ืกลไกอิสำระและเก็บขึ้�อม้ืลเป็นความืลับ เพืื่�อชุ่วยให้�นสำผ่
.ห้ญิงร้�ส้ำกปลอดภััยท้ำ�จัะร�องเร้ยนปัญห้า โดยไมื่กลัวการต์อบโต์� แนวทำางการกำาห้นดกลไกร�องเร้ยนเป็นเรื�องสำำาคัญอย่างยิ�ง และต์�องประกันให้�เจั�าห้น�าท้ำ�ท้ำก
ระดับในองค์กรอาจัถิ่้กต์รวจัสำอบได�ด�วยกลไกน้� 

นสำผ่.ห้ญิงต์�องม้ืบทำบาทำในการกำาห้นดนโยบายขึ้ององค์กรเชุ่นกัน โดยเฉพื่าะนโยบายด�านเพื่ศสำภัาพื่และการค้กคามืทำางเพื่ศ ทำางองค์กรต์�องดำาเนินงานเพืื่�อ
ประกันให้�นสำผ่.ห้ญิงมื้บทำบาทำเป็นแนวห้น�าขึ้องการเปล้�ยนแปลง โดยได�รับความืสำนับสำน้นจัากเพืื่�อนร่วมืงานชุายในการทำำาเชุ่นนั�น  

การแก�ปัญห้าความืไมื่เสำมือภัาคทำางเพื่ศและการค้กคามืทำางเพื่ศ ต์�องไมื่เกิดข้ึ้�นเพื่้ยงการเข้ึ้ยนเอกสำารนโยบายข้ึ้�นเทำ่านั�น ห้ากยังต์�องเป็นสำ่วนห้น้�งขึ้องการ
เปล้�ยนแปลงในองค์กร โดยม้ืการดำาเนินงานอย่างเป็นเอกภัาพื่กับวิธ้คิดและการปฏิิบัต์ิขึ้องสำำานักงาน 

นอกจัากนั�น องค์กรสำิทำธิมืน้ษยชุนม้ืบทำบาทำสำำาคัญในการกำาห้นดนโยบายระดับประเทำศและภ้ัมืิภัาค ซึ่้�งสำามืารถิ่ค้�มืครองนสำผ่.ห้ญิงจัากภััยค้กคามื และสำนับสำน้น
การทำำางานขึ้องพื่วกเธอ ในฐานะเป็นสำมืาชุิกองค์กร อาจัมื้โอกาสำทำ้�เราจัะเขึ้�าร่วมืในเวท้ำและการประชุ้มืเชุิงปฏิิบัต์ิการทำ้�เน�นประเด็นเพื่ศสำภัาพื่ และควรมื้การใชุ�
โอกาสำเห้ล่าน้�ให้�มืากส้ำดเทำ่าทำ้�จัะเป็นไปได� ซึ่้�งจัะชุ่วยเพื่ิ�มืความืร้�ขึ้ององค์กรเก้�ยวกับเพื่ศสำภัาพื่และบทำบาทำขึ้องนสำผ่.ห้ญิงในการปกป้องแผ่่นดินและสิำ�งแวดล�อมื 

ในปัจัจั้บัน ห้ลายองค์กรม้ืเจั�าห้น�าท้ำ�ชุายอย้่ในต์ำาแห้น่งขึ้องผ้่�ต์ัดสำินใจัและม้ือำานาจั  

องค์กรต์่าง ๆ ต์�องประกันว่า ม้ืการดำาเนินงานเพื่ื�อสำนับสำน้นและค�นห้าแนวทำางท้ำ�ชุ่วยให้�เจั�าห้น�าท้ำ�ห้ญิงสำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งโอกาสำแบบมืืออาชุ้พื่ ซึ่้�งก่อนห้น�านั�นไมื่
สำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งได� โดยอาจัเกิดข้ึ้�นอย่างเป็นร้ปธรรมืและปฏิิบัต์ิได�ในห้ลายร้ปแบบ ได�แก่  

• ขึ้อให้�นสำผ่.ห้ญิงและเจั�าห้น�าท้ำ�ทำ้�เห้มืาะสำมืเขึ้�าร่วมืการประชุ้มืเชิุงปฏิิบัต์ิการ และเป็นตั์วแทำนขึ้ององค์กร 

• ทำบทำวนแผ่นผั่งโครงสำร�างองค์กร เพื่ื�อพื่ิจัารณ์าว่าม้ืความืไมื่สำมืด้ลทำางเพื่ศสำภัาพื่ในแง่ต์ำาแห้น่งงานขึ้องผ้่�ม้ือำานาจัในการตั์ดสิำนใจัห้รือไมื่ 

• เพื่ิ�มืองค์ความืร้�ด�านเพื่ศสำภัาพื่ให้�กับองค์กร โดยการจััดอบรมืและการประชุ้มืเชุิงปฏิิบัต์ิการให้�กับเจั�าห้น�าท้ำ� เพื่ื�อให้�เกิดความืเขึ้�าใจัมืากข้ึ้�นต์่อเรื�องเพื่ศสำภัาพื่

• จััดโครงการเสำริมืสำร�างศักยภัาพื่และการเร้ยนร้�ทำักษะให้�กับเจั�าห้น�าทำ้�ท้ำ�เป็นนสำผ่.ห้ญิง เพืื่�อให้�สำามืารถิ่ทำำาห้น�าท้ำ�เป็นผ้่�นำาองค์กรในอนาคต์

 บรรทัดฐานอย่างไม่ป็นทางการ และแนวปฏิิบัติ ในเชิงก่ดกัน

กรอบคิดด�านเพื่ศสำภัาพื่ในการทำำางานประเภัทำส้ำดทำ�าย จัะเกิดข้ึ้�นได�จัากการเปล้�ยนแปลงการปฏิิบัต์ิในแต์่ละวัน ซึ่้�งยังคงต์อกยำ�าความืไมื่เสำมือภัาคในเชุิงวัฒนธรรมื
 เราควรดำาเนินงานเพืื่�อประกันว่าวัฒนธรรมืการทำำางานและชุ้มืชุนขึ้องเรา เปิดรับต์่อการม้ืสำ่วนร่วมืขึ้องนสำผ่.ห้ญิง โดยการร่วมืกันทำำางานเพืื่�อจัำาแนกและขึ้จััด
พื่ฤต์ิกรรมืและการปฏิิบัต์ิท้ำ�เลือกปฏิิบัต์ิ ซึ่้�งเป็นปัจัจััยสำำาคัญท้ำ�ชุ่วยให้�เกิดสำภัาพื่แวดล�อมืซ้ึ่�งสำนับสำน้นให้�นสำผ่.ห้ญิงกล�าพื่้ดถิ่้งประสำบการณ์์และความืปลอดภััย
ในการทำำางานด�านสิำทำธิมืน้ษยชุนขึ้องต์น

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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สนับสนุนนสผ.หญิงในชุมชน
ขึ้�อเสำนอแนะห้รือขึ้�อแนะนำาสำ่วนให้ญ่เก้�ยวกับเพื่ศสำภัาพื่ในบทำน้� เก้�ยวขึ้�องกับแนวทำางทำ้�องค์กรจัะสำามืารถิ่พื่ัฒนาการม้ืสำ่วนร่วมืขึ้องเพื่ศสำภัาพื่และสำนับสำน้นนสำผ่
.ห้ญิงได�มืากข้ึ้�นอย่างไร ซึ่้�งไมื่ได�ห้มืายถิ่้งเพื่้ยงการเปล้�ยนแปลงการปฏิิบัต์ิในการทำำางานขึ้องต์นเอง และความืพื่ยายามืผ่ลักดันการดำาเนินงาน นโยบาย และ
ทำัศนคต์ิด�านเพื่ศสำภัาพื่เป็นประเด็นสำำาคัญเทำ่านั�น ห้ากยังห้มืายถิ่้งการเปล้�ยนแปลงทัำศนคต์ิและการปฏิิบัต์ิในชุ้มืชุนท้ำ�พื่วกเราและองค์กรขึ้องเราทำำางานด�วย 

เราควรต์ระห้นักว่า ม้ืผ่้�ชุายจัำานวนมืากกว่าผ้่�ห้ญิงในชุ้มืชุนในอน้ภั้มืิภัาคล้่มืนำ�าโขึ้งท้ำ�สำามืารถิ่อ่านออกเข้ึ้ยนได� สำ่งผ่ลให้�ผ้่�ชุายมัืกม้ืบทำบาทำสำำาคัญในการประชุ้มื 
และการร่วมืมืือกับองค์กรพื่ัฒนาเอกชุน และห้น่วยงานห้รือบ้คคลจัากภัายนอก อย่างไรก็ด้ ปรากฏิการณ์์น้�เป็นผ่ลมืาจัากการท้ำ�ผ่้�ชุายม้ืโอกาสำเขึ้�าถิ่้งการศ้กษา
ได�ง่ายกว่า นอกจัากนั�น ผ่้�ห้ญิงยังมืักต์�องแบกรับภัาระความืรับผ่ิดชุอบในครัวเรือนจัำานวนมืาก และมัืกถิ่้กอบรมืให้�สำนใจัการทำำางานในบ�านเรือน มืากกว่าการ
ศ้กษาห้าความืร้�ห้รือเขึ้�ารับการอบรมื 

เนื�องจัากนสำผ่.บางคนอาจัไมื่ได�เป็นสำ่วนห้น้�งขึ้ององค์กร เราจั้งต์�องพื่ิจัารณ์าว่าจัะม้ืมืาต์รการอย่างไรท้ำ�ชุ่วยพื่ัฒนาให้�เกิดวัฒนธรรมืชุ้มืชุนท้ำ�ม้ืสำ่วนร่วมืมืาก
ข้ึ้�น และสำนับสำน้นนสำผ่.ห้ญิง การปฏิิบัต์ิบางประการอาจันำามืาใชุ�ได� เชุ่น  

• สำนับสำน้นให้�ผ้่�ห้ญิงม้ืบทำบาทำความืรับผิ่ดชุอบในชุ้มืชุน 

• ม้ืมืาต์รการเพืื่�อค้�มืครองผ้่�ห้ญิงจัากการเลือกปฏิิบัต์ิท้ำ�เกิดจัากเพืื่�อนร่วมืงานชุาย 

• จััดกิจักรรมืเพื่ื�อเพื่ิ�มืความืต์ระห้นักร้�และความืละเอ้ยดอ่อนด�านเพื่ศสำภัาพื่ 

• สำร�างโอกาสำให้�ผ้่�ห้ญิงสำามืารถิ่เร้ยนร้�และเขึ้�าร่วมืในกิจักรรมืขึ้องชุ้มืชุนและอื�น ๆ 

• ให้�ค้ณ์ค่ากับองค์ความืร้�และทำักษะท้ำ�ผ้่�ห้ญิงม้ืในชุ้มืชุน 

• เปิดโอกาสำให้�พื่วกเธอมื้บทำบาทำเป็นแกนนำา 

ห้ากนสำผ่.ห้ญิงในชุ้มืชุนมื้ปัญห้าในเรื�องการอ่านออกเข้ึ้ยนได� ผ่้�นำากระบวนการก็ควรปรับวิธ้การสำร�างความืม้ืสำ่วนร่วมื และปรับวิธ้การอบรมื ผ่้�นำากระบวนการ
ควรจััดห้าล่ามืและใชุ�การอบรมืท้ำ�เน�นการใชุ�ร้ปภัาพื่ รวมืทำั�งการปรับเนื�อห้าและอ้ปกรณ์์ท้ำ�ใชุ�ในการอบรมื เพืื่�อสำนับสำน้นการเขึ้�าถิ่้งท้ำ�มืากข้ึ้�น  

ข้อเสนอแนะสำ�หรับนสผ.หญิงในชุมชน 
ผ่้�ทำำางานม้ืสำ่วนร่วมืกับชุ้มืชุนต์�องประกันอย้่เสำมือว่า ม้ืต์ัวแทำนขึ้องนสำผ่.ห้ญิงในการจััดกิจักรรมืขึ้องต์น และให้�โอกาสำผ่้�ห้ญิงในการแสำดงความืเห็้นระห้ว่างการ
อภัิปราย  

ควรสำังเกต์ด�วยว่า เราไมื่ควรจัำากัดให้�นสำผ่.ห้ญิงในชุ้มืชุนแสำดงความืเห้็นได�เฉพื่าะเรื�องท้ำ�มืักถิ่้กมืองว่าเป็นประเด็นท้ำ�กระทำบต์่อผ่้�ห้ญิงเทำ่านั�น ในฐานะเป็นผ่้�รับผ่ิด
ชุอบห้ลักในครัวเรือน ผ่ลกระทำบด�านลบต์่อสิำ�งแวดล�อมืและความืเป็นอย้่เนื�องจัากโครงการพัื่ฒนา ก็มืักจัะกระทำบอย่างร้นแรงต์่อผ้่�ห้ญิงในห้ลายร้ปแบบ ความื
เห้็นขึ้องผ่้�ห้ญิงจั้งเป็นปัจัจััยสำำาคัญท้ำ�ชุ่วยให้�เราเขึ้�าใจัว่า โครงการเห้ล่าน้�สำ่งผ่ลกระทำบอย่างไรต์่อชุ้มืชุนในทำ�องถิ่ิ�น   

บทท่� 1: นัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดิินั
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ง�นวิจัยระดับชุมชนและเพศสภ�พ 
ในการประเมิืนผ่ลระดับชุ้มืชุน การสำำารวจัประสำบการณ์์ขึ้องนสำผ่.ห้ญิงในชุ้มืชุน อาจัเป็นประเด็นสำำาคัญและอ่อนไห้วในการทำำางานวิจััย อย่างไรก็ด้ ในวัฒนธรรมื
ท้ำ�ชุายเป็นให้ญ่ ผ่้�ห้ญิงอาจัไมื่ร้�ส้ำกสำบายใจัเสำมือไปท้ำ�จัะบอกเล่าประสำบการณ์์ขึ้องต์นเองทัำ�งห้มืดและอย่างต์รงไปต์รงมืา จั้งควรใชุ�มืาต์รการบางอย่างเพื่ื�อแก�
ปัญห้าน้� เชุ่น การสำร�างพืื่�นทำ้�ปลอดภััยสำำาห้รับผ่้�ห้ญิงทำ้�ไมื่ม้ืแกนนำาชุ้มืชุนผ่้�ชุายอย้่ด�วย การกำาห้นดให้�เจั�าห้น�าท้ำ�ผ่้�เก็บขึ้�อมื้ลและผ้่�สำัมืภัาษณ์์ต์�องเป็นผ้่�ห้ญิง และ
การอบรมืเจั�าห้น�าท้ำ�ผ่้�เก็บขึ้�อม้ืลให้�ม้ืความือ่อนไห้วด�านเพื่ศสำภัาพื่ ในทำำานองเด้ยวกัน ผ่้�ชุายอาจัร้�ส้ำกสำบายใจัมืากกว่าท้ำ�จัะบอกเล่าม้ืมืมืองและประสำบการณ์์กับ
ผ่้�สำัมืภัาษณ์์ท้ำ�เป็นชุาย เราจ้ังต์�องคำาน้งถิ่้งขึ้�อมื้ลน้�ในกิจักรรมืจััดทำำาแผ่นการกเก็บขึ้�อมื้ล 

เราต์�องต์ระห้นักว่า ผ่้�ห้ญิงในชุ้มืชุนท้ำ�ได�รับผ่ลกระทำบอาจัต์�องเผ่ชิุญกับความืร้นแรงด�วยเห้ต้์ผ่ลขึ้องเพื่ศสำภัาพื่ และการปฏิิบัต์ิมืิชุอบในครอบครัวมืาก่อน ผ่้�
ทำำางานกับผ่้�ห้ญิงในชุ้มืชุนควรได�รับการอบรมืให้�มืากส้ำด เพื่ื�อให้�สำามืารถิ่ตั์�งคำาถิ่ามืโดยม้ืความืละเอ้ยดอ่อนและเขึ้�าใจัถิ่้งภัาวะบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจั และต์ระห้นักว่า
บ้คคลอาจัอยากเล่าเรื�องในบางประเด็นในสำภัาพื่แวดล�อมืท้ำ�เป็นสำ่วนต์ัวและเป็นการสัำมืภัาษณ์์แบบต์ัวต์่อตั์ว การม้ืโอกาสำพื่้ดค้ยกับสำมืาชุิกขึ้ององค์กรชุ้มืชุน
เอง อาจัเป็นห้น้�งในห้นทำางท้ำ�ม้ือย้่น�อยซึ่้�งชุ่วยให้�ผ้่�ต์กเป็นเห้ยื�อขึ้องความืร้นแรงและการปฏิิบัต์ิมืิชุอบด�วยเห้ต้์ผ่ลขึ้องเพื่ศสำภัาพื่ สำามืารถิ่ร�องขึ้อความืสำนับสำน้น
ได� อย่างไรก็ด้ ไมื่ใชุ่ว่าท้ำกองค์กรจัะได�รับการอบรมืเพืื่�อให้�ความืสำนับสำน้นเชุ่นน้�ได� จั้งเป็นเรื�องสำำาคัญท้ำ�จัะต์�องจััดทำำาบัญชุ้รายชุื�อองค์กรและบ้คคลท้ำ�สำามืารถิ่ให้�
ความืสำนับสำน้นต์่อเห้ยื�อขึ้องความืร้นแรงและการปฏิิบัต์ิมืิชุอบได� 

สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• กรอบคิดด�านเพื่ศสำภัาพื่ในการทำำางานเป็นกรอบคิดท้ำ�ชุ่วยให้�เขึ้�าใจัว่าการเปล้�ยนแปลงท้ำ�นำาไปส้ำ่ความืเทำ่าเท้ำยมืทำางเพื่ศสำภัาพื่จัะเกิดข้ึ้�นได�อย่างไร 

จัากการทำำางานทัำ�งสำ้�ด�าน ได�แก่ สำามัืญสำำาน้กและศักยภัาพื่ ทำรัพื่ยากร กฎเกณ์ฑ์และนโยบายอย่างเป็นทำางการ และบรรทัำดฐานอย่างเป็นทำางการ
 และแนวปฏิิบัต์ิในเชุิงก้ดกัน 

• นสำผ่.ห้ญิงมัืกถิ่้กก้ดกันไมื่ให้�ม้ืโอกาสำเขึ้�ารับการอบรมื ซึ่้�งจัะชุ่วยให้�พื่วกเธอสำามืารถิ่พัื่ฒนาทัำกษะและความืร้� องค์กรและชุ้มืชุนจั้งต์�องสำร�าง 
แสำวงห้า และสำนับสำน้นนสำผ่.ห้ญิงให้�เขึ้�าถิ่้งโอกาสำเห้ล่าน้�อย่างเต์็มืทำ้�  

• วัฒนธรรมืองค์กรและชุ้มืชุนอาจัทำำาให้�เกิดสำภัาพื่แวดล�อมืทำ้�ทำ�าทำาย ห้รือกดข้ึ้�สำำาห้รับนสำผ่.ห้ญิง เราต์�องดำาเนินงานอย่างจัริงใจัเพืื่�อสำ่งเสำริมืการ
ดำารงต์ำาแห้น่งท้ำ�ม้ือำานาจัควบค้มือย่างเทำ่าเท้ำยมื ความืเทำ่าเทำ้ยมืในการตั์ดสิำนใจั และความืน่าเชืุ�อถิ่ือขึ้องผ้่�ห้ญิง

• ควรกำาห้นดให้�ม้ืนโยบายด�านเพื่ศสำภัาพื่และการค้กคามืทำางเพื่ศในองค์กรซึ่้�งนสำผ่.ห้ญิงทำำางานด�วย และนสำผ่.ห้ญิงต์�องม้ืบทำบาทำในการกำาห้นด
นโยบายเห้ล่าน้� 

• นอกจัากการปฏิิบัต์ิขึ้ององค์กรแล�ว การพัื่ฒนาให้�เกิดวัฒนธรรมืชุ้มืชุนขึ้องการมื้สำ่วนร่วมื เป็นปัจัจััยสำำาคัญท้ำ�ชุ่วยสำนับสำน้นนสำผ่.ห้ญิงเชุ่นกัน 
ทำั�งน้�อาจัรวมืถิ่้งการสำนับสำน้นให้�ผ้่�ห้ญิงม้ืบทำบาทำความืรับผ่ิดชุอบในชุ้มืชุน การกำาห้นดมืาต์รการขึ้องการต์รวจัสำอบเพื่ื�อค้�มืครองผ้่�ห้ญิงจัากการ
เลือกปฏิิบัต์ิ และการให้�ค้ณ์ค่ากับองค์ความืร้�และทำักษะท้ำ�ผ้่�ห้ญิงม้ื และทำำาประโยชุน์ให้�กับชุ้มืชุน โดยให้�โอกาสำพื่วกเธอในการม้ืบทำบาทำเป็นแกนนำา 

• ผ้่�ทำำางานม้ืสำ่วนร่วมืกับชุ้มืชุนต์�องประกันอย้่เสำมือว่า ม้ืต์ัวแทำนขึ้องนสำผ่.ห้ญิงในการจััดกิจักรรมืขึ้องต์น และให้�โอกาสำผ้่�ห้ญิงในการแสำดงความืเห็้น
ระห้ว่างการอภิัปราย ต์�องจััดให้�มื้พื่ื�นทำ้�ซึ่้�งปลอดภััยอย่างแทำ�จัริง เพืื่�อให้�ผ้่�ห้ญิงบอกเล่าเรื�องราวประสำบการณ์์ขึ้องต์นอย่างเต็์มืทำ้�และซืึ่�อสำัต์ย์ได�
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แนวปฏิิบัติสำาหรับผู้นำากระบวนการ

คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย
ให้�ใชุ�คำาถิ่ามืเห้ล่าน้�เป็นแนวทำางกระต้์�นการอภัิปรายในกล้่มืย่อย:

• ใครมืักได�ดำารงต์ำาแห้น่งท้ำ�ม้ือำานาจัในการต์ัดสำินใจัในท้ำ�ทำำางานและชุ้มืชุนขึ้องค้ณ์? เพื่ศสำภัาพื่และอัต์ลักษณ์์ขึ้องพื่วกเขึ้าม้ืสำ่วนชุ่วยให้�พื่วกเขึ้า
ดำารงต์ำาแห้น่งนั�นอย่างไร?  

• องค์กรห้รือชุ้มืชุนขึ้องค้ณ์จัะสำร�างให้�เกิดพื่ื�นทำ้�ปลอดภััยและม้ืสำ่วนร่วมืสำำาห้รับนสำผ่.ห้ญิงได�อย่างไร?

• องค์กรห้รือชุ้มืชุนขึ้องค้ณ์ม้ืนโยบายห้รือการปฏิิบัต์ิท้ำ�เน�นเรื�องเพื่ศสำภัาพื่ และค้ณ์คิดว่าได�ผ่ลมืากน�อยเพื่้ยงใด? เห้ต์้ใดจั้งเป็นเชุ่นนั�น? 

• นสำผ่.ห้ญิงจัะได�รับประโยชุน์จัากโอกาสำแบบมืืออาชุ้พื่เชุ่นน้�อย่างไร และเพื่ราะเห้ต้์ใด? 

• เราจัะประกันให้�ม้ืการสำนับสำน้น การมื้สำ่วนร่วมื และการม้ืตั์วแทำนขึ้องนสำผ่.ห้ญิงในโครงสำร�างชุ้มืชุนได�อย่างไร? 

• เราต์�องการเห็้นการเปล้�ยนแปลงในแง่พื่ฤต์ิกรรมืขึ้องผ้่�ห้ญิงและผ้่�ชุายในชุ้มืชุนอย่างไร? ต์�องเริ�มืจัากการเปล้�ยนแปลงอะไรก่อน?  

แนวปฏิบัติสำ�หรับผู้นำ�กระบวนก�ร
• วิเคราะห้์บริบทำและความืเป็นมืาขึ้องกล้่มืทำ้�เราทำำางานด�วย ห้ากกล้่มืดังกล่าวไมื่ม้ืประสำบการณ์์การพื่้ดค้ยและวิเคราะห้์เรื�องเพื่ศภัาพื่มืาก่อน เรา

อาจัจัำาเป็นต์�องม้ืการพื่้ดค้ยเพื่ิ�มืเต์ิมื เพืื่�อประกันว่าผ้่�เขึ้�าร่วมืเขึ้�าใจัอย่างเต็์มืทำ้�ว่า เพื่ศสำภัาพื่และอำานาจัม้ืบทำบาทำอย่างไรในระดับบ้คคล ระห้ว่าง
บ้คคล และในเชุิงระบบ 

• ม้ืขึ้�อเสำนอให้�ใชุ�ภัาพื่ประกอบเพืื่�ออธิบายถิ่้งกรอบคิดด�านเพื่ศสำภัาพื่ในการทำำางาน กร้ณ์าด้ต์ัวอย่างท้ำ�ห้น�า 27 

บทท่� 1: นัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดิินั
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2 ยุทธศาสตร์ด้าน

ความปลอดภัยและ

การประเมินความเส่�ยง
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นสผ.ท่�ทำางานในอนุภูมิภาคลุ่มนำ�าโขงอาจเผ่ชิญกับุภััยคุกคามจำานวนมากในรืะหว�างการื

ทำำางาน พีวกเขาจึงจำาเป็็นต่้องมีความรื้้และทำักษัะเพีื�อกำาหนดิและดิำาเนินงานต่ามยุทำธิศาส่ต่รื์

ทำี�ช�วยเพีิ�มความคุ้มครืองให้กับุต่นเอง

การจััดการความืเส้ำ�ยงเก้�ยวขึ้�องกับการเต์ร้ยมืตั์วและการรับมืือ ห้ากนสำผ่.สำามืารถิ่จััดการกับความืเส้ำ�ยงท้ำ�เกิดข้ึ้�นได�อย่างเป็นผ่ลเพื่ราะม้ืการเต์ร้ยมืตั์ว จัะชุ่วย
ลดโอกาสำท้ำ�จัะเกิดภััยค้กคามืได� และทำำาให้�พื่วกเขึ้าสำามืารถิ่ทำำางานอย่างต์่อเนื�องในสำภัาพื่แวดล�อมืท้ำ�ปลอดภััยและมัื�นคงมืากข้ึ้�น  

ในบทำน้�เป็นการพิื่จัารณ์าว่าการม้ืย้ทำธศาสำต์ร์ด�านความืปลอดภััยเป็นเรื�องสำำาคัญอย่างไร รวมืทัำ�งให้�แนวปฏิิบัต์ิซึ่้�งชุ่วยให้�นสำผ่.สำามืารถิ่วิเคราะห้์บริบทำในการ
ทำำางานขึ้องต์นได� ทัำ�งยังให้�คำาอธิบายต์่อคำาศัพื่ทำ์ต์่าง ๆ เชุ่น ‘ความืเส้ำ�ยง’ ‘ภััยค้กคามื’ ‘ศักยภัาพื่’ และ ‘ความืเปราะบาง’ และจัะสำามืารถิ่นำามืาใชุ�เพื่ื�อทำำาการ
ประเมืินความืเส้ำ�ยงได�อย่างไรบ�าง

นสำผ่.ยังจัะได�เร้ยนร้�เก้�ยวกับขัึ้�นต์อนต์่าง ๆ เพื่ื�อทำำาการประเมืินความืเส้ำ�ยง และความืห้มืายขึ้อง ‘ต์ัวชุ้�วัดความืปลอดภััย’ และเห้ต์้ใดเราจั้งต์�องให้�ความืสำำาคัญ
กับเรื�องน้� 

วัตถุุประสงค์การเร่ยนรู้

• เพื่ื�อเร้ยนร้�เพิื่�มืเต์ิมืเก้�ยวกับความืสำำาคัญขึ้องย้ทำธศาสำต์ร์ด�านความืปลอดภััย

• เพื่ื�อวิเคราะห้์บริบทำในการทำำางานขึ้องนสำผ่.  

• เพื่ื�อนิยามื ‘ความืเส้ำ�ยง’ ‘ภััยค้กคามื’ ‘ศักยภัาพื่’ และ ‘ความืเปราะบาง’ และใชุ�คำาศัพื่ทำ์เห้ล่าน้�เพื่ื�อชุ่วยให้�นสำผ่.สำามืารถิ่ทำำาการประเมิืนความืเส้ำ�ยงได�

• เพื่ื�อเร้ยนร้�ถิ่้งขัึ้�นต์อนต์่าง ๆ ในการทำำาการประเมิืนความืเส้ำ�ยง และ

• เพื่ื�อจัำาแนก ‘ตั์วชุ้�วัดความืปลอดภััย’ และทำำาความืเขึ้�าใจัถิ่้งความืสำำาคัญในเรื�องน้� 

สิ�งท่�ควรอ่านเพิ�มเติม

• New Protection Manual for Human Rights Defenders by Protection International

• Holistic Security Training Manual by Tactical Technology Collective 

• Integrated Security: The Manual by The Kvinna till Kvinna Foundation

สรุุปรุายการุส่�งที่่�ควรุอ่่านเพิ่่�มเติ่มอ่ย่่ในภาคผนวก 1

บริบท

บทท่� 2: ยุุทธศาสตร์์ด้้านความปลอด้ภััยุและการ์ปร์ะเมินความเส่�ยุง
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 2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย

ย้ทำธศาสำต์ร์ด�านความืปลอดภััยเป็นแผ่นปฏิิบัต์ิการทำ้�ออกแบบมืา เพื่ื�อประกันความืมัื�นคงปลอดภััยและส้ำขึ้ภัาวะขึ้องเรา ทัำ�งด�านกายภัาพื่ ดิจิัทัำล และจัิต์วิทำยา
สำังคมื เมืื�อใชุ�คำาว่า ‘ความืปลอดภััยอย่างเป็นองค์รวมื’ ให้�ห้มืายถิ่้งความืปลอดภััยทัำ�งสำามืด�านเห้ล่าน้�  

เหตุ ใดจึงต้องกำาหนดยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย? 

การกำาห้นดย้ทำธศาสำต์ร์ด�านความืปลอดภััย ชุ่วยให้�เราสำามืารถิ่จัำาแนกภััยค้กคามืท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�นกับเรา และความืเส้ำ�ยงท้ำ�เก้�ยวขึ้�อง ท้ำ�เราอาจัต์�องเจัอในระห้ว่างการ
ทำำางาน และทำำาให้�เต์ร้ยมืตั์วรับมืือกับสำถิ่านการณ์์ได�ก่อนท้ำ�จัะเกิดข้ึ้�น ชุ่วยให้�เราจัำาแนกขัึ้�นต์อนท้ำ�สำามืารถิ่ดำาเนินการเพื่ื�อลดความืเส้ำ�ยง รวมืทัำ�งกำาห้นดแนวทำาง
การรับมืือและการปฏิิบัต์ิท้ำ�ม้ืความืเห้มืาะสำมืและเป็นผ่ลมืากส้ำด 

2. 2 การวิเคราะห์บริบท

เราจัำาเป็นต์�องวิเคราะห้์บริบทำในการทำำางาน เพืื่�อให้�ต์ระห้นักว่าพื่ัฒนาการแบบใดบ่งบอกว่า สำถิ่านการณ์์อาจัเปล้�ยนแปลงห้รือเลวร�ายลง เราจั้งควรห้มัื�นติ์ดต์ามื
ขึ้่าวสำารและพื่ัฒนาการด�านการเมืืองท้ำ�สำ่งผ่ลกระทำบต์่อเรา ต์่อผ่้�ท้ำ�เราทำำางานด�วย และต์่อกิจักรรมืต์ามืแผ่นงานขึ้องเราอย่างสำมืำ�าเสำมือ การเขึ้�าใจัสำภัาพื่แวดล�อมื
ขึ้องต์นเอง จัะชุ่วยให้�เราสำามืารถิ่จััดทำำาย้ทำธศาสำต์ร์ด�านความืปลอดภััยท้ำ�ครอบคล้มืและต์รงกับสำถิ่านการณ์์มืากข้ึ้�น เป็นย้ทำธศาสำต์ร์ทำ้�ได�รับการออกแบบมืา
อย่างเห้มืาะสำมืกับสำถิ่านการณ์์เฉพื่าะทำ้�เกิดข้ึ้�นกับเรา 

การวิเคราะห้์บริบทำครอบคล้มืถิ่้งการทำำาความืเขึ้�าใจัถิ่้งโครงการทำ้�กำาลังสำ่งผ่ลกระทำบต์่อชุ้มืชุน ในแง่สำ่วนต์ัว ชุ้มืชุน ห้รือองค์กร เราจัำาเป็นต์�องทำราบว่าใครเป็นผ่้�
ม้ืสำ่วนได�สำ่วนเส้ำยห้ลักในโครงการ และเราอาจัต์�องเผ่ชิุญห้น�ากับใครในระห้ว่างการดำาเนินงาน การจัำาแนกบ้คคลห้ลักท้ำ�เก้�ยวขึ้�องกับโครงการ ชุ่วยให้�เราเขึ้�าใจัถิ่้ง
ขึ้อบเขึ้ต์ขึ้องโครงการ ระดับการลงท้ำน ใครเป็นผ้่�ลงท้ำน และห้น่วยราชุการใดท้ำ�รับผ่ิดชุอบกับโครงการน้� ขึ้�อม้ืลเห้ล่าน้�ชุ่วยให้�เรากำาห้นดเป้าห้มืายในการรณ์รงค์
กดดันและการเขึ้�าถิ่้งผ้่�ม้ืสำ่วนได�สำ่วนเส้ำย ทำั�งยังชุ่วยให้�เราจัำาแนกท้ำ�มืาขึ้องภััยค้กคามืและระดับขึ้องความืเส้ำ�ยงท้ำ�เก้�ยวขึ้�อง 

สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• ย้ทำธศาสำต์ร์ด�านความืปลอดภััยเป็นแผ่นปฏิิบัต์ิการท้ำ�ออกแบบมืา เพืื่�อประกันความืมืั�นคงปลอดภััยและส้ำขึ้ภัาวะขึ้องเรา ทัำ�งด�านกายภัาพื่ ดิจิัทำัล

 และจิัต์วิทำยาสัำงคมื 

• การกำาห้นดย้ทำธศาสำต์ร์ด�านความืปลอดภััย ชุ่วยให้�เราสำามืารถิ่จัำาแนกความืเส้ำ�ยงทำ้�อาจัเกิดข้ึ้�นกับเรา ต์ั�งแต์่ก่อนลงมืือทำำางาน ชุ่วยให้�เราสำามืารถิ่
ประเมิืนได�ว่าจัะทำำาอะไรได�บ�างเพืื่�อลดความืเส้ำ�ยง และกำาห้นดแนวทำางรับมืือห้รือการปฏิิบัต์ิท้ำ�เห้มืาะสำมืและเป็นผ่ลมืากส้ำด 

• เราจัำาเป็นต์�องวิเคราะห้์บริบทำในการทำำางาน เพืื่�อให้�ต์ระห้นักว่าพัื่ฒนาการแบบใดบ่งบอกว่า สำถิ่านการณ์์อาจัเปล้�ยนแปลงห้รือเลวร�ายลง 

• เราจัำาเป็นต์�องทำราบว่าใครเป็นผ้่�มื้สำ่วนได�สำ่วนเส้ำยห้ลักในโครงการ และเราอาจัต์�องเผ่ชิุญห้น�ากับใครในระห้ว่างการดำาเนินงาน 
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บทท่� 2: ยุุทธศาสตร์์ด้้านความปลอด้ภััยุและการ์ปร์ะเมินความเส่�ยุง
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แนวปฏิิบัติสำาหรับผู้นำากระบวนการ

กิจกรรม
กิจกรรม 1: กิจกรรมทำาแผนท่�ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย 

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ:

• ต์ิดกระดาษแผ่่นให้ญ่บนผ่นัง และเข้ึ้ยนแกนส้ำ�แกนซึ่้�งแบ่งพืื่�นทำ้�ออกเป็นส้ำ�สำ่วนต์ามืภัาพื่ด�านล่าง 

• เมืื�อจััดทำำาเสำร็จัแล�ว ให้�ผ่้�เขึ้�าร่วมืเข้ึ้ยนชืุ�อบ้คคลห้รือห้น่วยงานต์่าง ๆ ในกระดาษโพื่สำต์์อิทำ (ห้น้�งคน/ห้น่วยงานต์่อห้น้�งชิุ�น) และเอามืา
ต์ิดต์ามืแกนท้ำ�เห้มืาะสำมื ควรให้�พื่วกเขึ้าจัำาแนกด�วยว่า ผ้่�ม้ืสำ่วนได�สำ่วนเส้ำยเห้ล่านั�นม้ือำานาจัอย่างไร และผ้่�ม้ืสำ่วนได�สำ่วนเส้ำยม้ืผ่ลประโยชุน์
เก้�ยวขึ้�องอย่างไรในการทำำางานขึ้องต์น (อย่าลืมืพื่้ดถิ่้งห้น่วยงานระห้ว่างประเทำศ รวมืทัำ�งห้น่วยงานสำห้ประชุาชุาต์ิและสำถิ่านท้ำต์ ผ้่�เขึ้�าร่วมื
ยังมืักลืมืบทำบาทำขึ้องสืำ�อมืวลชุน) 

อภัิปรายห้ลังกิจักรรมื:

• เมืื�อทำำาแผ่นท้ำ�ผ้่�ม้ืสำ่วนได�สำ่วนเส้ำยเสำร็จัแล�ว ให้�ถิ่ามืผ้่�เขึ้�าร่วมืว่า 

• เห้ต้์ใดจั้งระบ้ว่าผ้่�ม้ืสำ่วนได�สำ่วนเส้ำยอย้่ในต์ำาแห้น่งดังกล่าว? 

• พื่วกเขึ้าคิดว่าผ้่�ม้ืสำ่วนได�สำ่วนเส้ำยท้ำ�พื่วกเขึ้าจัำาแนกเห้ล่าน้� อาจัม้ืบทำบาทำท้ำ�สำ่งผ่ลกระทำบต์่อความืปลอดภััยและความืมัื�นคงขึ้องต์นเองอย่างไร? 

แนวปฏิิบัต์ิสำำาห้รับผ่้�นำากระบวนการ

• ม้ืแนวทำางห้ลายประการในการวิเคราะห้์บริบทำขึ้องการทำำางานขึ้องชุ้มืชุนห้รือองค์กร ในกิจักรรมืทำำาแผ่นท้ำ�ผ้่�มื้สำ่วนได�สำ่วนเส้ำย เป็นการ
ชุ่วยให้�เกิดการพื่ิจัารณ์าถิ่้งต์ำาแห้น่งขึ้องห้น่วยงานห้รือบ้คคลท้ำ�เก้�ยวขึ้�องกับชุ้มืชุนห้รือองค์กร และพื่วกเขึ้าอาจัม้ืบทำบาทำทำ้�สำร�างผ่ลก
ระทำบต์่อความืปลอดภััยและความืมืั�นคงอย่างไรบ�าง 

• ค้ณ์ยังอาจัพื่ิจัารณ์าใชุ� ‘force field analysis’ (การวิเคราะห์้แรงห้น้น – แรงต์�าน) ต์ามืรายละเอ้ยดในค้่มืือ Protection International’s 
New Protection Manual for ERDs. ห้น�า 19-24
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 2.3 การประเมินความเส่�ยง

ย้ทำธศาสำต์ร์ด�านความืปลอดภััยทำ้�เขึ้�มืแข็ึ้ง มืักเริ�มืจัากการประเมิืนความืเส้ำ�ยง การประเมิืนความืเส้ำ�ยงเป็นกระบวนการทำ้�ชุ่วยให้�เราและเพืื่�อนร่วมืงานสำามืารถิ่
จัำาแนกภััยค้กคามืท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�น และพิื่จัารณ์าถิ่้งศักยภัาพื่และความืเปราะบางขึ้องเรา เพืื่�อให้�สำามืารถิ่ประเมิืนระดับความืเส้ำ�ยงท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�นกับเราและผ้่�ท้ำ�เรา
ทำำางานด�วยได� ซ้ึ่�งจัะชุ่วยให้�เราพื่ิจัารณ์าถิ่้งแนวทำางทำ้�นำามืาใชุ�เพืื่�อลดระดับความืเส้ำ�ยง และกำาห้นดแนวทำางการรับมืือ ห้ากเกิดภััยค้กคามืข้ึ้�น

เนื�องจัากบ้คคลต์่าง ๆ ย่อมืเผ่ชุิญกับความืเส้ำ�ยงและระดับความืเส้ำ�ยงท้ำ�แต์กต์่างกัน เราจั้งควรทำำาการประเมิืนความืเส้ำ�ยงร่วมืกันภัายในองค์กรห้รือชุ้มืชุน ซึ่้�งจัะ
ชุ่วยทำำาให้�แน่ใจัว่าไมื่ได�มืองขึ้�ามืประเด็นใด ๆ และทำำาให้�สำามืารถิ่ใชุ�ประโยชุน์จัากระดับความืร้� ทำักษะและประสำบการณ์์ท้ำ�แต์กต์่างกันได�  

ภัยคุกคาม ความเส่�ยง ศักยภาพ และความเปราะบาง

คำาว่า ‘ภััยค้กคามื’ และ ‘ความืเส้ำ�ยง’ มืักเป็นคำาท้ำ�ใชุ�ทำดแทำนกันได�ในแห้ล่งขึ้�อมื้ลด�านความืปลอดภััย ห้มืายถิ่้งสำามืารถิ่ใชุ�สำลับแทำนกันได� ในค้่มืือฉบับน้�เราได�ย้ด
ต์ามืนิยามืต์ามืท้ำ�กำาห้นดด�านล่างเพืื่�อแยกแยะความืแต์กต์่างระห้ว่างทัำ�งสำองคำา 

ภััยค้กคามื ห้มืายถิ่้งสิำ�งใดท้ำ�อาจัเป็นอันต์รายต์่อความืมัื�นคงปลอดภััยและส้ำขึ้ภัาวะด�านกายภัาพื่ ดิจัิทำัล และจัิต์วิทำยาสำังคมื ซึ่้�งมืักเป็นผ่ลมืาจัากการกระทำำาอย่าง
จังใจัขึ้องบ้คคลห้รือกล้่มือื�น (บ้คคลท้ำ�เป็นภััยค้กคามื) ตั์วอย่างเชุ่น การข้ึ้่ทำ้�จัะทำำาร�ายร่างกาย การขึ้โมืยขึ้�อม้ืล ห้รือการค้กคามืและการขึ้่มืข้ึ้ ่

ความืเส้ำ�ยง กล่าวโดยสำร้ป ห้มืายถิ่้งอันต์รายใด ๆ ท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�นกับเรา โดยมัืกเป็นผ่ลมืาจัากภััยค้กคามื ต์ัวอย่างขึ้องความืเส้ำ�ยงประกอบด�วย โอกาสำท้ำ�จัะได�
รับบาดเจ็ับห้รือถิ่้กสัำงห้ารเนื�องจัากการทำำาร�ายร่างกาย โอกาสำท้ำ�จัะม้ืการเปิดโปงขึ้�อม้ืลลับทำ้�ถิ่้กขึ้โมืยไป ห้รือความืเส้ำ�ยงท้ำ�จัะเกิดความืเคร้ยดห้รืออาการ ‘ห้มืด
ไฟ้’ อันเป็นผ่ลมืาจัากการถิ่้กค้กคามืห้รือขึ้่มืข้ึ้ ่ 

ภััยค้กคามือาจัเกิดข้ึ้�นในระดับบ้คคลห้รือองค์กร บางคนอาจัต์�องเผ่ชิุญกับภััยค้กคามืท้ำ�แต์กต์่างกัน และความืเส้ำ�ยงทำ้�แต์กต์่างกัน คนท้ำ�ทำำางานวิจััยและเก็บขึ้�อมื้ลการ
ละเมืิดสำิทำธิมืน้ษยชุนในภัาคสำนามื อาจัต์�องเผ่ชุิญกับภััยค้กคามืท้ำ�ร้นแรงมืากกว่า และม้ืความืเส้ำ�ยงท้ำ�แต์กต์่างกัน เมืื�อเท้ำยบกับคนซึ่้�งทำำางานต์ัดต์่อว้ดิโอในสำำานักงาน  

ในค้่มืือฉบับน้� เราจั้งต์�องต์ระห้นักว่า แมื�จัะม้ืการนิยามืว่าภััยค้กคามืแต์กต์่างจัากความืเส้ำ�ยง แต์่ทัำ�งสำองคำาม้ืความืเชุื�อมืโยงกัน การจัำาแนกภััยค้กคามืท้ำ�อาจัเกิด
ข้ึ้�น ชุ่วยให้�เราวิเคราะห้์ความืเส้ำ�ยงท้ำ�เก้�ยวขึ้�องได� และทำราบว่าม้ืความืร�ายแรงเพื่้ยงใด

เรามัืกจัำาแนกความืเสำ้�ยงเป็นห้ลายระดับ ทัำ�งระดับสำ้ง กลาง และต์ำ�า แต์่เราต์�องสำังเกต์ด�วยว่า ระดับความืเส้ำ�ยงม้ืความืเป็นพื่ลวัต์ และอาจัเปล้�ยนแปลงเมืื�อเวลา
ผ่่านไป ข้ึ้�นอย้่กับธรรมืชุาติ์ขึ้องภััยค้กคามื และสืำบเนื�องจัากศักยภัาพื่และความืเปราะบาง 

ศักยภัาพื่ห้มืายถิ่้งจั้ดแขึ้็งขึ้องทำ่าน ซึ่้�งอาจัเป็นปัจัจััยท้ำ�ชุ่วยลดแนวโน�มืและผ่ลกระทำบขึ้องภััยค้กคามืได� ต์ัวอย่างขึ้องศักยภัาพื่ อาจัห้มืายถิ่้งการม้ืความืร้�ในระบบ
กฎห้มืายเป็นอย่างด้ การใชุ�วิธ้สืำ�อสำารทำ้�ปลอดภััย ห้รือเครือขึ้่ายท้ำ�สำามืารถิ่ให้�ความืสำนับสำน้นกับเราได� 

ความืเปราะบางคือจั้ดอ่อนขึ้องเรา ห้มืายถิ่้งสิำ�งท้ำ�เพื่ิ�มืแนวโน�มืห้รือผ่ลกระทำบจัากภััยค้กคามื ต์ัวอย่างขึ้องความืเปราะบางอาจัรวมืถิ่้งการขึ้าดความืร้�ในระบบ

กฎห้มืาย การขึ้าดเครื�องมืือสำื�อสำารท้ำ�ปลอดภััย ห้รือการทำำางานแต์่เพ้ื่ยงลำาพัื่งโดยไมื่ม้ืเครือขึ้่ายสำนับสำน้น10  

10  
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สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• กระบวนการท้ำ�ชุ่วยให้�เราและเพืื่�อนร่วมืงานสำามืารถิ่จัำาแนกภััยค้กคามืท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�น และพิื่จัารณ์าถิ่้งศักยภัาพื่และความืเปราะบางขึ้องเรา เพืื่�อให้�

สำามืารถิ่ประเมิืนระดับความืเส้ำ�ยงท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�นกับเราและผ้่�ท้ำ�เราทำำางานด�วยได� 

• เนื�องจัากบ้คคลต์่าง ๆ ย่อมืเผ่ชิุญกับภััยค้กคามืและระดับความืเสำ้�ยงทำ้�แต์กต์่างกัน เราจั้งควรทำำาการประเมิืนความืเส้ำ�ยงร่วมืกันกับคนอื�น

• ภััยค้กคามืห้มืายถิ่้งสิำ�งใด ๆ ท้ำ�อาจัเป็นอันต์รายต์่อความืมัื�นคงปลอดภััยและส้ำขึ้ภัาวะด�านกายภัาพื่ ดิจิัทำัล และจิัต์วิทำยาสัำงคมื 

• กล่าวโดยสำร้ป ห้มืายถิ่้งอันต์รายใด ๆ ท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�นกับเรา  โดยมัืกเป็นผ่ลโดยต์รงมืาจัากภััยค้กคามื 

• ศักยภัาพื่และจั้ดแข็ึ้งขึ้องทำ่าน ห้มืายถิ่้งสิำ�งทำ้�ชุ่วยลดแนวโน�มืและผ่ลกระทำบขึ้องภััยค้กคามืได�   

• ความืเปราะบางเป็นจั้ดอ่อนขึ้องเรา ห้มืายถิ่้งสิำ�งทำ้�ชุ่วยเพื่ิ�มืแนวโน�มืและผ่ลกระทำบขึ้องภััยค้กคามืได�   
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วิธ่ประเมินความเส่�ยง

1. จำ�แนกภัยคุกค�มที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เร�อ�จต้องเผชิญ
ระหว่�งก�รทำ�ง�น 
ถิ่ามืต์ัวเองว่า: “ฉันกลัวว่าอะไรจัะเกิดข้ึ้�นในระห้ว่างการทำำางาน?” จัากนั�นให้�จัดบันท้ำกอันต์รายทัำ�งห้มืดท้ำ�คิด
ว่าอาจัเกิดข้ึ้�นกับต์ัวเรา 

ทัำ�งน้�ควรรวมืถิ่้งอันต์รายกับต์ัวเรา เพืื่�อนร่วมืงาน ครอบครัว ห้รือสำมืาชิุกในชุ้มืชุน ทัำ�งยังควรครอบคล้มืสิำ�งทำ้�
อาจัเกิดข้ึ้�นกับสิำ�งอื�น ๆ อย่างเชุ่น ขึ้�อม้ืลห้รือบ�าน/ท้ำ�ดินขึ้องเรา  

2. จำ�แนกจุดแข็งของท่�น (ศักยภ�พ) และจุดอ่อน 
(คว�มเปร�ะบ�ง)
ถิ่ามืตั์วเองว่า: “อะไรเป็นสำิ�งท้ำ�อาจัค้�มืครองเราและผ่้�ท้ำ�ทำำางานด�วยให้�ปลอดพื่�นจัากความืเส้ำ�ยง?” (ศักยภัาพื่
ขึ้องเรา) และ

“อะไรเป็นสิำ�งทำ้�ทำำาให้�ตั์วเราและผ่้�ท้ำ�เราทำำางานด�วยเส้ำ�ยงต์่ออันต์ราย?” (ความืเปราะบางขึ้องเรา)

ให้�จัดบันทำ้กสิำ�งต์่าง ๆ เห้ล่าน้�ท้ำ�คิดว่าสำัมืพื่ันธ์เชุื�อมืโยงกับภััยค้กคามืท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�น 
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3. ประเมินระดับคว�มเสี่ยง
ในการประเมิืนระดับความืเส้ำ�ยง เราต์�องพิื่จัารณ์าถิ่้งความืเส้ำ�ยงในแง่ท้ำ�สำัมืพัื่นธ์กับศักยภัาพื่และความืเปราะ
บางขึ้องเรา  

เรายังจัำาเป็นต์�องจัำาแนกถิ่้งแนวโน�มืขึ้องภััยค้กคามืทำ้�อาจัเกิดข้ึ้�น และผ่ลกระทำบทำ้�อาจัเกิดข้ึ้�น ซึ่้�งจัะไมื่เพื่้ยง
ชุ่วยให้�เราประเมืินระดับความืเส้ำ�ยงได� ห้ากยังชุ่วยให้�เราต์ัดสำินใจัได�ว่าควรท้ำ่มืเทำทำรัพื่ยากรและความืสำนใจั
เพื่ื�อรับมืือกับภััยค้กคามืแบบใด  

แนวโน้ม ห้มืายถิ่้งความืเป็นไปได�ท้ำ�ภััยค้กคามือาจัจัะเกิดขึ้้�นจัร่ง ยกต์ัวอย่างเชุ่น แนวโน�มืท้ำ�จัะถิ่้กควบค้มืต์ัว
ระห้ว่างการชุ้มืน้มืประทำ�วง อาจัมื้ระดับส้ำงกว่าแนวโน�มืทำ้�เราจัะถิ่้กควบค้มืต์ัวระห้ว่างการนั�งทำำารายงานในสำำานักงาน   

ผลกระทบ ห้มืายถิ่้งระดับขึ้องอันต์รายท้ำ�จัะเกิดขึ้้�น ห้ากเกิดภััยค้กคามืขึ้้�นมืา ซ้ึ่�งอาจัเป็นอันต์รายต์่อต์ัวเรา
เอง  เพื่ื�อนร่วมืงาน สำมืาชิุกในชุ้มืชุนห้รือชุื�อเส้ำยงขึ้องเรา (ภัาพื่ขึ้องเราทัำ�งในแง่บวกห้รือแง่ลบต์่อคนอื�น) ห้รือ
ความืเส้ำยห้ายต์่ออ้ปกรณ์์และขึ้�อม้ืลขึ้องเรา  

วิธ้ง่ายสำ้ดในการต์รวจัวัดแนวโน�มืและผ่ลกระทำบ คือการแบ่งออกเป็นระดับ ต์ำ�า – กลาง – และส้ำง  

ความืเส้ำ�ยงท้ำ�ม้ืผ่ลกระทำบในระดับส้ำง ย่อมืทำำาให้�เกิดผ่ลลัพื่ธ์ร�ายแรง และเราจัำาเป็นต์�องเพื่ิ�มืระดับการวางแผ่น
ท้ำ�ด้ข้ึ้�น โดยเฉพื่าะเมืื�อม้ืแนวโน�มืในระดับกลางห้รือส้ำง 

ภััยค้กคามืซึ่้�งม้ืผ่ลกระทำบส้ำง อาจัสำร�างความืเส้ำยห้ายท้ำ�ร�ายแรง และเราจัำาเป็นต์�องม้ืการวางแผ่นในระดับท้ำ�ด้
ข้ึ้�น โดยเฉพื่าะเมืื�อม้ืแนวโน�มือย้่ในระดับกลางห้รือส้ำง 

ห้ากภััยค้กคามืม้ืแนวโน�มืระดับส้ำงว่าจัะเกิดข้ึ้�น และสำ่งผ่ลกระทำบร้นแรง เราจัำาเป็นต์�องปรับเปล้�ยนแผ่นการ
เพืื่�อรับมืือกับภััยค้กคามืน้�ก่อน เราต์�องสำังเกต์ด�วยว่าเราควรห้าทำางเสำมือเพื่ื�อลดความืเส้ำ�ยงและรับมืือกับ
ภััยค้กคามืใด ๆ ท้ำ�จัำาแนกได� 

เราจัำาเป็นต์�องพิื่จัารณ์าสำถิ่านการณ์์ด�านความืปลอดภััยต์ามืท้ำ�เป็นอย้่ในปัจัจ้ับัน ทัำ�งในแง่บริบทำทำางการเมืือง
และปัจัจััยท้ำ�เราม้ือย้่ท้ำ�ชุ่วยบรรเทำาผ่ลกระทำบและรับมืือกับความืเส้ำ�ยงในขึ้ณ์ะนั�นได� 

4. พิจ�รณ�ผลกระทบของภัยคุกค�มที่อ�จเกิดขึ้นต่อบุคคลอื่น
ในระห้ว่างการประเมิืนความืเส้ำ�ยง เราต์�องต์ระห้นักว่าภััยค้กคามืท้ำ�เกิดข้ึ้�นกับต์ัวเราอาจัสำ่งผ่ลกระทำบต์่อบ้คคล
อื�นได�เชุ่นกัน ข้ึ้�นอย้่กับบริบทำในการทำำางานขึ้องเรา อาจัมื้แนวโน�มืระดับส้ำงท้ำ�ห้น่วยราชุการห้รือห้น่วยงานอื�น
 อาจัพื่ยายามืเขึ้�าถิ่้งขึ้�อม้ืลเก้�ยวกับการทำำางานขึ้องเรา พื่วกเขึ้าอาจัใชุ�แนวทำางต์่าง ๆ ในทำางกายภัาพื่ เพื่ื�อ
พื่ยายามืเขึ้�าถิ่้งเอกสำาร โทำรศัพื่ทำ์ห้รือคอมืพื่ิวเต์อร์ขึ้องเรา ทัำ�งพื่วกเขึ้ายังอาจัใชุ�วิธ้ขึ้โมืยขึ้�อม้ืลทำางดิจัิทำัลและ
การสำอดแนมือ้ปกรณ์์ดิจัิทำัลห้รือการทำำางานทำางออนไลน์ขึ้องเรา ข้ึ้�นอย้่กับขึ้�อมื้ลท้ำ�พื่วกเขึ้าได�รับ ผ่ลกระทำบท้ำ�
เกิดข้ึ้�นอาจัอย้่ในระดับส้ำง ทัำ�งต์่อต์ัวเราเองและบ้คคลอื�น เนื�องจัากขึ้�อม้ืลขึ้องเราอาจัเปิดเผ่ยรายละเอ้ยดเก้�ยว
กับเพื่ื�อนร่วมืงานและผ้่�ท้ำ�เราทำำางานด�วย รวมืทำั�งแผ่นและย้ทำธศาสำต์ร์ขึ้องเรา  
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5. จำ�แนกก�รปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบเพื่อลดคว�มเปร�ะบ�ง
ของเร�
เราอาจัม้ืความืสำามืารถิ่ในการควบค้มืศักยภัาพื่และความืเปราะบางในระดับห้น้�ง และเราควรดำาเนินงานเพืื่�อ
เพื่ิ�มืศักยภัาพื่และลดความืเปราะบางขึ้องเรา การทำำาเชุ่นนั�น จัะชุ่วยลดแนวโน�มืขึ้องภััยค้กคามืท้ำ�เกิดข้ึ้�นและ
ผ่ลกระทำบท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�น การปฏิิบัต์ิเพื่ื�อลดความืเส้ำ�ยงเป็นมืาต์รการเชุิงป้องกันทำ้�นำามืาใชุ�ได�เพื่ื�อลดระดับความื
เส้ำ�ยงท้ำ�เก้�ยวขึ้�องกับภััยค้กคามืท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�น 

อาจัมื้การปฏิิบัต์ิเพื่ื�อลดความืเส้ำ�ยงห้ลายประการท้ำ�นำามืาใชุ�แก�ปัญห้าภััยค้กคามืทำ้�อาจัเกิดข้ึ้�น เราควรต์รวจัสำอบ
เรื�องน้�กับเพื่ื�อนร่วมืงาน และต์กลงกันว่าจัะนำาการปฏิิบัต์ิเพื่ื�อลดความืเส้ำ�ยงท้ำ�เห้มืาะสำมื เป็นผ่ล และปฏิิบัติ์ได�มืา
ใชุ�อย่างไร เราจัำาเป็นต์�องจััดลำาดับความืสำำาคัญขึ้องการดำาเนินงานต์ามืมืาต์รการลดผ่ลกระทำบ โดยเฉพื่าะกับ
ภััยค้กคามืทำ้�ม้ืแนวโน�มืส้ำงทำ้�จัะเกิดข้ึ้�น และมื้ผ่ลกระทำบส้ำง

ค้ณ์อาจัสัำงเกต์แล�วว่า การปฏิิบัต์ิเพื่ื�อลดความืเส้ำ�ยงบางประการ สำามืารถิ่นำามืาใชุ�เป็นมืาต์รการถิ่าวรได�โดยไมื่
ยาก ซ้ึ่�งจัะชุ่วยแก�ปัญห้าความืเส้ำ�ยงในระยะยาวได� เมืื�อหั้นกลับไปพิื่จัารณ์าจั้ดแข็ึ้งห้รือศักยภัาพื่ จัะทำำาให้�เราเห็้น
ว่าสิำ�งเห้ล่าน้�เคยเป็นความืเปราะบางก่อนการปฏิิบัต์ิเพืื่�อลดความืเส้ำ�ยง ยกต์ัวอย่างเชุ่น ห้ากเราไมื่ม้ืพื่ื�นท้ำ�ปลอด
ภััยเพื่ื�อกเก็บเอกสำารท้ำ�อ่อนไห้ว ย่อมืกลายเป็นความืเปราะบางขึ้องเรา แต์่ห้ากเรามื้การปฏิิบัต์ิเพื่ื�อลดผ่ลกระ
ทำบรวมืทัำ�งการจััดซึ่ื�อท้ำ�ปลอดภััยเพืื่�อเก็บเอกสำารทำ้�อ่อนไห้ว ย่อมืเปล้�ยนให้�สิำ�งเห้ล่าน้�กลายเป็นศักยภัาพื่ขึ้องเรา   

ต์ัวอย่างบางประการขึ้องการปฏิิบัต์ิเพื่ื�อลดผ่ลกระทำบจัากความืเส้ำ�ยง ท้ำ�เก้�ยวขึ้�องกับความืเส้ำ�ยงจัากการเขึ้�า
ร่วมืการประทำ�วง อาจัประกอบด�วย 

• ไมื่นำาสำมืาร์ทำโฟ้น แทำปเลต์ ห้รือคอมืพื่ิวเต์อร์ท้ำ�ม้ืขึ้�อม้ืลลับห้รือขึ้�อม้ืลอ่อนไห้วติ์ดต์ัวไปด�วย ระห้ว่างการ
ประทำ�วง 

• จัำาแนกพืื่�นทำ้�ปลอดภััยและทำางออกต์ามืเสำ�นทำางการประทำ�วง กรณ์้ท้ำ�เกิดปัญห้าข้ึ้�น 

• ประสำานงานกับห้น่วยงานอื�นเพื่ื�อเต์ร้ยมืพื่ร�อมืด�านความืปลอดภััยและการเดินทำาง 

• เชุิญสำื�อมืวลชุนทำ้�ไว�วางใจัได�และเป็นอิสำระเขึ้�าร่วมืการประทำ�วง และบันท้ำกเห้ต้์การณ์์ทำ้�เกิดข้ึ้�น 
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6. จำ�แนกแนวท�งก�รรับมือกับภัยคุกค�มที่อ�จเกิดขึ้น โดย
ก�รจัดทำ�แนวปฏิบัติฉุกเฉิน  
แมื�จัะม้ืการนำามืาต์รการท้ำ�ด้ส้ำดเพืื่�อลดผ่ลกระทำบขึ้องความืเส้ำ�ยง และมืาต์รการในระยะยาวมืาใชุ� เรายังควร
เต์ร้ยมืพื่ร�อมืเพืื่�อรับมืือกับภััยค้กคามืทำ้�อาจัเกิดข้ึ้�นได� การพิื่จัารณ์าถิ่้งภััยค้กคามืทำ้�อาจัเกิดข้ึ้�น จัะชุ่วยให้�
เราสำามืารถิ่จัำาแนกแนวปฏิิบัต์ิฉ้กเฉินทำ้�อาจันำามืาใชุ�ได� แนวปฏิิบัต์ิฉ้กเฉินห้มืายถิ่้งมืาต์รการรับมืือท้ำ�เรานำามืา
ใชุ� เมืื�อเกิดภััยค้กคามืต์ามืท้ำ�คาดการณ์์ไว�  

แนวปฏิิบัต์ิฉ้กเฉินไมื่สำามืารถิ่เปล้�ยนแปลงแนวโน�มืห้รือผ่ลกระทำบขึ้องภััยค้กคามืท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�นได� ห้ากแต์่ม้ืเป้า
ห้มืายเพืื่�อควบค้มืผ่ลกระทำบขึ้องภััยค้กคามืด�วยการรับมืืออย่างเห้มืาะสำมื เป็นผ่ล และสำอดคล�องกับความืจัริง  

ต์ัวอย่างบางประการขึ้องแนวปฏิิบัต์ิฉ้กเฉินจัากการเขึ้�าร่วมืการประทำ�วง อาจัครอบคล้มืถิ่้ง 

• การติ์ดต์่อทำนายความืทำ้�เต์ร้ยมืพื่ร�อมือย้่เสำมือและทำราบว่ามื้การประทำ�วง 

• การติ์ดต์่อเครือขึ้่ายท้ำ�ให้�ความืสำนับสำน้นและสำมืาชิุกในครอบครัวขึ้องคนท้ำ�ถิ่้กจัับและควบค้มืต์ัว  

• การประเมืินว่าบ้คคลท้ำ�ถิ่้กควบค้มืตั์วได�นำาขึ้�อม้ืลท้ำ�อ่อนไห้วใดไปบ�าง และแจั�งให้�บ้คคลท้ำ�ม้ืความืเส้ำ�ยงจัาก
การเปิดเผ่ยขึ้�อม้ืลเห้ล่าน้�ได�ทำราบ

• เพื่ิ�มืความืปลอดภััยขึ้องสำำานักงานและการเก็บรักษาขึ้�อม้ืลท้ำ�อ่อนไห้ว กรณ์้ท้ำ�เจั�าห้น�าท้ำ�มืาต์รวจัเย้�ยมืองค์กร  

7. จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รเพื่อก�รดำ�เนินง�น 
การดำาเนินงานลดผ่ลกระทำบจัากความืเสำ้�ยง และแนวปฏิิบัต์ิฉ้กเฉิน มืักเป็นสิำ�งทำ้�ยากกว่าการจัำาแนกแผ่นการ
เห้ล่าน้� ด�วยเห้ต้์ดังกล่าว เราจั้งจัำาเป็นต์�องจััดทำำาแผ่นท้ำ�มัื�นคง โดยมื้การแบ่งความืรับผ่ิดชุอบขึ้องการปฏิิบัต์ิ
เพื่ื�อบรรเทำาผ่ลกระทำบห้รือการปฏิิบัต์ิในยามืฉ้กเฉิน ให้�กับบ้คคลห้รือกล้่มืต์่าง ๆ และกำาห้นดเสำ�นต์ายในการ
ดำาเนินงานต์ามืนั�น การทำำาเชุ่นน้�ย่อมืทำำาให้�ม้ืโอกาสำท้ำ�จัะประสำบความืสำำาเร็จัในการดำาเนินงานมืากข้ึ้�น  

ยกต์ัวอย่างเชุ่น ค้ณ์อาจัต์ระห้นักว่าคนแปลกห้น�าสำามืารถิ่เขึ้�ามืาในสำำานักงานได�อย่างง่ายดาย ในกรณ้์เชุ่นนั�น
 ค้ณ์อาจัต์ัดสำินใจัต์ิดตั์�งแสำงสำว่างเพื่ิ�มืเต์ิมื แก�ปัญห้าท้ำ�ล็อกก้ญแจัต์รงประต้์ด�านห้น�า และการปิดประต้์ห้น�าไว�
ต์ลอดเวลา แต์่ใครจัะเป็นผ้่�ทำำางานเห้ล่าน้� และเมืื�อไรจั้งควรทำำาเชุ่นนั�น? 

เมืื�อเราต์�องการนำามืาต์รการลดผ่ลกระทำบจัากความืเส้ำ�ยงห้รือมืาต์รการฉ้กเฉินมืาใชุ� เราต์�องพิื่จัารณ์าแต์่ละ
ขัึ้�นต์อนอย่างถิ่้�ถิ่�วน แทำนท้ำ�จัะพื่ยายามืทำำาท้ำกอย่างในเวลาเด้ยวกัน การทำำางานเชุ่นน้� ชุ่วยให้�เกิดความืก�าวห้น�า
และสำามืารถิ่บรรล้เป้าห้มืายทำ้�ต์�องการได�มืากข้ึ้�น การทำำางานเชุ่นน้�เป็นกระบวนการและมืาต์รการบางประการ
อาจัต์�องพื่้�งพื่าบ้คคลอื�น และข้ึ้�นอย้่กับพื่ฤต์ิกรรมืและนิสำัยขึ้องพื่วกเขึ้า 

การปฏิิบัต์ิเพืื่�อลดผ่ลกระทำบจัากความืเส้ำ�ยงห้ลายประการม้ืลักษณ์ะเร้ยบง่าย ง่ายต์่อการนำามืาใชุ� และไมื่ต์�อง
ลงท้ำนมืากมืาย โดยอาจัทำำาได�เพื่้ยงแค่ให้�ต์ัวเราระมัืดระวัง และเพื่ิ�มืความืม้ืวินัยในชุ้วิต์ประจัำาวันมืากข้ึ้�นเล็กน�อย  

เราจัำาเป็นต์�องต์ระห้นักว่า ย้ทำธศาสำต์ร์ด�านความืปลอดภััยขึ้องเราจัะเขึ้�มืแข็ึ้งได�ข้ึ้�นอย้่กับจั้ดอ่อนในกระบวนการ
นั�น ห้มืายถิ่้งว่า ห้ากม้ืบ้คคลเพื่้ยงคนห้น้�งท้ำ�ไมื่ปฏิิบัต์ิต์ามืกฎเกณ์ฑ์ ไมื่ว่าบ้คคลอื�นจัะปฏิิบัต์ิเขึ้�มืงวดเพื่้ยงไร 
แผ่นย้ทำธศาสำต์ร์ด�านความืปลอดภััยขึ้องเราก็อาจัล�มืเห้ลว 

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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 2.4 ระดับความเส่�ยงท่�ยอมรับได้และแผนทางเลือก

เมืื�อได�วิเคราะห้์บริบทำในปัจัจั้บันและทำำาการประเมืินความืเส้ำ�ยงแล�ว ค้ณ์ควรพิื่จัารณ์าว่าเป็นความืเส้ำ�ยงในระดับท้ำ�ยอมืรับได�ห้รือไมื่ ไมื่ม้ืการดำาเนินงานใดท้ำ�ปลอด
จัากความืเส้ำ�ยง แต์่เราอาจัประเมิืนได�ว่า ม้ืระดับความืเส้ำ�ยงท้ำ�ต์ำ�า ซึ่้�งย่อมืไมื่สำามืารถิ่ขัึ้ดขึ้วางเราจัากการทำำางานได�  

ยกต์ัวอย่างเชุ่น นสำผ่.วางแผ่นทำำาการสำัมืภัาษณ์์สำมืาชุิกในชุ้มืชุน ในอด้ต์ เพื่ื�อนร่วมืงานซึ่้�งสำัมืภัาษณ์์สำมืาชุิกชุ้มืชุนเด้ยวกัน ต์�องเผ่ชุิญกับความืก�าวร�าวทำาง
ร่างกายในระห้ว่างทำำางานวิจััยนั�น อย่างไรก็ด้ นั�นเป็นเห้ต้์การณ์์ทำ้�เกิดข้ึ้�นเมืื�อห้ลายปีก่อน และทำ้�ผ่่านมืาเพื่ื�อนร่วมืงานและองค์กรภัาค้ขึ้องค้ณ์ได�ทำำาการสัำมืภัาษณ์์
สำมืาชิุกชุ้มืชุนเด้ยวกันอ้กห้ลายครั�ง โดยไมื่ประสำบเห้ต้์ใด ๆ ในตั์วอย่างเชุ่นน้� เราอาจัพิื่จัารณ์าว่า เราสำามืารถิ่ทำำาการสัำมืภัาษณ์์ต์ามืแผ่นท้ำ�วางไว�ได�  

อย่างไรก็ด้ เราจัำาเป็นต์�องยอมืรับว่า แต์่ละคนม้ืระดับความืเส้ำ�ยงท้ำ�ยอมืรับได�ไมื่เทำ่ากัน เราไมื่ควรม้ืสำมืมืติ์ฐานว่าระดับความืเส้ำ�ยงท้ำ�ยอมืรับได�สำำาห้รับเรา จัะเห้มืาะ
สำมืกับคนอื�นด�วย 

เมืื�อเขึ้�าใจัได�ว่าค้ณ์อาจัประสำงค์จัะทำำางานต์่อไป ไมื่ว่าจัะเกิดความืเส้ำ�ยงกับต์ัวเองอย่างไร ค้ณ์จัะต์�องทำำางานอย่างม้ืย้ทำธศาสำต์ร์ เพืื่�อให้�ค้ณ์สำามืารถิ่ทำำางานต์่อไป
ได�อ้กวันห้น้�ง และประกันให้�เกิดความืปลอดภััยและความืมืั�นคงสำำาห้รับเพื่ื�อนร่วมืงานและคนท้ำ�เราทำำางานด�วย เมืื�อค้ณ์เผ่ชุิญกับอันต์ราย ไมื่เพื่้ยงแต์่ตั์วค้ณ์ท้ำ�จัะ
ได�รัชุบผ่ลกระทำบ แต์่ทำ้กคนท้ำ�ค้ณ์ทำำางานด�วย และท้ำกคนท้ำ�กังวลกับต์ัวค้ณ์จัะได�รับผ่ลกระทำบเชุ่นกัน  
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ห้ากค้ณ์เห็้นว่าระดับความืเส้ำ�ยงขึ้องกิจักรรมืบางอย่างสำ้งเกินไป ค้ณ์อาจัพื่ิจัารณ์าย้ทำธศาสำต์ร์ทำางเลือกซ้ึ่�งชุ่วยให้�เราบรรล้ผ่ลลัพื่ธ์ทำ้�ต์�องการได� แต์่มื้ความื
เส้ำ�ยงในระดับต์ำ�ากว่า ยกตั์วอย่างเชุ่น ค้ณ์อาจั

• ร่วมืมืือกับห้น่วยงานทำ้�ม้ืความืเส้ำ�ยงน�อยกว่า เชุ่น องค์กรนานาชุาติ์ และการให้�ขึ้�อม้ืลกับห้น่วยงานเห้ล่าน้� เพื่ื�อให้�พื่วกเขึ้านำากรณ์้เห้ล่าน้�ไปรณ์รงค์กดดัน
แทำนค้ณ์ 

• เน�นกิจักรรมืสำร�างจัิต์สำำาน้กผ่่านการสำร�างความืม้ืสำ่วนร่วมืกับชุ้มืชุน แทำนท้ำ�จัะเน�นการประทำ�วง เนื�องจัากการสำร�างความืสัำมืพัื่นธ์กับชุ้มืชุนจัะเป็นท้ำ�น่าสำนใจั
น�อยกว่าสำำาห้รับห้น่วยราชุการ 

• รณ์รงค์กดดันบ้คคลท้ำ�ม้ือิทำธิพื่ลทำ้�ค้ณ์คิดว่าน่าเชืุ�อถิ่ือและเห้็นด�วยกับงานท้ำ�ค้ณ์ทำำา แทำนทำ้�จัะไปรณ์รงค์กับคนทำ้�ค้ณ์ไมื่ร้�จััก  

• ให้�เลือกทำำางานท้ำ�ม้ืระดับความืเส้ำ�ยงต์ำ�ากว่า ระห้ว่างทำ้�สำถิ่านการณ์์ความืปลอดภััยกำาลังสำงบลง  

 การประเมืินความืเส้ำ�ยงท้ำ�สำมืบ้รณ์์ห้มืายถิ่้ง เราไมื่เพื่้ยงพื่ิจัารณ์าภััยค้กคามืทำางกายห้รือดิจัิทัำลเทำ่านั�น แต์่เพื่ราะเราได�พิื่จัารณ์าภััยค้กคามืเก้�ยวกับส้ำขึ้ภัาวะด�วย 
แนวทำางการรับมืือภััยค้กคามืและประเมิืนความืเส้ำ�ยงขึ้องเรา ยังข้ึ้�นอย้่กับส้ำขึ้ภัาวะท้ำ�เป็นอย้่ในปัจัจั้บัน ยกต์ัวอย่างเชุ่น ห้ากค้ณ์กำาลังเกิดอาการเคร้ยดห้รือกังวล
อย่างร้นแรง เห้ต้์การณ์์บางอย่างท้ำ�ด้เห้มืือนเป็นเรื�องเล็กน�อยสำำาห้รับคนทำั�วไป อาจัสำ่งผ่ลกระทำบร้นแรงต์่อตั์วค้ณ์ และทำำาให้�ระดับความืเส้ำ�ยงเพื่ิ�มืส้ำงข้ึ้�นมืากกว่า
ผ่ลกระทำบท้ำ�จัะม้ืต์่อบ้คคลอื�น ส้ำขึ้ภัาวะขึ้องค้ณ์ยังเชุื�อมืโยงกับวิธ้การป้องกันและรับมืือความืเส้ำ�ยง ห้ากค้ณ์ไมื่ใสำ่ใจัต์่อส้ำขึ้ภัาวะขึ้องต์นเอง ค้ณ์อาจัไมื่ใสำ่ใจักับการ
ปฏิิบัต์ิเพื่ื�อความืปลอดภััยก็ได� เราจั้งจัำาเป็นต์�องต์ระห้นักว่า เมืื�อส้ำขึ้ภัาวะอย้่ในสำภัาพื่เลวร�าย เราจัะไมื่สำามืารถิ่รับมืือกับเห้ต์้การณ์์ต์่าง ๆ  ได�ด้แบบในชุ่วงปรกติ์ 
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2.5 ตัวช่�วัดความปลอดภัย

องค์กร Tactical Technology Collective อธิบายว่า ต์ัวชุ้�วัดความืปลอดภััยห้มืายถิ่้งสำิ�งผิ่ดปรกต์ิท้ำ�เราสำังเกต์เห้็น และอาจัสำ่งผ่ลกระทำบต์่อความืปลอดภััย
ขึ้องเรา1  

การโจัมืต้์ทำำาร�ายนสำผ่. องค์กร ชุ้มืชุนห้รือครอบครัวขึ้องพื่วกเขึ้า มืักไมื่ได�เกิดข้ึ้�นแบบไมื่ตั์�งใจั ในกรณ์้สำ่วนให้ญ่ เป็นการโจัมืต้์อย่างม้ืแบบแผ่น โดยฝึ่ายต์รงขึ้�ามื
จัะรวบรวมืขึ้�อม้ืลก่อนทำำาการขึ้่มืข้ึ้่ กระบวนการรวบรวมืขึ้�อมื้ลอาจัเกิดข้ึ้�นอย่างถิ่้กต์�องต์ามืกฎห้มืาย (ห้น่วยงานขึ้องรัฐขึ้อให้�เอ็นจั้โอรายงานกิจักรรมืขึ้องต์น 
เพื่ื�อให้�สำามืารถิ่ต์รวจัสำอบพื่วกเขึ้าได�) ห้รือผ่ิดกฎห้มืาย (บางครั�งรัฐบาลอาจัสำอดแนมืขึ้�อมื้ลขึ้องนักกิจักรรมื) 

การรวบรวมืขึ้�อม้ืลอาจัเกิดข้ึ้�นในเชุิงกายภัาพื่ (ม้ืการสำ่งคนมืาเฝึ้าด้สำำานักงานขึ้องเรา เพื่ื�อต์ิดต์ามืความืเคลื�อนไห้วว่ามื้ใครเขึ้�าห้รือออกบ�าง) ห้รือทำางดิจัิทำัล
 (มื้ความืพื่ยายามืแฮกอ้เมืล์ขึ้องเราเพืื่�ออ่านขึ้�อความืในจัดห้มืาย) เราจั้งจัำาเป็นต์�องสัำงเกต์ความืผิ่ดปรกต์ิเห้ล่าน้� เพื่ราะอาจัเป็นสัำญญาณ์ว่าม้ืใครบางคนเฝึ้า
ต์ิดต์ามืเราอย้ ่ 

ห้ากค้ณ์สัำงเกต์เห็้นบางอย่างท้ำ�ผ่ิดปรกติ์ เชุ่น ม้ืคนมืาเฝึ้ามืองด้ระห้ว่างท้ำ�ออกจัากบ�าน นั�นอาจัห้มืายถิ่้งว่าม้ืคนกำาลังจัับต์ามืองด้ค้ณ์ อย่างไรก็ด้ เห้ต้์การณ์์
ท้ำ�เกิดข้ึ้�นอาจัเป็นเรื�องโดยบังเอิญ บ้คคลดังกล่าวอาจัเพื่้ยงแต์่มืารอแท็ำกซึ่้�แถิ่วนั�น เราไมื่อาจัมัื�นใจัเสำมือไปได� แต์่เราจัำาเป็นต์�องนำาเห้ต้์การณ์์นั�นมืาวิเคราะห้์  

ค้ณ์ควรทำำาสิำ�งเห้ล่าน้�เสำมือ  

• วิเคราะห์สถานการณ์ (เป็นไปได�ให้�วิเคราะห้์ร่วมืกับบ้คคลอื�น เพื่ื�อให้�ค้ณ์สำามืารถิ่ตั์ดสิำนใจัได�อย่างเป็นกลางและม้ืขึ้�อมื้ลเก้�ยวกับต์ัวชุ้�วัดความืปลอดภััย
และการดำาเนินงานในขัึ้�นต์่อไป) ทำั�งน้�ควรรวมืถิ่้งการวิเคราะห้์สิำ�งทำ้�เกิดข้ึ้�น เกิดข้ึ้�นได�อย่างไร และเห้ต้์ใดจั้งเกิดข้ึ้�น  

• รับมือกับต์ัวชุ้�วัดความืปลอดภััย (เชุ่น การเปล้�ยนพื่ฤต์ิกรรมืห้รือแบบแผ่นขึ้องต์นเอง) 

เราจัำาเป็นต์�องบันท้ำกขึ้�อม้ืลต์ัวชุ้�วัดความืปลอดภััย เมืื�อสำังเกต์เห้็นสิำ�งผ่ิดปรกต์ิและนำาต์ัวชุ้�วัดความืปลอดภััยมืาวิเคราะห้์อย่างสำมืำ�าเสำมือ เพื่ื�อพื่ิจัารณ์าถิ่้งแนว
โน�มืห้รือแบบแผ่นท้ำ�เกิดข้ึ้�น ถิ่�าม้ืเห้ต้์ผิ่ดปรกต์ิเกิดข้ึ้�นเพื่้ยงห้น้�งครั�งต์่อปี อาจัเป็นเรื�องท้ำ�ทำำาให้�ไมื่น่ากังวลมืากนัก โดยอาจัเป็นเพื่้ยงเรื�องบังเอิญก็ได� อย่างไรก็ด้ 
ห้ากม้ืเห้ต้์ผิ่ดปรกต์ิเกิดข้ึ้�นห้ลายครั�งในชุ่วงเวลาใดชุ่วงเวลาห้น้�ง เราอาจัจัำาเป็นต์�องใสำ่ใจักับเรื�องน้� การเขึ้�าใจัถิ่้งแนวโน�มืและแบบแผ่น ชุ่วยให้�ค้ณ์สำามืารถิ่เขึ้�าใจั
ได�มืากข้ึ้�นว่าควรเฝึ้าระวังตั์วชุ้�วัดแบบใด เจั�าห้น�าท้ำ�ไมื่ควรกลัวห้รือกังวลจันไมื่บอกเล่าขึ้�อสัำงเกต์ห้รือความืกังวลขึ้องต์น แมื�ว่ามืันจัะไมื่เกิดข้ึ้�นจัริงต์ามืนั�นก็ต์ามื
 พื่วกเขึ้าควรได�รับความืสำนับสำน้นให้�บอกเล่าเห้ต้์การณ์์ท้ำ�เป็นต์ัวชุ้�วัดความืปลอดภััยใด ๆ ท้ำ�เกิดข้ึ้�น 

11 https://holistic-security.tacticaltech.org/ckeditor_assets/attachments/60/holisticsecurity_trainersmanual.pdf

บทท่� 2: ยุุทธศาสตร์์ด้้านความปลอด้ภััยุและการ์ปร์ะเมินความเส่�ยุง
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สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• ในการทำำาการประเมิืนความืเส้ำ�ยง

 ◊ จัำาแนกภััยค้กคามืทำ้�เป็นไปได�ทัำ�งห้มืดท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�นกับค้ณ์ในระห้ว่างการทำำางาน 

 ◊ จัำาแนกจ้ัดแข็ึ้งขึ้องทำ่าน (ศักยภัาพื่) และจั้ดอ่อน (ความืเปราะบาง)

 ◊ ประเมิืนระดับความืเส้ำ�ยง

 ◊ พื่ิจัารณ์าผ่ลกระทำบขึ้องภััยค้กคามืท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�นกับคนอื�น 

 ◊ จัำาแนกการปฏิิบัต์ิเพื่ื�อลดผ่ลกระทำบเพื่ื�อลดความืเปราะบางขึ้องต์นเอง

 ◊ จัำาแนกแนวทำางรับมืือกับภััยค้กคามืทำ้�อาจัเกิดข้ึ้�น ด�วยการจััดทำำาแนวปฏิิบัต์ิฉ้กเฉิน

 ◊ จััดทำำาแผ่นปฏิิบัต์ิการเพื่ื�อนำามืาใชุ� 

• เราควรกำาห้นดเสำมือว่าเราจัะยอมืรับความืเส้ำ�ยงในระดับใด ท้ำ�จัะเกิดข้ึ้�นกับตั์วเราและคนท้ำ�เราทำำางานด�วยได� อย่าไปคิดเอาเองว่าคนอื�นจัะยอมืรับ
ความืเส้ำ�ยงได�ในระดับใด

• ต์ัวชุ้�วัดความืปลอดภััยห้มืายถิ่้งเห้ต้์ผิ่ดปรกต์ิใด ๆ ทำ้�เราสัำงเกต์เห้็นและอาจัสำ่งผ่ลกระทำบต์่อความืปลอดภััยขึ้องเรา  

• การโจัมืต้์ทำำาร�ายนสำผ่. องค์กร ชุ้มืชุนห้รือครอบครัวขึ้องพื่วกเขึ้า มืักไมื่ได�เกิดข้ึ้�นแบบไมื่ต์ั�งใจั ในกรณ้์สำ่วนให้ญ่ เป็นการโจัมืต้์อย่างม้ืแบบแผ่น 
โดยฝึ่ายต์รงขึ้�ามืจัะรวบรวมืขึ้�อม้ืลก่อนทำำาการขึ้่มืข้ึ้่  

• เราจัำาเป็นต์�องบันท้ำกขึ้�อม้ืลต์ัวชุ้�วัดความืปลอดภััย เมืื�อสำังเกต์เห้็นสิำ�งผิ่ดปรกต์ิและนำาต์ัวชุ้�วัดความืปลอดภััยมืาวิเคราะห้์อย่างสำมืำ�าเสำมือ เพื่ื�อ
พื่ิจัารณ์าถิ่้งแนวโน�มืห้รือแบบแผ่นท้ำ�เกิดข้ึ้�น 

แนวปฏิิบัติสำาหรับผู้นำากระบวนการ

กิจกรรม: 
กิจกรรม 1:  แบบฝึึกหัดเพื�อประเมินความเส่�ยง

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ:

• ด�านล่างเป็นเห้ต้์การณ์์จัำาลองสำำาห้รับผ้่�เขึ้�าร่วมื ให้�แจักขึ้�อม้ืลเห้ต้์การณ์์เห้ล่าน้� และขึ้อให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืแบ่งเป็นกล้่มืไมื่เกินกล้่มืละ 6 คน เพืื่�ออภัิปราย
และจัำาแนกภััยค้กคามืและความืเส้ำ�ยงใด ๆ ท้ำ�เก้�ยวขึ้�อง ซึ่้�งเป็นประสำบการณ์์ท้ำ�เกิดข้ึ้�นกับห้น่วยงานและชุ้มืชุนมืาแล�ว จัากนั�นให้�กล้่มืต์่าง ๆ รายงาน
ขึ้�อค�นพื่บและอธิบายว่าเห้ต้์ใดพื่วกเขึ้าจั้งจัำาแนกเชุ่นนั�น

• ขึ้ั�นต์่อไป ขึ้อให้�กล้่มืต์่าง ๆ จัำาแนกภััยค้กคามืท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�นกับพื่วกเขึ้าสำองประการ ในระห้ว่างการวางแผ่นเดินขึ้บวนขึ้องชุ้มืชุน และอภิัปรายถิ่้ง
ความืเปราะบางท้ำ�เป็นไปได� (ความือ่อนแอ) และศักยภัาพื่ (จั้ดแข็ึ้ง) ท้ำ�เก้�ยวขึ้�องกับภััยค้กคามืทำ้�อาจัเกิดข้ึ้�นทัำ�งสำองประการ และเห้ต์้ผ่ลท้ำ�ต์�องทำำาเชุ่น
นั�น ให้�กล้่มืต์่าง ๆ กลับมืารายงานขึ้�อค�นพื่บและอธิบายว่าเห้ต้์ใดจั้งระบ้ว่าสำิ�งเห้ล่านั�นเป็นความืเปราะบางห้รือเป็นศักยภัาพื่ 

• ในขึ้ั�นต์อนส้ำดทำ�าย ขึ้อให้�กล้่มืต์่าง ๆ จัำาแนกแนวทำางปฏิิบัติ์เพื่ื�อลดผ่ลกระทำบจัากความืเส้ำ�ยงทำ้�อาจัเกิดข้ึ้�น และมืาต์รการฉ้กเฉินท้ำ�สำามืารถิ่นำามืา
ใชุ�เพืื่�อลดความืเปราะบาง จัากนั�นให้�กล้่มืต์่าง ๆ  รายงานขึ้�อค�นพื่บและอธิบายว่าเห้ต้์ใดพื่วกเขึ้าจั้งจัำาแนกมืาต์รการลดผ่ลกระทำบห้รือมืาต์รการ
ฉ้กเฉินเชุ่นนั�น 
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เหตุก�รณ์จำ�ลอง: 
ผ่้�อำานวยการเอ็นจั้โอด�านสิำ�งแวดล�อมืและสำิทำธิในท้ำ�ดินในประเทำศขึ้องค้ณ์ ขึ้อความืชุ่วยเห้ลือจัากค้ณ์  

สำิทำธิในท้ำ�ดินเป็นประเด็นทำ้�ม้ืความืขัึ้ดแย�งอย่างมืากในประเทำศ เนื�องจัากทำ้�ดินสำ่วนให้ญ่อย้่ภัายใต์�การครอบครองขึ้องกองทัำพื่ และชุนพื่ื�นเมืืองมัืกไมื่มื้
โฉนดท้ำ�ดินและไมื่ม้ืการยอมืรับสำิทำธิในท้ำ�ดินขึ้องบรรพื่ชุน อย่างไรก็ด้ ม้ืแนวโน�มืท้ำ�จัะเกิดการเปล้�ยนแปลงข้ึ้�น เนื�องจัากม้ืรัฐบาลให้มื่ซึ่้�งรัฐมืนต์ร้สำ่วน
ให้ญ่ไมื่ได�เป็นทำห้าร และพื่วกเขึ้าพื่ร�อมืจัะเจัรจัาเก้�ยวกับการปฏิิร้ปท้ำ�ดิน เอ็นจั้โอซ้ึ่�งต์ั�งอย้่ในเมืืองห้ลวง และทำำางานรณ์รงค์กดดันเพื่ื�อสำิทำธิในท้ำ�ดิน และ
ยังทำำางานในกรณ้์ท้ำ�ม้ืชุื�อเส้ำยงเก้�ยวกับขึ้�อพื่ิพื่าทำด�านทำ้�ดิน รวมืทัำ�งทำ้�ดินทำ้�เป็นขึ้องนายพื่ลทำห้ารบางคน  

เอ็นจั้โอดังกล่าวทำำางานอย่างห้นักเพื่ื�อสำร�างเครือขึ้่ายสำนับสำน้น รวมืทัำ�งกับเอ็นจั้โอระห้ว่างประเทำศ สำถิ่านทำ้ต์และแห้ล่งทำ้นต์่างชุาติ์ รวมืทัำ�งยังได�พื่ัฒนา
มืาต์รการด�านความืปลอดภััย อย่างการติ์ดตั์�งกล�องวงจัรปิดด�านนอกสำำานักงาน และการจััดให้�เจั�าห้น�าท้ำ�มื้โทำรศัพื่ทำ์ดาวเท้ำยมืใชุ�ระห้ว่างทำำางานภัาคสำนามื

อย่างไรก็ด้ การคัดค�านต์่อการทำำางานขึ้องเอ็นจั้โอและชุ้มืชุนท้ำ�พื่วกเขึ้าสำนับสำน้นยังคงเขึ้�มืขึ้�น โดยเฉพื่าะในชุ่วงท้ำ�ผ่่านมืา ม้ืกรณ้์ซ้ึ่�งเป็นท้ำ�น่าสำนใจั กล่าว
คือเอ็นจั้โอบันท้ำกขึ้�อม้ืลว่าม้ืการไล่รื�อชุ้มืชุนในทำ�องถิ่ิ�นอย่างผิ่ดกฎห้มืาย โดยผ้่�ทำำาการไล่รื�อเป็นบริษัทำซึ่้�งม้ืความืเชุื�อมืโยงกับกองทำัพื่ ทำางบริษัทำต์�องการ
ใชุ�ท้ำ�ดินเพื่ื�อสำร�างคาสิำโนและสำวนสำน้ก   

ชุ้มืชุนได�ประทำ�วงการกระทำำาดังกล่าวอย่างสำงบ และต์�องเผ่ชิุญกับความืร้นแรงจัากรปภั.ขึ้องบริษัทำ นอกจัากนั�น สำมืาชุิกในชุ้มืชุน 10 คนและเจั�าห้น�าท้ำ�
สำองคนขึ้องห้น่วยงานถิ่้กจัับ ต์่อมืาม้ืการปล่อยตั์วเจั�าห้น�าท้ำ�เอ็นจั้โอในวันเด้ยวกัน และต์ำารวจัพื่าต์ัวกลับเมืืองห้ลวงทัำนท้ำ ในขึ้ณ์ะทำ้�สำมืาชุิกในชุ้มืชุน
ยังคงถิ่้กควบค้มืตั์ว และถิ่้กดำาเนินคด้ในขึ้�อห้าย้ยงปล้กปั�นและบ้กร้ก 

ทำางชุ้มืชุนยังคงต์�องการจััดตั์�งเพืื่�อประทำ�วงการไล่รื�อทำ้�ผ่ิดกฎห้มืายต์่อไป และม้ืแผ่นเดินขึ้บวนไปท้ำ�ศาลากลางจัังห้วัดและสำำานักงานท้ำ�ดิน รวมืทำั�งไปท้ำ�
สำถิ่าน้ต์ำารวจัซึ่้�งมื้การควบค้มืตั์วเพื่ื�อนขึ้องเขึ้าอย้่ พื่วกเขึ้าได�ขึ้อความืสำนับสำน้นจัากเอ็นจั้โอ สำมืาชิุกชุ้มืชุนห้ลายคนถิ่้กข้ึ้่ให้�ห้ย้ดการดำาเนินงาน ม้ืการ
สำ่งกล้่มืผ่้�ชุายติ์ดอาว้ธเขึ้�ามืาบริเวณ์ท้ำ�พื่ักอาศัยชุั�วคราว ประมืาณ์ 2 กิโลเมืต์รจัากทำ้�ดินทำ้�พื่วกเขึ้าถิ่้กขัึ้บไล่ออกมืา นอกจัากนั�น ยังมื้คนแปลกห้น�าไป
ท้ำ�สำำานักงานขึ้องเอ็นจั้โอ สำอบถิ่ามืว่าเห้ต้์ใดพื่วกเขึ้าจั้งสำร�างแต์่ปัญห้า และบอกให้�พื่วกเขึ้าย้ติ์การดำาเนินงาน  

ในห้น�าเฟ้ซึ่บ้๊กขึ้องเอ็นจั้โอ ม้ืคนเขึ้�ามืาโพื่สำต์์ขึ้�อความืเพืื่�อก่อกวน โจัมืต้์ (ใชุ�ขึ้�อความืในเชิุงลบ สำ่วนให้ญ่กล่าวห้าว่าเป็นล้กสำม้ืนขึ้องต์่างชุาติ์ เป็นพื่วก
ต์่อต์�านการพัื่ฒนา ฯลฯ) และเจั�าห้น�าทำ้�คนห้น้�งให้�ขึ้�อม้ืลว่า ได�รับการแจั�งจัากก้เกิลว่า ม้ืคนพื่ยายามืเจัาะเขึ้�าไปในบัญชุ้ขึ้องเขึ้า ผ่้�อำานวยการเอ็นจั้โอ
เองก็ได�รับโทำรศัพื่ทำ์คำ�าวันห้น้�ง จัากเจั�าห้น�าท้ำ�ทำห้ารระดับส้ำง เต์ือนให้�เขึ้าย้ติ์การดำาเนินงานในเรื�องน้�  

ผ่้�อำานวยการได�โทำรห้าเพืื่�อขึ้อความืชุ่วยเห้ลือจัากค้ณ์ เขึ้ากังวลเก้�ยวกับความืปลอดภััยขึ้องเจั�าห้น�าท้ำ�และชุ้มืชุนท้ำ�พื่วกเขึ้าสำนับสำน้น เขึ้าได�เร้ยกประชุ้มื
เจั�าห้น�าท้ำ�เพื่ื�อพื่้ดค้ยถิ่้งสำถิ่านการณ์์ ในระห้ว่างการประชุ้มื เขึ้าได�รับทำราบถิ่้งเห้ต้์การณ์์ทำ้�เกิดข้ึ้�นมืาทำั�งห้มืด และได�พื่้ดค้ยถิ่้งเรื�องน้� สำ่วนเจั�าห้น�าท้ำ�ม้ื
ทำ่าท้ำกังวลมืากข้ึ้�น ไมื่ทำราบว่าควรทำำาอย่างไรต์่อไป พื่วกเขึ้าจั้งตั์ดสิำนใจัโทำรห้าค้ณ์เพืื่�อขึ้อให้�ชุ่วยวิเคราะห้์สำถิ่านการณ์์ และกำาห้นดแนวทำางการรับมืือ 

แนวปฏิบัติสำ�หรับผู้นำ�กระบวนก�ร
• ด้แลให้�กล้่มืผ่้�เขึ้�าร่วมืม้ืความืห้ลากห้ลายในแง่ขึ้องเพื่ศสำภัาพื่ และให้�พื่วกเขึ้าม้ืเวลาในการอภิัปรายมืากเพื่้ยงพื่อ

• ผ้่�เขึ้�าร่วมืสำามืารถิ่ใชุ�แบบฟ้อร์มืประเมิืนความืเส้ำ�ยงในภัาคผ่นวก 2 ได�

• กระต้์�นผ้่�เขึ้�าร่วมืให้�คิดถิ่้งภััยค้กคามืและความืเสำ้�ยงท้ำ�เก้�ยวขึ้�อง ท้ำ�อาจักระทำบต์่อความืปลอดภััยทำางกายภัาพื่ ความืปลอดภััยทำางดิจัิทำัล และส้ำขึ้ภัาวะ

• ห้ากจัำาเป็น ให้�ฝึึกทำบทำวนบัญชุ้คำาศัพื่ทำ์ให้มื่ เพืื่�อประกันว่าผ้่�เขึ้�าร่วมืเขึ้�าใจัความืห้มืายขึ้องคำาว่า ภััยค้กคามื ความืเสำ้�ยง แนวโน�มื ผ่ลกระทำบ ต์ัว
ชุ้�วัดความืปลอดภััย การปฏิิบัต์ิเพื่ื�อลดผ่ลกระทำบ มืาต์รการฉ้กเฉิน ความืเปราะบาง ศักยภัาพื่

บทท่� 2: ยุุทธศาสตร์์ด้้านความปลอด้ภััยุและการ์ปร์ะเมินความเส่�ยุง
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3 ความปลอดภัย

ทางดิจิทัล

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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นสผ.ในอนุภูมิภาคลุ่มนำ�าโขงใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถุือ และอุปกรณี์อิ

เลกทรอนิกส์ ในการทำางานมากขึ�น การืใช้อุป็กรืณ์เหล�านี�ช�วยให้พีวกเขาส่ามารืถึส่ื�อส่ารืกับุ

บุุคคลอื�นผ่�านอินเต่อรื์เน็ต่ และข้อม้ลทำี�เก็บุในรืะบุบุดิิจิทำัล กลายเป็็นส่ิ�งทำี�จำาเป็็นในการืจัดิ

กิจกรืรืมของนส่ผ่. และการืรืณรืงค์ส่รื้างจิต่ส่ำานึกเกี�ยวกับุความอยุต่ิธิรืรืมทำี�ต่้องการื

เป็ิดิโป็ง

แม้ว�าการืใช้อุป็กรืณ์อิเลกทำรือนิกส่์และอินเต่อรื์เน็ต่มีส่�วนช�วยในการืทำำางานของนส่ผ่. แต่�

ก็ต่้องต่รืะหนักว�ามีส่�วนทำำาให้เกิดิความเส่ี�ยงต่�อภััยคุกคามทำางดิิจิทำัลทำี�แต่กต่�างกันเช�นกัน 

คนทำี�ต่้องการืหยุดิยั�งการืทำำางานของนส่ผ่. มักเป็็นหน�วยงานทำี�มีอิทำธิิพีล พีวกเขาส่ามารืถึ

ใช้ทำรืัพียากรืและศักยภัาพีเพีื�อทำำาการืโจมต่ีทำางดิิจิทำัลไดิ้ พีวกเขาอาจพียายามศึกษัากิจกรืรืม

ของนส่ผ่. พียายามขโมยข้อม้ล หรืือพียายามค้นหาว�านส่ผ่.ทำำางานกับุใครืบุ้าง

ม้ืขัึ้�นต์อนแบบง่าย ๆ ห้ลายประการทำ้�นสำผ่.สำามืารถิ่นำามืาใชุ�เพืื่�อปรับปร้งความืปลอดภััยทำางดิจัิทำัล บทำน้�จัะเป็นการสำำารวจัภััยค้กคามืทำางดิจัิทำัลแบบต์่าง ๆ ซ้ึ่�ง
อาจัเกิดข้ึ้�นกับนสำผ่. และให้�แนวปฏิิบัต์ิเก้�ยวกับแนวทำางท้ำ�อาจันำาไปใชุ�เพื่ื�อปรับปร้งด�านควาปลอดภััยได�  

วัตถุุประสงค์ของการเร่ยนรู้

• เพื่ื�อเร้ยนร้�เก้�ยวกับการโจัมืต้์ทำางดิจิัทำัลประเภัทำต์่าง ๆ ท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�น และเห้ต้์ใดจั้งเป็นภััยค้กคามื 

• นำาขึ้�อแนะนำา เคล็ดลับ และแนวปฏิิบัต์ิสำำาห้รับนสำผ่.ไปใชุ� เพืื่�อให้�สำามืารถิ่ค้�มืครองอ้ปกรณ์์ บัญชุ้ และขึ้�อมื้ลได�ด้ข้ึ้�น

• สำำารวจัวิธ้การสืำ�อสำารทำ้�ปลอดภััยและมืั�นคงระห้ว่างทำ้�ใชุ�โซึ่เชุ้ยลมื้เด้ย ภัาพื่ถิ่่าย และมัืลต์ิม้ืเด้ย 

• ศ้กษาแนวทำางค้�มืครองความืปลอดภััยทำางกายภัาพื่ขึ้องอ้ปกรณ์์ดิจัิทำัล

สิ�งท่�ควรอ่านเพิ�มเติม:

• Surveillance Self-Defense (SSD) by Electronic Frontier Foundation

• Security in a box by Tactical Technology Collective and Front Line Defenders

• Digital Security Helpline by Access Now 

• Data Detox Kit by Tactical Technology Collective 

• Digital Security First Aid Kit for Human Rights Defenders by Association for Progressive Communications

สรุุปรุายการุส่�งที่่�ควรุอ่่านเพิ่่�มเติ่มอ่ย่่ในภาคผนวก 1

บริบท

บทท่� 3: ความปลอดภััยทางดิจิิทัล
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ซอฟต์์แวร์ ห้มืายถิ่้งโปรแกรมืคอมืพื่ิวเต์อร์ซ้ึ่�งทำำาให้�ผ้่�ใชุ�สำามืารถิ่ทำำางานบางอย่างได� เป็นโปรแกรมื
ท้ำ�อย้่ในคอมืพื่ิวเต์อร์ตั์�งโต์๊ะและแลปทำอป รวมืทัำ�งในโทำรศัพื่ทำ์มืือถิ่ือ โดยประกอบด�วยแอปพื่ลิเคชุัน 
ห้รือแอปท้ำ�เราสำามืารถิ่ใชุ�เพืื่�อเขึ้�าถิ่้งอินเต์อร์เน็ต์ (เชุ่น Chrome, Firefox, Internet Explorer) การ
เล่นเพื่ลงห้รือภัาพื่ยนต์ร์ (เชุ่น Windows Media Player, iTunes) การสืำ�อสำารทำางดิจัิทำัล (เชุ่น 
Skype, WhatsApp, Signal) การสำ่งอ้เมืล์ (เชุ่น Microsoft Outlook) รวมืทัำ�งแอปทำ้�มืักใชุ�กันบ่อยๆ
เชุ่น Microsoft Word, Excel และ PowerPoint

มัลแวร์ ห้รือ ‘ซึ่อฟ้ต์์แวร์ท้ำ�ประสำงค์ร�าย’ เป็นซึ่อฟ้ต์์แวร์ท้ำ�ถิ่้กออกแบบมืาเพื่่�อสำร�างอันต์ราย ทำำาให้�ใชุ�
การไมื่ได� ห้รือเพืื่�อเขึ้�าถิ่้งอ้ปกรณ์์ดิจัิทำัลและขึ้�อม้ืลภัายในโดยไมื่ได�รับอน้ญาต์ มืัลแวร์ประเภัทำต์่าง ๆ 
ม้ืวิธ้ทำำางานแต์กต์่างกันไป อาจัแพื่ร่กระจัายและเพื่ิ�มืจัำานวนด�วยตั์วขึ้องมัืนเองได� สำามืารถิ่แฝึงต์ัวเขึ้�า
มืาเห้มืือนเป็นซึ่อฟ้ต์์แวร์ห้รือไฟ้ล์ปรกต์ิ และเปล้�ยนการทำำางานขึ้องอ้ปกรณ์์ท้ำ�ถิ่้กใชุ�งาน มืัลแวร์อาจั
สำแกนขึ้�อม้ืลในอ้ปกรณ์์ ขึ้โมืยพื่าสำเวิร์ด และทำำาให้�นสำผ่.ไมื่สำามืารถิ่ใชุ�งานอ้ปกรณ์์นั�นได�อ้กต์่อไป นสำผ่
.จั้งต์�องต์ระห้นักว่าอาจัม้ืการติ์ดมืัลแวร์ในคอมืพื่ิวเต์อร์ขึ้องต์นเอง ห้รือในโทำรศัพื่ทำ์มืือถิ่ือ แอปห้รือ
เอกสำารท้ำ�นสำผ่.ดาวน์โห้ลดเขึ้�ามืาในโทำรศัพื่ทำ์มืือถิ่ือ อาจัเป็นสิำ�งทำ้�อันต์รายก็ได�

ฟิชชิ�ง (phishing) เป็นว่ธ้การท้ำ�ผ่้�โจัมืต้์ทำางดิจั่ทำัลใชุ� เพื่่�อห้ลอกล่อให้�บ้คคลสำ่งขึ้�อม้ืลเก้�ยวกับบัญชุ้
มืาให้�รวมืทำั�งพื่าสำเวิร์ดและขึ้�อม้ืลท้ำ�อ่อนไห้วอย่างอื�น มืักเกิดข้ึ้�นจัากการสำ่งอ้เมืล์ห้รือขึ้�อความืสัำ�นมืา
ท้ำ�บ้คคลดังกล่าว ซ้ึ่�งม้ืลิงก์เชืุ�อมืโยงไปยังเว็บไซึ่ต์์ท้ำ�ทำำาปลอมืข้ึ้�นมืาให้�ด้เห้มืือนเป็นเว็บไซึ่ต์์จัริง จัากนั�น
ม้ืคำาสัำ�งให้�ผ่้�รับอ้เมืล์ดำาเนินต์ามืขัึ้�นต์อนเพืื่�อปกป้องบัญชุ้ขึ้องเขึ้า จัากนั�นผ้่�ใชุ�งานก็จัะกรอกขึ้�อม้ืล
เก้�ยวกับบัญชุ้ห้รือพื่าสำเวิร์ดเขึ้�าไปในเว็บไซึ่ต์์ท้ำ�ทำำาปลอมืข้ึ้�นมืา ซ้ึ่�งจัะถิ่้กผ่้�โจัมืต้์นำาขึ้�อม้ืลเห้ล่าน้�ไป
ใชุ�และม้ืการเปล้�ยนพื่าสำเวิร์ด ทำำาให้�เขึ้าสำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งบัญชุ้ท้ำ�แทำ�จัริงและควบค้มืขึ้�อม้ืลขึ้องผ่้�ใชุ�ได� ผ่้�
ทำำางานปกป้องสิำทำธิมืน้ษยชุนทัำ�วโลก มืักต์กเป็นเป้าห้มืายด�วยวิธ้การเชุ่นน้� ในปี 2561 และอ้กทัำ�งในปี 
2562 แอมืเนสำต์้� อินเต์อร์เนชุั�นแนลได�ทำำารายงานการใชุ�ฟ้ิชุชิุ�งอย่างแพื่ร่ห้ลายในต์ะวันออกกลาง และ
แอฟ้ริกาเห้นือเพืื่�อโจัมืต้์นักปกป้อง12 เราต์�องสัำงเกต์ว่า การโจัมืต้์แบบฟ้ิชุชุิ�งได�รับการพื่ัฒนาไปมืาก
 และสำามืารถิ่ห้ลอกลวงได�ว่าเป็นอ้เมืล์เห้มืือนกับมืาจัากองค์กรพื่ัฒนาเอกชุนอื�น ห้รือมืาจัากเพืื่�อน 
ห้รือบัญชุ้ออนไลน์ เชุ่น ก้เกิล เราได�แนบตั์วอย่างอ้เมืล์แบบฟ้ิชุชุิ�งไว�ด�านทำ�ายขึ้องบทำน้� 

12 https://www.amnesty.org/en/latest/research/2019/08/evolving-phishing-at-
tacks-targeting-journalists-and-human-rights-defenders-from-the-middle-east-and-
north-africa/

 3.1 ภัยคุกคามทางดิจิทัล

ภััยค้กคามืทำางดิจัิทำัลท้ำ�แต์กต์่างกันม้ืห้ลายประการ ซ้ึ่�งอาจัเกิดข้ึ้�นกับนสำผ่. โดยอาจัปรากฏิในห้ลายร้ปแบบและอาจัสำ่งผ่ลกระทำบแต์กต์่างกันอย่างมืาก นสำผ่.จั้ง
ควรต์ระห้นักถิ่้งภััยค้กคามืท้ำ�แต์กต์่างกัน และกระบวนการทำ้�เกิดข้ึ้�น เพื่ื�อให้�เกิดความืระมัืดระวังและเฝึ้าด้การโจัมืต้์เชุ่นน้�  
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โทรจััน เป็นการโจัมืต์้โดยสำ่งซึ่อฟ้ต์์แวร์ท้ำ�ประสำงค์ร�ายเขึ้�ามืา โดยมัืกเป็นผ่ลมืาจัากการคลิกลิงก์ห้รือการ
ดาวน์โห้ลดซึ่อฟ้ต์์แวร์ลงมืาในเครื�อง โดยมืากจัะเกิดข้ึ้�นจัากการใชุ�วิธ้ห้ลอกแบบฟ้ิชุชุิ�ง นสำผ่.อาจัได�รับ
อ้เมืล์ห้รือขึ้�อความืสัำ�น และคลิกลิงก์ท้ำ�นำาไปส้ำ่ห้น�าเว็บไซึ่ต์์ และด�วยความืไมื่ร้�ต์ัวได�ทำำาการต์ิดตั์�งซึ่อฟ้ต์์แวร์
ท้ำ�ประสำงค์ร�าย ทำำาให้�เกิดความืเส้ำ�ยงต์่ออ้ปกรณ์์และขึ้�อม้ืลขึ้องต์นเอง เรายังมืักพื่บโทำรจัันในซึ่อฟ้ต์์แวร์
ท้ำ�ผ่้�ใชุ�งานมื้เจัต์นาดาวน์โห้ลดมืา จั้งเป็นเรื�องสำำาคัญท้ำ�เราต์�องมัื�นใจัก่อนทำ้�จัะคลิกห้รือดาวน์โห้ลดสิำ�งใด 

สปายแวร์ เป็นมัืลแวร์ต์ามืความืห้มืายขึ้องชุื�อ กล่าวคือเป็นซึ่อฟ้ต์์แวร์ท้ำ�ชุ่วยให้�ผ่้�โจัมืต้์สำามืารถิ่จัารกรรมื
ขึ้�อม้ืลขึ้องบ้คคลท้ำ�ต์ิดตั์�งมืันเอาไว�โดยไมื่ร้�ต์ัว โดยมัืกทำำางานอย้่เบื�องห้ลังและเก็บขึ้�อม้ืลเก้�ยวกับผ้่�ใชุ�งาน
และขึ้�อมื้ลอื�น ๆ ห้ากม้ืการติ์ดตั์�งสำปายแวร์อย้่ อาจัห้มืายถิ่้งว่าอ้เมืล์ ขึ้�อม้ืลผ่้�ต์ิดต์่อ และขึ้�อมื้ลสำ่วนต์ัว
 อาจัเกิดความืเปราะบางและอาจัเขึ้�าถิ่้งได�โดยผ่้�โจัมืต้์ทำางดิจัิทำัล สำำาห้รับผ่้�ทำำางานปกป้องสำิทำธิมืน้ษยชุน 
ปัญห้าน้�เป็นเรื�องน่ากังวลอย่างยิ�ง เพื่ราะอาจัห้มืายถิ่้งว่าพื่วกเขึ้าถิ่้กสำอดแนมืขึ้�อม้ืลการกระทำำาท้ำกอย่าง 

การสอดส่องข้้อมูลโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดีย เป็นเรื�องสำำาคัญท้ำ�นสำผ่.ต์�องต์ระห้นัก ขึ้�อมื้ลจัากบัญชุ้โซึ่
เชุ้ยลม้ืเด้ยอาจัเป็นขึ้�อม้ืลอย่างละเอ้ยดเก้�ยวกับนสำผ่. ตั์�งแต์่ต์ำาแห้น่งท้ำ�ตั์�งขึ้องเขึ้า รายละเอ้ยดการติ์ดต์่อ 
บ้คคลท้ำ�ทำำางานด�วย และกิจักรรมืต์ามืแผ่นงาน ผ่้�ทำำางานปกป้องสิำทำธิมืน้ษยชุนในอน้ภั้มืิภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง ได�
เคยถิ่้กสำอดแนมืบัญชุ้โซึ่เชุ้ยลม้ืเด้ย สำ่งผ่ลให้�บางคนถิ่้กจัับก้มืและถิ่้กดำาเนินคด้จัากสิำ�งท้ำ�โพื่สำต์์ ยกต์ัวอย่าง
เชุ่น ในประเทำศไทำย บริษัทำแห้่งห้น้�งได�ฟ้้องคด้ห้มิื�นประมืาทำทำางอาญาต์่อผ้่�ห้ญิงนักปกป้องสำิทำธิมืน้ษยชุน
สำามืคนท้ำ�โพื่สำต์์ ห้รือโพื่สำต์์ซึ่ำ�า เนื�อห้าออนไลน์เก้�ยวกับการละเมิืดสิำทำธิมืน้ษยชุน 

การคุกคามทางออนไลน์และการรุมโพสต์์ข้้อความโจัมต์ีให้เสียหาย เป็นสำิ�งท้ำ�เกิดเพื่ิ�มืขึ้้�นสำำาห้รับผ่้�
ทำำางานปกป้องสิำทำธิมืน้ษยชุน ต์ลอดทัำ�วเอเชุ้ย ได�เกิดเห้ต้์การณ์์ห้ลายครั�งทำ้�นักป้อง โดยเฉพื่าะผ้่�ห้ญิงนัก
ปกป้องได�รับขึ้�อความืโจัมืต้์ และได�รับร้ปภัาพื่ทำ้�ม้ืลักษณ์ะด้ห้มิื�นและเห้ย้ยดห้ยามืต์นเอง ซ้ึ่�งไมื่เพื่้ยงทำำาให้�
เกิดความืเคร้ยดและความืกลัว แต์่ยังทำำาให้�เกิดการเซ็ึ่นเซึ่อร์ต์ัวเองในบรรดาผ่้�ทำำางานด�านสิำทำธิมืน้ษยชุน 13  

13 https://www.forum-asia.org/uploads/wp/2020/03/FoE-Under-Threat_Chapter-
on-Women-in-the-Digital-Age.pdf
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สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• ภััยค้กคามืทำางดิจิัทำัลท้ำ�แต์กต์่างกันอาจัเกิดข้ึ้�นกับนสำผ่. โดยปรากฏิในห้ลายร้ปแบบและอาจัสำ่งผ่ลกระทำบท้ำ�แต์กต์่างกัน 

• ซึ่อฟ้ต์์แวร์ท้ำ�ประสำงค์ร�าย – ห้รือ ‘มัืลแวร์’ เป็นซึ่อฟ้ต์์แวร์ท้ำ�ถิ่้กออกแบบมืาเพืื่�อสำร�างอันต์ราย ทำำาให้�ใชุ�การไมื่ได� ห้รือเพื่ื�อเขึ้�าถิ่้งอ้ปกรณ์์ดิจัิทำัลและ
ขึ้�อม้ืลภัายในโดยไมื่ได�รับอน้ญาต์ สำามืารถิ่พื่บได�ทัำ�งในคอมืพื่ิวเต์อร์และโทำรศัพื่ทำ์มืือถิ่ือ

• ฟ้ิชุชุิ�งเป็นวิธ้การท้ำ�ผ้่�โจัมืต้์ทำางดิจิัทำัลใชุ� เพืื่�อห้ลอกล่อให้�บ้คคลสำ่งขึ้�อมื้ลเก้�ยวกับบัญชุ้มืาให้� รวมืทัำ�งพื่าสำเวิร์ดและขึ้�อม้ืลท้ำ�อ่อนไห้วอย่างอื�น เพืื่�อ
ให้�สำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งบัญชุ้ขึ้องพื่วกเขึ้า 

• โทำรจัันเป็นต์ัวสำ่งซึ่อฟ้ต์์แวร์ทำ้�ประสำงค์ร�ายเขึ้�ามืาในเครื�อง มัืกเป็นผ่ลมืาจัากการคลิกลิงก์ห้รือการดาวน์โห้ลดซึ่อฟ้ต์์แวร์ลงมืาในเครื�อง 

• สำปายแวร์เป็นซึ่อฟ้ต์์แวร์ท้ำ�ประสำงค์ร�ายประเภัทำห้น้�ง ท้ำ�ชุ่วยให้�ผ้่�โจัมืต้์สำามืารถิ่จัารกรรมืขึ้�อม้ืลขึ้องบ้คคลท้ำ�ต์ิดต์ั�งมืันเอาไว�โดยไมื่ร้�ต์ัว  

• การสำอดสำ่องขึ้�อม้ืลโปรไฟ้ล์ในโซึ่เชุ้ยลม้ืเด้ย อาจัทำำาให้�ได�รับขึ้�อม้ืลอย่างละเอ้ยดเก้�ยวกับนสำผ่. ต์ั�งแต์่ต์ำาแห้น่งท้ำ�ตั์�งขึ้องเขึ้า รายละเอ้ยดการติ์ดต์่อ
 บ้คคลท้ำ�ทำำางานด�วย และกิจักรรมืต์ามืแผ่นงาน 

• การค้กคามืทำางออนไลน์และการร้มืโพื่สำต์์ขึ้�อความืโจัมืต้์ให้�เส้ำยห้าย เป็นสิำ�งท้ำ�เกิดเพื่ิ�มืข้ึ้�นสำำาห้รับผ้่�ทำำางานปกป้องสิำทำธิมืน้ษยชุน โดยเฉพื่าะผ้่�ห้ญิง
นักปกป้องได�รับขึ้�อความืโจัมืต้์ และได�รับร้ปภัาพื่ทำ้�ม้ืลักษณ์ะด้ห้มืิ�นและเห้ย้ยดห้ยามืต์นเอง  

แนวปฏิิบัติสำาหรับผู้นำากระบวนการ

คำาถุามเพื�อการอภิปราย

• ค้ณ์คิดว่าภััยค้กคามืทำางดิจิัทำัลม้ือะไรบ�าง? อะไรเป็นความืเส้ำ�ยงท้ำ�เก้�ยวขึ้�อง?

• ค้ณ์ได�ใชุ�มืาต์รการใดเพืื่�อสำร�างความืปลอดภััยให้�อ้ปกรณ์์ห้รือบัญชุ้ออนไลน์บ�างห้รือไมื่? ม้ืมืาต์รการอย่างไรบ�าง และค้ณ์คิดว่ามืันจัะชุ่วยปกป้อง
ค้ณ์จัากอะไร?

• ค้ณ์คิดว่าม้ืขึ้�อมื้ลทำางดิจัิทำัลมืากน�อยเพื่้ยงใดเก้�ยวกับต์ัวค้ณ์? ถิ่�าม้ืใครบางคนต์�องการร้�ขึ้�อมื้ลเก้�ยวกับต์ัวค้ณ์ พื่วกเขึ้าจัะได�ประโยชุน์ได�อะไร
บ�างจัากการเสิำร์ชุขึ้�อม้ืลทำางออนไลน์ท้ำ�ม้ือย้่เก้�ยวกับต์ัวค้ณ์? 
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 3.2 ความปลอดภัยทางดิจิทัล เคล็ดลับ ข้อแนะนำา และมาตรการเชิงปฏิิบัติ

นสำผ่.สำามืารถิ่ใชุ�ขัึ้�นต์อนมืากมืายเพื่ื�อรักษาความืปลอดภััยทำางดิจัิทำัล การเปล้�ยนพื่ฤต์ิกรรมืและการรักษาส้ำขึ้อนามืัยด�านคอมืพื่ิวเต์อร์อย่างสำมืำ�าเสำมือ รวมื
ทัำ�งการปฏิิบัต์ิด�านความืปลอดภััย จัะม้ืสำ่วนชุ่วยในระยะยาวเพืื่�อรักษาความืปลอดภััยให้�อ้ปกรณ์์และขึ้�อม้ืล แต์่เราต์�องระล้กไว�ว่า อ้ปกรณ์์และขึ้�อม้ืลขึ้�างในจัะ
ปลอดภััยข้ึ้�นอย้่กับต์ัวผ่้�ใชุ�งานด�วย 

บทำน้�นำาเสำนอเคล็ดลับ ขึ้�อแนะนำา และมืาต์รการเชุิงปฏิิบัต์ิห้ลายประการ ซึ่้�งนสำผ่.สำามืารถิ่นำาไปใชุ�เพืื่�อรักษาความืปลอดภััยทำางดิจิัทำัล ผ่้�นำากระบวนการไมื่เพื่้ยงต์�อง
อธิบายและบรรยายถิ่้งคำาแนะนำาในบทำน้� แต์่ยังสำามืารถิ่ยกต์ัวอย่าง ชุ้�แนะแนวทำางปฏิิบัต์ิต์ามืมืาต์รการให้�กับผ่้�เขึ้�าร่วมื และให้�ความืชุ่วยเห้ลือโดยต์รงเทำ่าท้ำ�จัำาเป็น 

เคล็ดลับ ขึ้�อแนะนำา และมืาต์รการเชุิงปฏิิบัติ์ต์ามืท้ำ�ระบ้ด�านล่าง เป็นการให้�ภัาพื่รวมืขึ้องการปฏิิบัต์ิท้ำ�ด้ส้ำดเพื่ื�อความืปลอดภััยทำางดิจัิทำัล แต์่ผ่้�นำากระบวนการควร
ศ้กษาเพื่ิ�มืเต์ิมือย่างต์่อเนื�องถิ่้งแนวทำางการปรับปร้งความืเขึ้�าใจัทำ้�ม้ืต์่อความืปลอดภััยทำางดิจัิทัำล และกระต้์�นให้�นสำผ่.ทำำาแบบเด้ยวกัน สิำ�งท้ำ�ควรอ่านเพื่ิ�มืเต์ิมืต์อน
ต์�นขึ้องบทำน้� ให้�ขึ้�อม้ืลอย่างละเอ้ยดซ้ึ่�งผ่้�นำากระบวนการสำามืารถิ่อ�างอิงและนำาไปใชุ�ในระห้ว่างการอบรมืด�านความืปลอดภััยทำางดิจัิทำัลให้�กับนสำผ่. 

 สุขอนามัยของอุปกรณี ์

เราท้ำกคนแปรงฟ้ันและอาบนำ�าเพื่ื�อทำำาความืสำะอาด เชุ่นเด้ยวกับทำ้�เราควรทำำากับอ้ปกรณ์์อิเลกทำรอนิกสำ์ ซ้ึ่�งห้มืายถิ่้งการใชุ�ซึ่อฟ้ต์์แวร์แอนต้์�ไวรัสำอย่างสำมืำ�าเสำมือ
เพื่ื�อสำแกนอ้ปกรณ์์ ต์รวจัห้าด้ภััยค้กคามื อัพื่เดทำระบบและซึ่อฟ้ต์์แวร์อย่างสำมืำ�าเสำมือ และห้มัื�นต์รวจัด้ว่าในอ้ปกรณ์์ม้ืการติ์ดตั์�งซึ่อฟ้ต์์แวร์และเอกสำารใดบ�าง 

เป็นเรื�องสำำาคัญทำ้�เราต์�องใชุ�ซึ่อฟ้ต์์แวร์ลิขึ้สิำทำธิ�ท้ำ�ถิ่้กต์�องต์ามืกฎห้มืายในอ้ปกรณ์์ และไมื่ต์ิดตั์�งซึ่อฟ้ต์์แวร์ ‘เถิ่ื�อน’ ห้รือ ‘ก็อปปี�มืา’ ทัำ�งน้�เพื่ราะซึ่อฟ้ต์์แวร์เถิ่ื�อน
อาจัปิดห้รือเปล้�ยนแปลงการตั์�งค่าความืปลอดภััย ทำำาให้�ไมื่ม้ืการอัพื่เดทำด�านความืปลอดภััยท้ำ�สำำาคัญในอ้ปกรณ์์ และมัืกเป็นชุ่องทำางท้ำ�นำาไปส้ำ่การเขึ้�ามืาขึ้อง
ซึ่อฟ้ต์์แวร์ท้ำ�ประสำงค์ร�ายมืา

เรายังต์�องห้มัื�นต์รวจัสำอบว่าได�ต์ิดตั์�งซึ่อฟ้ต์์แวร์ในคอมืพื่ิวเต์อร์ห้รือแอปในโทำรศัพื่ทำ์มืือถิ่ือใดบ�าง และม้ืการตั์�ง ‘ค่าการอน้ญาต์’ ให้�ซึ่อฟ้ต์์แวร์เห้ล่านั�น
อย่างไร ‘ค่าการอน้ญาต์’ ห้มืายถิ่้งการอน้ญาต์ให้�ม้ืขึ้�อม้ืลและให้�แอปห้รือซึ่อฟ้ต์์แวร์เขึ้�าถิ่้งขึ้�อม้ืลอย่างไรบ�างในโทำรศัพื่ทำ์ขึ้องเรา ซึ่อฟ้ต์์แวร์ในคอมืพื่ิวเต์อร์ห้รือ
แอปในโทำรศัพื่ทำ์อาจัมืาจัากแห้ล่งท้ำ�ไมื่น่าเชุื�อถิ่ือ และสำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งต์ำาแห้น่งท้ำ�ตั์�ง ไมืโครโฟ้น กล�อง เอกสำาร และสำามืารถิ่อ่านขึ้�อความืในอ้ปกรณ์์ขึ้องค้ณ์ได� ค้ณ์
จั้งต์�องไว�วางใจัซึ่อฟ้ต์์แวร์ในคอมืพิื่วเต์อร์และแอปในโทำรศัพื่ทำ์ท้ำ�นำามืาต์ิดตั์�งในอ้ปกรณ์์เสำมือ ต์อนท้ำ�ต์ิดตั์�งซึ่อฟ้ต์์แวร์ในคอมืพิื่วเต์อร์ห้รือแอปในโทำรศัพื่ทำ์ให้มื่
ต์�องแน่ใจัว่าเราร้�ว่าม้ืการติ์ดตั์�งอะไร และม้ืการตั์�งค่าอน้ญาต์ให้�ซึ่อฟ้ต์์แวร์เห้ล่านั�นอย่างไร ห้ากเราไมื่มัื�นใจัว่าซึ่อฟ้ต์์แวร์ในคอมืพิื่วเต์อร์ห้รือแอปในโทำรศัพื่ทำ์
ม้ืความืถิ่้กต์�องมืากน�อยเพื่้ยงใด เราก็ไมื่ควรนำามืาติ์ดตั์�ง  
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ซอฟต์์แวร์แอนัต์้�มััลแวร์และซอฟต์์แวร์แอนัต์้� ไวรัสิ

‘แอนต์้�ไวรัสำ’ และ ‘แอนต้์�มัืลแวร์’ ห้มืายถิ่้งซึ่อฟ้ต์์แวร์ท้ำ�รักษาความืปลอดภััยและค้�มืครองเราจัากซึ่อฟ้ต์์แวร์ท้ำ�ประสำงค์ร�าย เราจัำาเป็นต์�องติ์ดตั์�งซึ่อฟ้ต์์แวร์เห้ล่า
น้�ในคอมืพิื่วเต์อร์และโทำรศัพื่ทำ์มืือถืิ่อ เพื่ราะชุ่วยป้องกันและรับมืือกับภััยค้กคามืทำางดิจัิทำัลท้ำ�แต์กต์่างกันมืากมืายทำ้�อาจัเกิดข้ึ้�นกับเรา ห้ากไมื่ม้ืซึ่อฟ้ต์์แวร์เห้ล่าน้�
 จัะม้ืความืเส้ำ�ยงท้ำ�ต์�องส้ำญเส้ำยขึ้�อมื้ลสำ่วนบ้คคล เอกสำารในเครื�อง และแมื�กระทำั�งสำ้ญเส้ำยเงินในบัญชุ้ ห้ากค้ณ์ยังไมื่ม้ืระบบป้องกันในเครื�อง ก็ขึ้อให้�ไปดาวน์โห้ลด
และต์ิดตั์�งซึ่อฟ้ต์์แวร์แอนต์้�มืัลแวร์ห้รือแอนต์้�ไวรัสำ ห้ลังจัากดาวน์โห้ลดแล�ว ให้�สำแกนเครื�องและซึ่อฟ้ต์์แวร์จัะเต์ือนค้ณ์ว่าม้ืภััยค้กคามืใด ๆ บ�าง ซึ่อฟ้ต์์แวร์แอนต์้�
มืัลแวร์ห้รือแอนต์้�ไวรัสำสำ่วนให้ญ่จัะมืาพื่ร�อมืระบบไฟ้ร์วอลล์ ซ้ึ่�งจัะชุ่วยบล็อกการโจัมืต้์ท้ำ�ไมื่พื่้งประสำงค์จัากอินเต์อร์เน็ต์ 

Malwarebytes เป็นซึ่อฟ้ต์์แวร์ฟ้ร้ สำามืารถิ่ดาวน์โห้ลดและติ์ดตั์�งได�ท้ำ�น้�

Avira เป็นเครื�องมืือรักษาความืปลอดภััยฟ้ร้ สำามืารถิ่ดาวน์โห้ลดและติ์ดตั์�งได�ท้ำ�น้�

ค้�มัครองต์นัเองจากการโจมัต์้ดิ�วยฟิชชิ�งและโทรจันั

ในแง่การค้�มืครองอ้ปกรณ์์ เราจัำาเป็นต์�องม้ืขึ้�อม้ืลอย่างชัุดเจันเก้�ยวกับเว็บไซึ่ต์์ท้ำ�เราเขึ้�าถิ่้ง ห้รือสิำ�งท้ำ�เราดาวน์โห้ลด โดยม้ืห้ลักเกณ์ฑ์ขัึ้�นพื่ื�นฐานสำามืประการในเรื�องน้�

1. ห้ากไมื่ใชุ่สิำ�งท้ำ�ค้ณ์กำาลังห้า อย่าคลิกห้รืออย่าดาวน์โห้ลด 

2. ห้ากค้ณ์ต์ิดต์ั�งมืัน ให้�ห้มืั�นอัพื่เดทำมัืนด�วย 

3. ห้ากค้ณ์ไมื่ได�ใชุ�มืันแล�ว ห้รือไมื่จัำาเป็นต์�องม้ื ให้�ถิ่อนการติ์ดต์ั�ง 

เพื่ื�อห้ล้กเล้�ยงการโจัมืต้์ด�วยอ้เมืล์แบบฟ้ิชุชุิ�งและโทำรจััน ให้�ต์รวจัสำอบซึ่ำ�าว่าใครเป็นผ้่�สำ่งอ้เมืล์ ก่อนจัะเปิดเอกสำารแนบห้รือลิงก์ เพืื่�อให้�แน่ใจัว่ามื้ความืปลอดภััย
และสำ่งมืาจัากคนดังกล่าวจัริง ทัำ�งน้�โดยการด้จัากอ้เมืล์แอดเดรสำขึ้องคนสำ่งอ้เมืล์ ห้ากเป็นอ้เมืล์แอดเดรสำท้ำ�ม้ืต์ัวเลขึ้ห้รือต์ัวอักษรส้ำ่มื ห้รือเป็นคำาสำะกดแปลก ๆ 
เป็นไปได�ว่าอาจัจัะเป็นอ้เมืล์ปลอมื ห้ากค้ณ์ได�รับอ้เมืล์ท้ำ�อาจัเป็นอันต์ราย ให้�แจั�งเต์ือนกับคนท้ำ�ทำำางานด�วย เพื่ื�อไมื่ให้�พื่วกเขึ้าต์กเป็นเป้าขึ้องภััยค้กคามืทำางดิจัิทำัล
แบบเด้ยวกัน ด�านล่างเป็นตั์วอย่างขึ้องอ้เมืล์แบบฟ้ิชุชุิ�ง ซึ่้�งอ้เมืล์แอดเดรสำขึ้องผ้่�สำ่งเป็นขึ้�อมื้ลปลอมื  

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• ควรม้ืการต์ิดต์ั�งซึ่อฟ้ต์์แวร์แอนต้์�ไวรัสำและสำแกนห้าภััยค้กคามือย่างสำมืำ�าเสำมือ 

• ให้�ใชุ�เฉพื่าะซึ่อฟ้ต์์แวร์ลิขึ้สิำทำธิ�ท้ำ�ถิ่้กต์�องต์ามืกฎห้มืายในอ้ปกรณ์์ และไมื่ติ์ดต์ั�งซึ่อฟ้ต์์แวร์ ‘เถืิ่�อน’ ห้รือ ‘ก็อปปี�มืา’ และควรห้มัื�นอัพื่เดทำอย่างสำมืำ�าเสำมือ

• ห้มืั�นต์รวจัสำอบว่าได�ต์ิดตั์�งซึ่อฟ้ต์์แวร์ในคอมืพื่ิวเต์อร์ห้รือแอปในโทำรศัพื่ทำ์มืือถิ่ือใดบ�าง และม้ืการต์ั�ง ‘ค่าการอน้ญาต์’ ให้�ซึ่อฟ้ต์์แวร์เห้ล่านั�นอย่างไร  

• ต์�องแน่ใจัว่าเราร้�ว่าม้ืการต์ิดต์ั�งอะไร และมื้การต์ั�งค่าอน้ญาต์ให้�ซึ่อฟ้ต์์แวร์เห้ล่านั�นอย่างไร ห้ากเราไมื่มืั�นใจัว่าซึ่อฟ้ต์์แวร์ในคอมืพื่ิวเต์อร์ห้รือแอป
ในโทำรศัพื่ทำ์มื้ความืถิ่้กต์�องมืากน�อยเพื่้ยงใด เราก็ไมื่ควรนำามืาติ์ดต์ั�ง   

• เพื่ื�อห้ล้กเล้�ยงการโจัมืต้์ด�วยอ้เมืล์แบบฟ้ิชุชุิ�งและโทำรจััน เราจัำาเป็นต์�องมื้ขึ้�อมื้ลอย่างชุัดเจันเก้�ยวกับเว็บไซึ่ต์์ทำ้�เราเขึ้�าถิ่้ง ห้รือสิำ�งท้ำ�เราดาวน์โห้ลด
 ให้�ต์รวจัสำอบซึ่ำ�าว่าใครเป็นผ้่�สำ่งอ้เมืล์ ก่อนจัะเปิดเอกสำารแนบห้รือลิงก์ เพืื่�อให้�แน่ใจัว่าม้ืความืปลอดภััยและสำ่งมืาจัากคนดังกล่าวจัริง ม้ืห้ลัก
เกณ์ฑ์พืื่�นฐานสำามืประการในเรื�องน้� ได�แก่

1. ห้ากไมื่ใชุ่สิำ�งทำ้�ค้ณ์กำาลังห้า อย่าคลิกห้รืออย่าดาวน์โห้ลด 

2. ห้ากค้ณ์ต์ิดต์ั�งมืัน ให้�ห้มืั�นอัพื่เดทำมัืนด�วย 

3. ห้ากค้ณ์ไมื่ได�ใชุ�มืันแล�ว ห้รือไมื่จัำาเป็นต์�องม้ื ให้�ถิ่อนการติ์ดต์ั�ง

แนวปฏิิบัติสำาหรับผู้นำากระบวนการ

กิจกรรม
กิจกรรมั 1: ตัวช่�วัดของฟิิชชิ�ง

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ:

1. แสำดงภัาพื่ตั์วอย่างขึ้องอ้เมืล์แบบฟ้ิชุชุิ�งจัากหั้วขึ้�อก่อนห้น�าน้�ให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืด้ จัากนั�นให้�อภัิปราย

a. เราคิดว่าใครเป็นคนสำ่งอ้เมืล์เห้ล่าน้�มืา? 

b. อะไรเป็นสำิ�งทำ้�บ่งบอกว่าเป็นอ้เมืล์ท้ำ�น่าสำงสัำย? 

สิำ�งบอกเห้ต้์บางอย่างอาจัรวมืถิ่้ง อ้เมืล์แอดเดรสำม้ืลักษณ์ะเห้มืือนไมื่ใชุ่ขึ้องจัริง (เป็นอ้เมืล์แอดเดรสำท้ำ�สำะกดแบบแปลก ๆ) ผ่้�รับ
อ้เมืล์อาจัได�รับอ้เมืล์ซึ่้�งไมื่เก้�ยวขึ้�องกับบัญชุ้ท้ำ�พื่วกเขึ้ามื้ ภัาษาทำ้�ใชุ�ในอ้เมืล์ด้ไมื่เห้มืือนจัริง ม้ืการสำะกดคำาผ่ิด เป็นอ้เมืล์ท้ำ�ขึ้อให้�
เราปฏิิบัต์ิการทัำนท้ำ และม้ืเนื�อห้าทำำาให้�ร้�ส้ำกว่าเป็นเรื�องฉ้กเฉิน อาจัเป็นอ้เมืล์ท้ำ�ถิ่้กด้งเขึ้�าไปอย้่ในโฟ้ลเดอร์ ‘สำแปมื’ เป็นอ้เมืล์ท้ำ�ม้ื
ลิงก์ห้รือเอกสำารแนบท้ำ�น่าสำงสัำย 

c. จัะเกิดอะไรข้ึ้�นห้ากค้ณ์ใสำ่ขึ้�อม้ืลต์ามืท้ำ�ร�องขึ้อในอ้เมืล์? 

d. จัะป้องกันไมื่ให้�เห้ต้์การณ์์เชุ่นน้�เกิดข้ึ้�นอ้กได�อย่างไร? 

บทท่� 3: ความปลอดภััยทางดิจิิทัล
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พาสเวิร์ด

พื่าสำเวิร์ดควรเป็นสิำ�งทำ้�ยากต์่อการคาดเดา และเราควรจังใจัใชุ�พื่าสำเวิร์ดท้ำ�ซึ่ับซึ่�อนและไมื่ซึ่ำ�ากัน สำำาห้รับบัญชุ้อ้เมืล์และบัญชุ้ออนไลน์อื�น ๆ เราควรด้แลให้�มื้การ
ปกป้องด�วยพื่าสำเวิร์ดทัำ�งโทำรศัพื่ทำ์มืือถิ่ือ แลปทำ็อป ฮาร์ดดิสำก์ และย้เอสำบ้แฟ้ลชุไดรฟ้์

ห้ลัก 7 ประการในการตั์�งพื่าสำเวิร์ดท้ำ�แขึ้็งแรงได�แก่  

1. เข้ึ้ยนให้�ยาว: พิ่าสเว่รุ์ด้ทีุ่กติัวควรุปรุะกอ่บด้้วยติัวอ่ักษรุอ่ย่างน้อ่ย 10 ตัิวหรุ้อ่มากกว่านั�น 

2. เข้ึ้ยนให้�ซึ่ับซึ่�อน: ให้ใช้อ่ักษรุติัวพิ่่มพิ่์ใหญ่ ตัิวพิ่่มพิ่์เล็ก ติัวเลข และสัญลักษณ์สลับกัน 

3. ทำำาให้�ใชุ�งานได�: ให้เล้อ่กพิ่าสเว่รุ์ด้ท่ี่�ม่ความหมายบางอ่ย่างที่่�เรุาจำาได้้ แติ่.... 

4. อย่าให้�เก้�ยวกับเรื�องสำ่วนต์ัว: ให้หล่กเล่�ยงการุใช้คำาหรุ้อ่วล่ท่ี่�อ่าจโยงมาท่ี่�ติัวเรุาได้้ง่าย เช่น การุติั�งพิ่าสเว่รุ์ด้ติามช้�อ่ติัวเอ่ง วันเด้้อ่นปีเก่ด้ เบอ่รุ์
โที่รุศัพิ่ที่์ ท่ี่มฟุติบอ่ลท่ี่�เรุาชอ่บ หรุ้อ่ช้�อ่ขอ่งแฟน ช้�อ่ล่ก หรุ้อ่ช้�อ่สัติว์เล่�ยง 

5. เก็บเป็นความืลับ: อ่ย่าเอ่าพิ่าสเว่รุ์ด้ขอ่งเรุาไปบอ่กกับใครุ 

6. อย่าให้�ซึ่ำ�ากัน อ่ย่าใช้พิ่าสเว่รุ์ด้ซำ�ากัน (หรุ้อ่ใช้คำาท่ี่�คล้ายกัน) สำาหรุับหลายบัญช่ เพิ่รุาะหากที่ำาเช่นนั�น คนท่ี่�รุ่้พิ่าสเว่รุ์ด้อ่ันเด่้ยว ก็สามารุถเด้า
พิ่าสเว่รุ์ด้อ่ันอ่้�น ๆ ขอ่งคุณได้้ 

7. ปรับให้�ให้มื่เสำมือ: เปล่�ยนพิ่าสเว่รุ์ด้อ่ย่างสมำ�าเสมอ่ หากเป็นไปได้้ ให้เปล่�ยนใหม่อ่ย่างน้อ่ยทุี่กสามเด้้อ่น 

เรายังจัะต์�องไมื่ให้�เครื�องเซึ่ฟ้พื่าสำเวิร์ดเก็บไว� เพื่ราะถิ่�าเซึ่ฟ้ไว� คนทำ้�สำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งเครื�องค้ณ์ได� ก็สำามืารถิ่ล็อกอินเขึ้�าบัญชุ้ขึ้องค้ณ์ได�โดยอัต์โนมืัต์ิ เพื่ื�อไมื่ให้�
เครื�องเซึ่ฟ้พื่าสำเวิร์ดขึ้องค้ณ์ ให้�ปฏิิบัต์ิต์ามืขัึ้�นต์อนดังน้�

• ใน Google Chrome ไปท้ำ� Menu > Settings > Auto-fill จัากนั�นให้�ปิดต์ัวเลือกท้ำ�ชุ่วยจัำาพื่าสำเวิร์ด ห้รือจัำา Payment methods (วิธ้การจั่าย
เงิน) และ Addresses and more และแนะนำาว่าให้�ไปท้ำ� Privacy and security ในห้น�าเด้ยวกัน และให้�เคล้ยร์ขึ้�อม้ืลการทำ่องเน็ต์ทัำ�งห้มืด Clear 
browsing data

• ใน Mozilla Firefox ไปท้ำ� Menu > Options > Privacy & Security > Logins and Password และให้�ปิดต์ัวเลือกท้ำ�เซึ่ฟ้ขึ้�อม้ืลการล็อกอินและ
พื่าสำเวิร์ด และแนะนำาว่าให้�ไปท้ำ� Cookies and Site Data ในห้น�าเด้ยวกัน และให้�เคล้ยร์ขึ้�อม้ืลการทำ่องเน็ต์ทัำ�งห้มืด Clear Data

ขึ้�อแนะนำาเพิื่�มืเต์ิมืด�านความืปลอดภััยอย้่ในต์ารางเพืื่�อให้�ทำราบถิ่้งวิธ้การสำร�างและด้แลให้�ม้ืพื่าสำเวิร์ดทำ้�มัื�นคง โปรดคลิกทำ้�น้�  

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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โปรแกรมจัดการพาสเวิร์ด

โปรแกรมืจััดการพื่าสำเวิร์ดอาจัชุ่วยอำานวยความืสำะดวกในการจััดการพื่าสำเวิร์ดจัำานวนมืาก โดยทัำ�วไปมัืกถิ่ือว่าเป็นวิธ้การจััดการบัญชุ้ออนไลน์ท้ำ�ปลอดภััย
มืากข้ึ้�น มืันจัะทำำางานด�วยการเก็บพื่าสำเวิร์ดทัำ�งห้มืดขึ้องค้ณ์ โดยม้ืการเขึ้�ารหั้สำเพืื่�อรักษาความืปลอดภััย และเราสำามืารถิ่ใชุ�พื่าสำเวิร์ดห้ลักเพ้ื่ยงตั์วเด้ยวเพืื่�อ
เขึ้�าถิ่้งพื่าสำเวิร์ดทัำ�งห้มืด โปรแกรมืจััดการพื่าสำเวิร์ดมัืกม้ืฟ้ังก์ชัุนท้ำ�ชุ่วยให้�เราสำามืารถิ่สำร�างพื่าสำเวิร์ดท้ำ�ม้ืความืยาว ซึ่ับซึ่�อน และยากต์่อการคาดเดา และเรา
สำามืารถิ่นำามืาใชุ�กับห้ลาย ๆ บัญชุ้ 

บางคนอาจักังวลว่า โปรแกรมืจััดการพื่าสำเวิร์ดอาจัทำำาให้�เกิดความืเส้ำ�ยง ห้ากม้ืคนร้�พื่าสำเวิร์ดห้ลักท้ำ�ใชุ� ย่อมืห้มืายถิ่้งว่าผ่้�โจัมืต้์จัะเขึ้�าถิ่้งพื่าสำเวิร์ดอื�น ๆ ได�
ทัำ�งห้มืด ถิ่ือเป็นความืกังวลทำ้�ถิ่้กต์�อง แต์่ถิ่�าค้ณ์กำาห้นดพื่าสำเวิร์ดห้ลักให้�เขึ้�มืแข็ึ้ง ม้ืความืยาว และไมื่ซึ่ำ�ากัน โดยใชุ�ห้ลักเกณ์ทัำ�ง 7 ขึ้�อขึ้�างต์�น และไมื่นำาพื่าสำเวิร์ด
ห้ลักไปใชุ�ซึ่ำ�ากับบัญชุ้อื�น โปรแกรมืจััดการพื่าสำเวิร์ดก็อาจัม้ืประโยชุน์ในทำางปฏิิบัต์ิ 

ห้ากค้ณ์เลือกท้ำ�จัะใชุ�โปรแกรมืจััดการพื่าสำเวิร์ด ค้ณ์ต์�องแน่ใจัว่าจัะสำามืารถิ่จัดจัำาพื่าสำเวิร์ดห้ลักได� และเซึ่ฟ้ไว�ในท้ำ�อื�นทำ้�ปลอดภััย 

ค้ณ์สำามืารถิ่ด้ ว้ดิโอชุิ�นน้� ทำ้�จััดทำำาโดย Surveillance Self-Defense เพื่่�อทำำาความืเขึ้�าใจัมืากขึ้้�นว่าเห้ต้์ใดโปรแกรมืจััดการพื่าสำเว่ร์ดจั้งมื้ประโยชุน์  

เราขึ้อแนะนำาให้�ใชุ�โปรแกรมืจััดการพื่าสำเวิร์ดชุื�อ KeepassXC และทำ่านสำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งวิธ้ต์ิดตั์�งและกำาห้นดค่าขึ้อง KeepassXC ได�ทำ้� ห้น�าน้� จัากในหั้วขึ้�อ Se-
curity in a Box

การล็อกหน้าจอ

เรายังควรพื่ิจัารณ์าใชุ�พื่าสำเวิร์ดท้ำ�ซึ่ับซึ่�อนและไมื่ซึ่ำ�ากันต์อนล็อกอินเขึ้�าเครื�อง ห้รือต์อนปลดล็อกห้น�าจัอ การใชุ�เทำคโนโลย้สำแกนใบห้น�าห้รือพื่ิมืพื่์ลายนิ�วมืือเพื่ื�อ
เปิดอ้ปกรณ์์ อาจัทำำาให้�คนอื�นเปิดเครื�องขึ้องค้ณ์ได�ง่ายข้ึ้�น ห้ากค้ณ์ถิ่้กจัับห้รือถิ่้กควบค้มืตั์ว การใชุ�แพื่ทำเทิำร์นห้รือห้มืายเลขึ้ท้ำ�จัำาง่ายเพืื่�อล็อกห้น�าจัอ ก็เป็นสิำ�งท้ำ�
คนอื�นคาดเดาได�ง่าย รวมืทัำ�งคนท้ำ�อย้่ใกล�ต์ัวเรา ซึ่้�งสำามืารถิ่มืองเห็้นต์อนทำ้�เราปลดล็อกห้น�าจัอได�

การล็อกแอป

แอปโทำรศัพื่ทำ์มืือถืิ่อจัำานวนมืากในปัจัจั้บันมืักม้ืฟ้ังก์ชุั�นให้�ล็อกแอป ห้มืายถิ่้งว่าค้ณ์สำามืารถิ่ใสำ่พื่าสำเวิร์ดห้รือห้มืายเลขึ้ก่อนการใชุ�งานแอป แมื�จัะม้ืการปลดล็อก
ห้น�าจัอแล�วก็ต์ามื ค้ณ์ควรพื่ยายามืใชุ�ฟ้ังก์ชัุ�นล็อกแอปเสำมือ ห้ากแอปม้ืตั์วเลือกดังกล่าว ห้รืออ้กทำางห้น้�ง เราสำามืารถิ่ดาวน์โห้ลดแอปท้ำ�ใชุ�ล็อกการทำำางานขึ้อง
แอปต์ัวอื�น และสำามืารถิ่ติ์ดตั์�งเพื่ื�อความืปลอดภััยเพื่ิ�มืเต์ิมืได� ค้ณ์ควรดาวน์โห้ลดแอปเห้ล่าน้�จัากแห้ล่งทำ้�ปลอดภััย จัากผ้่�ให้�บริการแอปเพืื่�อความืปลอดภััยทำาง
ดิจัิทำัล และแอนต้์�ไวรัสำท้ำ�น่าเชุื�อถิ่ือและม้ืชุื�อเส้ำยง

บทท่� 3: ความปลอดภััยทางดิจิิทัล
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การยืนยันตัวตนแบบ 2 ชั�น (Two-factor authentication - 2FA)

การยืนยันต์ัวต์นแบบ 2 ชุั�นเป็นวิธ้ง่าย ๆ  ท้ำ�จัะเพิื่�มืความืปลอดภััยให้�กับบัญชุ้ออนไลน์ขึ้องค้ณ์ รวมืทัำ�งบัญชุ้อ้เมืล์และโซึ่เชุ้ยลม้ืเด้ย โดยการเพื่ิ�มืระดับการค้�มืครอง
ในชุ่วงล็อกอิน โดยจัะกำาห้นดให้�ต์�องใสำ่รหั้สำเพื่ิ�มืเต์ิมื ห้ลังการล็อกอินแบบปรกติ์ชุั�นแรกแล�ว เราสำามืารถิ่กำาห้นดให้�ใชุ�ค้ณ์ลักษณ์ะน้�ได�อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เพื่้ยงแต์่เปล้�ยนการตั์�งค่า ‘sign-in and security’ ในบัญชุ้

การยืนยันต์ัวต์นแบบ 2 ชุั�นทำำาได�ในห้ลายลักษณ์ะ โดยอาจักำาห้นดให้�สำ่งรหั้สำเขึ้�ามืาเป็นขึ้�อความืสัำ�น ห้รือเป็นการโทำรศัพื่ทำ์เขึ้�ามืา ห้รือค้ณ์อาจัใชุ�แอป ‘authen-
ticator’  เพื่ื�อสำร�างรห้ัสำ การกำาห้นดให้�สำ่งรหั้สำเขึ้�ามืาเป็นขึ้�อความืสำั�น ห้รือเป็นการโทำรศัพื่ทำ์เขึ้�ามืาอาจัเป็นปัญห้า กรณ์้ท้ำ�เราเปล้�ยนซึ่ิมืมืือถิ่ือบ่อย ๆ จั้งมืักมื้ขึ้�อ
แนะนำาให้�ใชุ�แอป ‘authenticator’ ซ้ึ่�งจัะชุ่วยสำร�างรหั้สำแบบลับให้�เราใชุ�งานได�เมืื�อต์�องการ เราสำามืารถิ่เลือกใชุ�แอป ‘authenticator’ ได�มืากมืาย โดยแอปบางเจั�า
ม้ืการใชุ�งานอย่างกว�างขึ้วางและเป็นท้ำ�ร้�จัักกัน อย่างเชุ่น Google Authenticator (แอนดรอยด์) (ไอโฟ้น), Microsoft Authenticator (แอนดรอยด์) (ไอโฟ้น), 
LastPass Authenticator (แอนดรอยด์) (ไอโฟ้น) และ Authy Authenticator (แอนดรอยด์) (ไอโฟ้น)

โปรดสำังเกต์ด�วยว่า เมืื�อเราตั์�งค่าให้�ใชุ�แอป ‘authenticator’ กับบัญชุ้ออนไลน์ เราควรม้ืทำางเลือกสำำารองไว�เสำมือ กรณ์้ทำ้�เราไมื่สำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งแอป ‘authen-
ticator’ ต์ัวนั�นได� โดยเราอาจัตั์�งค่าให้�ม้ืการสำ่ง ‘รห้ัสำสำำารอง’ ห้รืออ้เมืล์สำำารอง และการกำาห้นดค่าเบอร์โทำรศัพื่ทำ์สำำาห้รับใชุ�เพืื่�อการยืนยันต์ัวต์นแบบ 2 ชุั�น
สำำาห้รับบัญชุ้ขึ้องค้ณ์ 

น้�เป็น ว้ดิโอ YouTube ทำ้�สำาธิต์วิธ้การต์ั�งค่าการยืนยันต์ัวต์นแบบ 2 ชุั�นสำำาห้รับบัญชุ้ Google ท้ำ�ใชุ� Google Authenticator 

การเข้ารหัสไฟิล ์และอุปกรณี์ 

การเขึ้�ารหั้สำเป็นกระบวนการแปลงขึ้�อม้ืลให้�เป็นรหั้สำลับ เพืื่�อป้องกันให้�เฉพื่าะคนทำ้�ได�รับอน้ญาต์สำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งขึ้�อม้ืลนั�นได�14การเขึ้�ารหั้สำเป็นเรื�องสำำาคัญ เพื่ราะ
ชุ่วยให้�คนอื�นไมื่สำามืารถิ่อ่านขึ้�อม้ืลนั�นได� รวมืทัำ�งคนท้ำ�เราไมื่ต์�องการให้�เขึ้�าถิ่้งขึ้�อม้ืล 

14   https://media.kaspersky.com/en/business-security/Kaspersky-File-Level-การเขึ้�ารหั้สำ-Technology.pd
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การเข้ารหัสไฟิล ์และโฟิลเดอร์แบบง่าย 

การเขึ้�ารหั้สำไฟ้ล์และโฟ้ลเดอร์แบบง่ายในคอมืพิื่วเต์อร์ท้ำ�ใชุ� Windows 10 ทำำาได�ง่าย ๆ  โดยการไปท้ำ�ไฟ้ล์ห้รือโฟ้ลเดอร์ จัากนั�นให้�คลิกขึ้วาบนไอคอน และให้�เลือก 
Properties จัากนั�นไปท้ำ�แทำ็บ General และคลิกทำ้� Advanced เมืื�อทำำาเสำร็จัแล�ว ให้�ไปท้ำ�ต์ัวเลือก Encrypt contents to secure data

ในเอกสำาร Microsoft office ค้ณ์ก็สำามืารถิ่เขึ้�ารหั้สำเอกสำารพื่ร�อมืกับกำาห้นดพื่าสำเวิร์ดได� ให้�เริ�มืจัากการเลือก File จัากนั�นให้�คลิกทำ้� Info ซึ่้�งจัะม้ืต์ัวเลือกรวมื
ทัำ�ง Protect document และจัากนั�นเป็นต์ัวเลือก Encrypt with a password 

ก�รเข้�รหัสอุปกรณ์
ค้ณ์สำามืารถิ่เขึ้�ารหั้สำอ้ปกรณ์์ด�วยวิธ้การท้ำ�แต์กต์่างกันได� อย่างไรก็ด้ เราจัำาเป็นต์�องใชุ�พื่าสำเวิร์ดห้รือห้มืายเลขึ้ท้ำ�เราจัะต์�องไมื่ลืมื ไมื่เชุ่นนั�นแล�ว เราจัะไมื่สำามืารถิ่
เขึ้�าถิ่้งอ้ปกรณ์์และเนื�อห้าภัายในได�อ้ก ม้ืทำางเลือกท้ำ�เราอาจัเซึ่ฟ้ recovery key เป็นตั์วสำำารองกรณ์้ท้ำ�เราลืมืพื่าสำเวิร์ดห้รือห้มืายเลขึ้ท้ำ�ใชุ�ในการเขึ้�าเครื�อง เราอาจัใชุ� 
recovery key เพื่ื�อปลดล็อก/ถิ่อดรห้ัสำอ้ปกรณ์์ท้ำ�เขึ้�ารห้ัสำไว�ได� เราจั้งต์�องเก็บ recovery key น้�ไว�อย่างปลอดภััย โดยไมื่เก็บเฉพื่าะในอ้ปกรณ์์ท้ำ�เราเขึ้�ารห้ัสำเทำ่านั�น  

การเขึ้�ารหั้สำอ้ปกรณ์์มัืกใชุ�เวลานาน ข้ึ้�นอย้่กับความืเร็วและประเภัทำขึ้องอ้ปกรณ์์ ค้ณ์อาจัต์�องใชุ�เวลาเขึ้�ารหั้สำตั์�งแต์่ 15 นาท้ำถิ่้ง 10 ชุั�วโมืง ดังนั�นถิ่�าค้ณ์วางแผ่น
จัะเขึ้�ารห้ัสำอ้ปกรณ์์ ให้�ต์่อสำายชุาร์จัเขึ้�าเครื�อง และควรทำำาในชุ่วงท้ำ�ไมื่จัำาเป็นต์�องใชุ�อ้ปกรณ์์นั�น ถิ่�าสำายชุาร์จัห้ล้ด ห้รือม้ืความืพื่ยายามืห้ย้ดในชุ่วงท้ำ�กำาลังเขึ้�ารห้ัสำ
 อาจัทำำาให้�ค้ณ์ส้ำญเสำ้ยขึ้�อม้ืลในเครื�องไปทัำ�งห้มืด

คอมัพิิวเต์อร์ 

• Bitlocker: ผ้่�ใชุ�งานวินโดวสำ์ทำ้�ติ์ดต์ั�ง Windows 10 Pro จัะมืาพื่ร�อมืกับฟ้ังก์ชุั�น Bitlocker และสำามืารถิ่ใชุ�เขึ้�ารหั้สำอ้ปกรณ์์ได� การเปิดฟ้ังก์ชัุ�น
เขึ้�ารหั้สำอ้ปกรณ์์และการใชุ� Bitlocker ให้�ปฏิิบัต์ิต์ามืขัึ้�นต์อนทำ้� Microsoft กำาห้นดดังน้� 

• Filevault: แต์่ถิ่�าค้ณ์ใชุ�คอมืพื่ิวเต์อร์ขึ้อง Apple ค้ณ์สำามืารถิ่ใชุ� Filevault เพืื่�อเขึ้�ารหั้สำอ้ปกรณ์์ได� การเปิดฟ้ังก์ชัุ�นเขึ้�ารหั้สำอ้ปกรณ์์และการใชุ� 
Filevault ให้�ปฏิิบัต์ิต์ามืขัึ้�นต์อนทำ้� Apple กำาห้นดดังน้� 

• Veracrypt: นอกจัาก Bitlocker ขึ้อง Microsoft และ Filevault ขึ้อง Apple แล�ว ยังมื้ Veracrypt ซึ่้�งเป็นซึ่อฟ้ต์์แวร์เขึ้�ารหั้สำดิสำก์แบบโอเพื่่นซึ่อร์สำ
ท้ำ�ใชุ�งานได�ฟ้ร้และมื้ประโยชุน์ เพื่ราะระบบวินโดวสำ์บางเวอร์ชัุ�นอาจัไมื่สำามืารถิ่ใชุ� Bitlocker ได� การเปิดฟ้ังก์ชัุ�นเขึ้�ารหั้สำอ้ปกรณ์์และการใชุ� Vera-
crypt ให้�ปฏิิบัต์ิต์ามืขัึ้�นต์อนทำ้� IDRIX กำาห้นดดังน้� 

โทรศััพิท์มัือถืือ 

เชุ่นเด้ยวกับคอมืพิื่วเต์อร์ ค้ณ์สำามืารถิ่เขึ้�ารหั้สำโทำรศัพื่ทำ์มืือถืิ่อได� ค้ณ์สำามืารถิ่ใชุ�ลิงก์ต์่อไปน้�เพืื่�อห้าขึ้�อม้ืลเพื่ิ�มืเติ์มืเก้�ยวกับวิธ้เขึ้�ารหั้สำโทำรศัพื่ทำ์
มืือถิ่ือขึ้องค้ณ์ 

- วิธ้เขึ้�ารหั้สำไอโฟ้น

- วิธ้เขึ้�ารหั้สำแอนดรอยด์

บทท่� 3: ความปลอดภััยทางดิจิิทัล
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 ตัวเลือกสถุานท่�ตั�ง

เป็นเรื�องสำำาคัญอย่างยิ�งท้ำ�เราต์�องทำราบขึ้�อม้ืลเก้�ยวกับการตั์�งค่าต์ัวเลือกสำถิ่านท้ำ�ตั์�งในอ้ปกรณ์์ขึ้องเราเอง ต์ัวเลือกสำถิ่านท้ำ�ตั์�งจัะระบ้ขึ้�อมื้ลว่าต์ัวค้ณ์และอ้ปกรณ์์
อย้่ท้ำ�ไห้น เราจ้ังต์�องห้มัื�นต์รวจัสำอบต์ัวเลือกสำถิ่านท้ำ�ตั์�งทำั�งในคอมืพื่ิวเต์อร์และโทำรศัพื่ทำ์มืือถิ่ืออย่างสำมืำ�าเสำมือ เพืื่�อให้�แน่ใจัว่าไมื่ม้ืคนติ์ดต์ามืตั์วค้ณ์จัากขึ้�อมื้ลท้ำ�
ตั์�งเห้ล่าน้�  

ในคอมืพื่ิวเต์อร์ เราสำามืารถิ่เริ�มืจัากการพิื่มืพื่์ค�นห้าคำาว่า Location privacy settings จัากนั�นให้�ด้การต์ั�งค่า โดยต์�องปิดไมื่ให้�ม้ืการเขึ้�าถิ่้งค่าตั์วเลือกสำถิ่าน
ท้ำ�ตั์�งจัากอ้ปกรณ์์ สำำาห้รับแอปทำ้�เราไมื่ต์�องการให้�เขึ้�าถิ่้งขึ้�อม้ืลเห้ล่าน้� 

ในโทำรศัพื่ทำ์มืือถิ่ือ ให้�ไปท้ำ� Security and Privacy จัากนั�นคลิกทำ้� Location เพื่ื�อปิดการเขึ้�าถิ่้งตั์วเลือกสำถิ่านทำ้�ตั์�ง โปรดสัำงเกต์ด�วยว่า ชุื�อขึ้องต์ัวเลือกสำถิ่านท้ำ�
ตั์�งอาจัแต์กต์่างกันไปในโทำรศัพื่ทำ์มืือถิ่ือแต์่ละย้�ห้�อ  

Virtual Private Network (VPN) 

เครือขึ้่ายสำ่วนตั์วเสำมืือน ห้รือ VPN จัะเขึ้�ารหั้สำขึ้�อมื้ลการใชุ�อินเต์อร์เน็ต์ขึ้องค้ณ์ และม้ืการซึ่่อนขึ้�อมื้ลท้ำ�ตั์�งทำางกายภัาพื่จัากจั้ดท้ำ�ค้ณ์เชุื�อมืต์่อกับอินเต์อร์เน็ต์ (
การซึ่่อนไอพ้ื่แอดเดรสำขึ้องค้ณ์) VPN ป้องกันไมื่ให้�ผ่้�ให้�บริการอินเต์อร์เน็ต์และบ้คคลอื�นทำราบถิ่้งการใชุ�งานอินเต์อร์เน็ต์ขึ้องค้ณ์ และมื้ประโยชุน์อย่างมืากเพืื่�อ
ชุ่วยค้�มืครองความืเป็นสำ่วนต์ัวและความืปลอดภััยขึ้องค้ณ์ VPN จัะทำำาให้�ด้เห้มืือนกับค้ณ์อย้่ในท้ำ�อื�น ชุ่วยค้�มืครองอัต์ลักษณ์์ขึ้องค้ณ์จัากเว็บไซึ่ต์์ แอป และบริการ
ต์่าง ๆ กรณ์้ท้ำ�ค้ณ์ใชุ�คอมืพิื่วเต์อร์ท้ำ�เชุื�อมืต์่อกับไวไฟ้สำาธารณ์ะ ค้ณ์ควรวางแผ่นท้ำ�จัะใชุ� VPN เพื่ื�อค้�มืครองอ้ปกรณ์์ขึ้องค้ณ์  

VPN แบบฟ้ร้มัืกมื้ความืน่าเชุื�อถิ่ือและปลอดภััยน�อยกว่าเมืื�อเท้ำยบกับบริการ VPN แบบท้ำ�ต์�องจั่ายเงิน VPN ท้ำ�เรามืักแนะนำาได�แก่ Psiphon ห้ากค้ณ์ดาวน์โห้ลด
 Psiphon จัากเว็บไซึ่ต์์โดยต์รง (แทำนท้ำ�จัะดาวน์โห้ลดผ่่าน Play Store) ค้ณ์จัะสำามืารถิ่ใชุ�เวอร์ชุั�นทำ้�ไมื่ม้ืโฆษณ์าได� ProtonVPN เป็น VPN จัากบริษัทำทำ้�พื่ัฒนา 
Protonmail ซึ่้�งมื้เวอร์ชุั�นฟ้ร้ให้�ใชุ�เห้มืือนกัน แต์่แน่นอนว่าเวอร์ชุั�นทำ้�จั่ายเงินจัะม้ืค้ณ์ลักษณ์ะเพื่ิ�มืเต์ิมืและปลอดภััยมืากกว่า 

ยังม้ื VPN แบบจั่ายเง่นอื�น ๆ  ท้ำ�เราขึ้อแนะนำา ได�แก่ NordVPN และ ExpressVPN ทัำ�งสำองต์ัวให้�บร่การท้ำ�รวดเร็วและม้ืทำางเลือกเพื่่�อการค้�มืครองอย่างห้ลากห้ลาย 

สำำาห้รับขึ้�อมื้ลเพิื่�มืเต์ิมืเก้�ยวกับบริการ VPN และการเลือก VPN ท้ำ�เห้มืาะสำมืกับค้ณ์ โปรดด้ขึ้�อแนะนำาจัาก Surveillance Self-Defense (SSD) 
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 3.3 การท่องเน็ตอย่างปลอดภัย

เพื่ื�อให้�ปลอดภััยในระห้ว่างการทำ่องเน็ต์ เราจัะต์�องมัื�นใจัในเว็บไซึ่ต์์ทำ้�เราเขึ้�าถิ่้ง และร้�อย่างชุัดเจันว่ากำาลังคลิกห้รือดาวน์โห้ลดสิำ�งใด ซึ่้�งจัะชุ่วยห้ล้กเล้�ยงไมื่ให้�เจัอ
กับห้น�าเว็บไซึ่ต์์ห้รือลิงก์ดาวน์โห้ลดท้ำ�ม้ืเนื�อห้าห้รือซึ่อฟ้ต์์แวร์แบบประสำงค์ร�าย และขึ้อยำ�าอ้กครั�งห้น้�งว่า ห้ากไมื่ใชุ่สิำ�งท้ำ�ค้ณ์กำาลังห้า อย่าคลิกห้รืออย่าดาวน์โห้ลด
 ค้ณ์ควรเลือกใชุ�เว็บแอดเดรสำท้ำ�ข้ึ้�นต์�นด�วย https:// แทำนท้ำ�จัะเป็น http:// ต์ัวอักษร s ท้ำ�เพื่ิ�มืมืาเป็นตั์วย่อขึ้องคำาว่า ‘secure’ และห้มืายความืว่าขึ้�อม้ืลท้ำ�สำ่งและ
รับจัากเว็บไซึ่ต์์น้�ม้ืการเขึ้�ารหั้สำ

3. 4 ความปลอดภัยทางกายภาพของเครื�องมือทางดิจิทัลของท่าน

การปฏิิบัต์ิท้ำ�ด้ส้ำดเพื่ื�อความืปลอดภััยทำางดิจัิทำัลทำั�งห้มืดเห้ล่าน้� อาจัใชุ�ไมื่ได�ผ่ล ห้ากค้ณ์ทำำาอ้ปกรณ์์ทำ้�ม้ืขึ้�อมื้ลท้ำ�อ่อนไห้วห้าย ห้รือเก็บไมื่เป็นท้ำ�เป็นทำาง เป็นเรื�อง
สำำาคัญท้ำ�เราจัะต์�องไมื่ปล่อยทิำ�งอ้ปกรณ์์ไว� โดยไมื่มื้การล็อกห้รือไมื่มื้การด้แล ทัำ�งค้ณ์ยังควรร้�ว่าอ้ปกรณ์์เห้ล่าน้�อย้่ท้ำ�ใดบ�าง โดยเฉพื่าะอ้ปกรณ์์ขึ้นาดเล็ก อย่าง
เชุ่น โทำรศัพื่ทำ์และฮาร์ดดิสำก์แบบภัายนอก ต์อนท้ำ�เราอย้่ในพืื่�นท้ำ�สำาธารณ์ะ เราต์�องคอยระวังคนทำ้�อย้่รอบต์ัว และสัำงเกต์ว่าพื่วกเขึ้าสำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งเนื�อห้าใน
อ้ปกรณ์์ขึ้องค้ณ์ได�ห้รือไมื่ ห้ากไมื่มัื�นใจัว่าคนอื�นจัะมืองเห็้นห้รือไมื่เห็้นขึ้�อม้ืลในอ้ปกรณ์์ ก็อย่าใชุ�งานอ้ปกรณ์์นั�น ให้�ปิดคอมืพิื่วเต์อร์เสำมือเมืื�อไมื่ได�ใชุ�งาน แทำนท้ำ�
จัะปล่อยให้�อย้่ในโห้มืด ‘standby’  
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3.5  การใช้ภาพนิ�งและว่ดิโอ

เวลาออกไปจััดกิจักรรมืโครงการ ค้ณ์จัะต์�องเคารพื่ความืเป็นสำ่วนต์ัวขึ้องคนอื�น ผ่้�เขึ้�าร่วมืท้ำ�
ค้ณ์ได�ถิ่่ายภัาพื่ห้รือถิ่่ายว้ดิโอไว� ควรแสำดงความืยินยอมือย่างชุัดเจันและล่วงห้น�า และห้าก
เป็นไปได�ให้�พื่วกเขึ้าเข้ึ้ยนคำายินยอมื ทัำ�งน้�มืักห้มืายถิ่้งภัาพื่นิ�งห้รือว้ดิโอท้ำ�ทำำาให้�คนอื�นจัำาคนท้ำ�
ถิ่้กถิ่่ายภัาพื่ได� อย่างไรก็ด้ สำำาห้รับการถิ่่ายภัาพื่คนท้ำ�เขึ้�าร่วมืในกิจักรรมืสำาธารณ์ะ อย่างเชุ่น 
การเดินขึ้บวนประทำ�วง เรามัืกมื้ขึ้�อสำมืมืติ์ฐานว่าพื่วกเขึ้ายินยอมืให้�ใชุ�ร้ปได� กรณ์้ท้ำ�เป็นการจััด
กิจักรรมืในพืื่�นท้ำ�สำาธารณ์ะ อย่างไรก็ด้ ห้ากค้ณ์วางแผ่นท้ำ�จัะถิ่่ายภัาพื่นิ�งห้รือว้ดิโอโดยเป็นสำ่วน
ห้น้�งขึ้องงาน ค้ณ์ควรศ้กษาขึ้�อม้ืลด�านกฎห้มืายในประเทำศนั�นให้�ด ้ 

เราต์�องต์ระห้นักถิ่้งความืเส้ำ�ยงท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�นจัากการถิ่้กถิ่่ายภัาพื่นิ�งห้รือว้ดิโอ ท้ำ�เกิดจัากคนท้ำ�
ต์�องการขัึ้ดขึ้วางเราจัากการทำำางานด�านสิำทำธิมืน้ษยชุน ถิ่�าเราทำำางานด�านสิำทำธิมืน้ษยชุน การถิ่้ก
ถิ่่ายภัาพื่อาจัทำำาให้�คนอื�นจัดจัำาค้ณ์ได� และอาจัถิ่้กนำามืาใชุ�โดยพื่ลการเป็นห้ลักฐานเพืื่�อเอาผ่ิด
ทำางอาญากับค้ณ์ ด�วยเห้ต้์ดังกล่าว ค้ณ์จั้งต์�องห้มัื�นสำังเกต์สำภัาพื่แวดล�อมืภัายนอก และสัำงเกต์
ด้ว่าม้ืคนท้ำ�ไมื่ร้�จัักพื่ยายามืถิ่่ายภัาพื่ค้ณ์ ทัำ�งทำ้�เป็นภัาพื่นิ�งห้รือว้ดิโอห้รือไมื่  

นอกจัากน้� ค้ณ์ยังไมื่ควรนำาภัาพื่ถิ่่ายท้ำ�อ่อนไห้วเก้�ยวกับกิจักรรมืขึ้องค้ณ์ ห้รือภัาพื่ขึ้องคนท้ำ�
ทำำางานด�วยต์ิดต์ัวไป ห้รือเก็บไว�ในเครื�องท้ำ�ต์ิดต์ัวไป เพื่ราะถิ่�าถิ่้กควบค้มืต์ัว คนท้ำ�ควบค้มืต์ัว
ค้ณ์ไว�อาจัย้ดอ้ปกรณ์์นั�น และอาจัทำำาให้�พื่วกเขึ้าสำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งขึ้�อม้ืลเก้�ยวกับกิจักรรมืและ
คนท้ำ�เราทำำางานด�วยได� 
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สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• พื่าสำเวิร์ดควรม้ืความืยาว (ตั์วอักษร 10 ต์ัวห้รือมืากกว่านั�น) ซึ่ับซึ่�อน (ประกอบด�วยต์ัวอักษรพื่ิมืพื่์ให้ญ่ พื่ิมืพื่์เล็ก ต์ัวเลขึ้ และสัำญลักษณ์์) ใชุ�

การได�จัริง (เป็นคำาท้ำ�เราสำามืารถิ่จัดจัำาได�) แต์่ต์�องไมื่เก้�ยวกับเรื�องสำ่วนต์ัว (คำาห้รือวล้ท้ำ�อาจัโยงกลับมืาท้ำ�ตั์วค้ณ์ได�) เป็นความืลับ (ต์�องไมื่เอาไป
บอกใคร) ไมื่ซึ่ำ�ากัน (ต์�องไมื่ใชุ�พื่าสำเวิร์ดซึ่ำ�ากันกับห้ลายบัญชุ้) และให้มื่เสำมือ (ให้�เปล้�ยนพื่าสำเวิร์ดอย่างสำมืำ�าเสำมือ)  

• โปรแกรมืจััดการพื่าสำเวิร์ดสำามืารถิ่นำามืาใชุ�เพืื่�อจััดการกับพื่าสำเวิร์ดท้ำ�แต์กต์่างกัน และโดยทัำ�วไปมัืกถิ่ือว่าเป็นวิธ้การจััดการบัญชุ้ออนไลน์ท้ำ�
ปลอดภััยมืากข้ึ้�น มื 

• เรายังควรพื่ิจัารณ์าใชุ�พื่าสำเวิร์ดท้ำ�ซึ่ับซึ่�อนและไมื่ซึ่ำ�ากันกับอ้ปกรณ์์ ต์อนล็อกอินเขึ้�าเครื�อง ห้รือต์อนปลดล็อกห้น�าจัอ การใชุ�เทำคโนโลย้สำแกนใบห้น�า
ห้รือพิื่มืพื่์ลายนิ�วมืือเพื่ื�อเปิดอ้ปกรณ์์อาจัทำำาให้�คนอื�นเปิดเครื�องขึ้องค้ณ์ได�ง่ายข้ึ้�น ห้ากค้ณ์ถิ่้กจัับห้รือถิ่้กควบค้มืต์ัว 

• แอปโทำรศัพื่ทำ์มืือถิ่ือบางเครื�องจัะม้ืฟ้ังก์ชุั�นให้�ล็อกแอป ห้มืายถิ่้งว่าค้ณ์สำามืารถิ่ใสำ่พื่าสำเวิร์ดห้รือห้มืายเลขึ้ก่อนการใชุ�งานแอป เรายังสำามืารถิ่
ดาวน์โห้ลดแอปทำ้�ใชุ�ล็อกการทำำางานขึ้องแอปตั์วอื�น และสำามืารถิ่ติ์ดต์ั�งเพื่ื�อความืปลอดภััยเพื่ิ�มืเต์ิมืได� 

• การยืนยันตั์วต์นแบบ 2 ชัุ�น เพื่ิ�มืระดับการค้�มืครองในชุ่วงล็อกอิน โดยจัะกำาห้นดให้�ต์�องใสำ่รหั้สำเพื่ิ�มืเต์ิมื ห้ลังการล็อกอินแบบปรกติ์ชุั�นแรกแล�ว  

• การเขึ้�ารหั้สำเป็นกระบวนการแปลงขึ้�อม้ืลให้�เป็นรหั้สำลับ เพื่ื�อป้องกันให้�เฉพื่าะคนทำ้�ได�รับอน้ญาต์สำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งขึ้�อม้ืลนั�นได� 

• ค้ณ์สำามืารถิ่เขึ้�ารหั้สำไฟ้ล์และโฟ้ลเดอร์ รวมืทัำ�งอ้ปกรณ์์ทำั�งชุิ�นได� แต์่เราจัำาเป็นต์�องใชุ�พื่าสำเวิร์ดห้รือห้มืายเลขึ้ท้ำ�เราจัะต์�องไมื่ลืมื ไมื่เชุ่นนั�นแล�ว เรา
จัะไมื่สำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งอ้ปกรณ์์และเนื�อห้าภัายในได�อ้ก

• ต์ัวเลือกสำถิ่านท้ำ�ตั์�งในอ้ปกรณ์์ระบ้ขึ้�อม้ืลว่าต์ัวค้ณ์และอ้ปกรณ์์อย้่ท้ำ�ไห้น เราจั้งต์�องห้มัื�นต์รวจัสำอบตั์วเลือกสำถิ่านท้ำ�ตั์�งทำั�งในคอมืพิื่วเต์อร์และ
โทำรศัพื่ทำ์มืือถิ่ืออย่างสำมืำ�าเสำมือ 

• Virtual private network ห้รือ VPN เขึ้�ารหั้สำขึ้�อม้ืลการใชุ�อินเต์อร์เน็ต์ขึ้องค้ณ์ และม้ืการซึ่่อนขึ้�อม้ืลท้ำ�ตั์�งทำางกายภัาพื่จัากจั้ดท้ำ�ค้ณ์เชุื�อมืต์่อกับ
อินเต์อร์เน็ต์ (การซึ่่อนไอพื่้แอดเดรสำขึ้องค้ณ์)  

• เราจัะต์�องมัื�นใจัในเว็บไซึ่ต์์ท้ำ�เราเขึ้�าถิ่้ง และร้�อย่างชุัดเจันว่ากำาลังคลิกห้รือดาวน์โห้ลดสิำ�งใด ซึ่้�งจัะชุ่วยห้ล้กเล้�ยงไมื่ให้�เจัอกับห้น�าเว็บไซึ่ต์์ห้รือลิงก์
ดาวน์โห้ลดท้ำ�ม้ืเนื�อห้าห้รือซึ่อฟ้ต์์แวร์แบบประสำงค์ร�าย ค้ณ์ควรเลือกใชุ�เว็บแอดเดรสำท้ำ�ข้ึ้�นต์�นด�วย https:// แทำนทำ้�จัะเป็น http:// เพื่ราะม้ืความื
ปลอดภััยมืากกว่า 

• เป็นเรื�องสำำาคัญท้ำ�เราจัะต์�องไมื่ปล่อยทำิ�งอ้ปกรณ์์ไว� โดยไมื่ม้ืการล็อกห้รือไมื่มื้การด้แล ทำั�งค้ณ์ยังควรร้�ว่าอ้ปกรณ์์เห้ล่าน้�อย้่ท้ำ�ใดบ�าง โดยเฉพื่าะ
อ้ปกรณ์์ขึ้นาดเล็ก อย่างเชุ่น โทำรศัพื่ทำ์และฮาร์ดดิสำก์แบบภัายนอก  

• ค้ณ์จัะต์�องเคารพื่ความืเป็นสำ่วนต์ัวขึ้องคนอื�น ผ้่�เขึ้�าร่วมืท้ำ�ค้ณ์ได�ถิ่่ายภัาพื่ห้รือถิ่่ายว้ดิโอไว� ควรแสำดงความืยินยอมือย่างชัุดเจันและล่วงห้น�า
และห้ากเป็นไปได�ให้�พื่วกเขึ้าเข้ึ้ยนคำายินยอมื ค้ณ์ควรห้มืั�นสำังเกต์สำภัาพื่แวดล�อมืภัายนอก และสัำงเกต์ด้ว่าม้ืคนทำ้�ไมื่ร้�จัักพื่ยายามืถิ่่ายภัาพื่
ค้ณ์ ทำั�งท้ำ�เป็นภัาพื่นิ�งห้รือว้ดิโอห้รือไมื่ ไมื่ควรนำาภัาพื่ถิ่่ายท้ำ�อ่อนไห้วเก้�ยวกับกิจักรรมืขึ้องค้ณ์ ห้รือภัาพื่ขึ้องคนท้ำ�ทำำางานด�วยติ์ดต์ัวไป ห้รือเก็บ
ไว�ในเครื�องท้ำ�ต์ิดต์ัวไป
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 3.6 การสื�อสาร 

 การสื�อสารผ่านโทรศัพท์แบบทั�วไป

ต์�องสัำงเกต์ว่า การสำื�อสำารผ่่านโทำรศัพื่ทำ์แบบทัำ�วไปไมื่ปลอดภััยอย่างทำ้�เราคิด ทัำ�งโทำรศัพื่ทำ์บ�านและโทำรศัพื่ทำ์มืือถืิ่ออาจัต์กเป็นเป้าห้มืายการรับฟ้ังและการล�วง
ขึ้�อมื้ลประวัต์ิการโทำร ขึ้�อความื และต์ำาแห้น่งท้ำ�ตั์�งผ่่านระบบและการเก็บขึ้�อม้ืลขึ้องบริษัทำโทำรศัพื่ทำ์15ในห้ลายประเทำศ ทำางการสำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งขึ้�อมื้ลเห้ล่าน้�ได�อย่าง
ง่ายดาย โดยการบังคับให้�บริษัทำโทำรศัพื่ทำ์มือบขึ้�อม้ืลให้�ต์ามืกฎห้มืายท้ำ�พื่วกเขึ้าบัญญัต์ิข้ึ้�นมืา 

 การส่งข้อความทางออนไลน์ 

กล้่มืและนักกิจักรรมืในชุ้มืชุนห้ลายแห้่งในอน้ภั้มิืภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง ใชุ�เฟ้ซึ่บ้๊กเพืื่�อสำ่งขึ้�อความื แบ่งปันขึ้�อม้ืลและโพื่สำต์์ขึ้�อมื้ลอัพื่เดทำ เราควรต์ระห้นักว่า แมื�เฟ้ซึ่บ้๊กจัะ
เป็นชุ่องทำางท้ำ�ด้ในการเขึ้�าถิ่้งคนจัำานวนมืาก แต์่ไมื่ใชุ่ชุ่องทำางการสืำ�อสำารทำ้�ปลอดภััย เราจั้งควรใชุ�แอปสำ่งขึ้�อความืท้ำ�ม้ืการเขึ้�ารหั้สำแบบสำองด�าน (end-to-end-
encryption) ห้มืายถิ่้งว่าขึ้�อความืนั�นจัะถิ่้กเปิดอ่านได�เฉพื่าะบ้คคลทำ้�สำ่งขึ้�อความื และบ้คคลท้ำ�เป็นเป้าห้มืายการรับขึ้�อความื สำ่วนบ้คคลอื�นทำ้�เขึ้�าถิ่้งขึ้�อความื จัะ
ไมื่สำามืารถิ่อ่านขึ้�อความืได�  

Signal เป็นแอปสำ่งขึ้�อความืทำ้�ได�รับคำาแนะนำาอย่างกว�างขึ้วาง เนื�องจัากม้ืวิธ้การจััดการขึ้�อมื้ลท้ำ�ปลอดภััยและม้ืการเขึ้�ารหั้สำทำ้�ด้กว่า เก็บขึ้�อม้ืลน�อยกว่าแอปทำ้�ใชุ�
กันทัำ�ว ๆ ไป ทัำ�งยังเน�นความืเป็นสำ่วนตั์ว และไมื่ม้ืจั้ดประสำงค์ทำ้�จัะนำาขึ้�อม้ืลไปวิเคราะห้์ ห้รือนำาขึ้�อม้ืลสำ่วนตั์วขึ้องผ่้�ใชุ�งานไปแชุร์ห้รือขึ้ายเพืื่�อทำำากำาไร16ทัำ�งยังมื้ตั์ว
เลือก Disappearing Messages ซ้ึ่�งจัะทำำาให้�ขึ้�อความืท้ำ�เราสำ่งห้รือสืำ�อสำารถิ่้กลบอย่างถิ่าวรออกจัากอ้ปกรณ์์ขึ้องทำ่านและอ้ปกรณ์์เป้าห้มืาย

โซ้เช่ยลม่เด่ย

โซึ่เชุ้ยลม้ืเด้ยเป็นเครื�องมืือท้ำ�ทำรงพื่ลังเพืื่�อสำร�างจิัต์สำำาน้ก รณ์รงค์ และติ์ดต์ามืขึ้�อม้ืลเก้�ยวกับขึ้่าวสำารล่าส้ำดขึ้องการพัื่ฒนาท้ำ�เก้�ยวขึ้�องกับการทำำางานขึ้องค้ณ์ จั้ง
เป็นเรื�องสำำาคัญอย่างยิ�งทำ้�ค้ณ์จัะทำบทำวนการม้ืปฏิิสัำมืพื่ันธ์กับโซึ่เชุ้ยลม้ืเด้ย โดยท้ำ�สำามืารถิ่รักษาความืปลอดภััยให้�ต์นเอง  

ห้ากค้ณ์ยังไมื่ได�ต์รวจัสำอบการตั์�งค่าบัญชุ้โซึ่เชุ้ยลม้ืเด้ย ก็ควรทำำาโดยทำันท้ำ เพื่ราะเราสำามืารถิ่ต์ัดสำินใจัได�ว่าจัะให้�ใครเห้็นขึ้�อม้ืลสำ่วนต์ัวขึ้องเรา เห้็นขึ้�อม้ืลท้ำ�เรา
โพื่สำต์์ และคนท้ำ�เป็นเพื่ื�อนกับเรา Surveillance Self-Defense (SSD) เป็นห้น่วยงานท้ำ�ให้�ขึ้�อม้ืลเก้�ยวกับภัาพื่รวมืขึ้องการปกป้องต์นเองระห้ว่างอย้่ในเครือ
ขึ้่ายโซึ่เชุ้ยลจัาก ท้ำ�น้� บทำความืจัาก Defending Digital ก็ให้�เคล็ดลับทำ้�เป็นประโยชุน์ต์่อการรักษาความืปลอดภััย ความืมัื�นคง และความืเป็นสำ่วนตั์วในการใชุ�
งานโซึ่เชุ้ยลมื้เด้ย 

15 https://www.apc.org/es/irhr/digital-security-first-aid-kit-5
16 https://www.theguardian.com/technology/2021/jan/24/is-it-time-to-leave-whatsapp-and-is-signal-the-answer
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อ่เมล์ 

นสำผ่.จัำานวนมืากใชุ�บริการขึ้องอ้เมืล์ทัำ�วไป รวมืทัำ�ง Gmail ห้รือ Yahoo! Mail ซ้ึ่�งมัืกไมื่ม้ืค่าใชุ�จั่ายและใชุ�งานได�ง่าย อย่างไรก็ด้ ห้ากค้ณ์ม้ืแผ่นสำ่งขึ้�อมื้ลท้ำ�มื้เนื�อห้า
อ่อนไห้ว เราจัำาเป็นต์�องใชุ�อ้เมืล์ท้ำ�เขึ้�ารหั้สำทัำ�งสำองขึ้�าง 

เราอาจัทำำาเชุ่นน้�ได�ด�วยการใชุ� Pretty Good Privacy ห้รือทำ้�มืักเร้ยกกันทัำ�วไปว่า PGP ซ้ึ่�งเป็นการเขึ้�ารหั้สำทัำ�งสำองขึ้�าง ห้มืายถิ่้งว่าเฉพื่าะตั์วค้ณ์และคนท้ำ�เป็นเป้า
ห้มืายขึ้องอ้เมืล์เทำ่านั�น ท้ำ�จัะสำามืารถิ่เปิดและอ่านขึ้�อความืได� การใชุ� PGP อาจัเป็นเรื�องทำางเทำคนิคเล็กน�อยสำำาห้รับบางคน แต์่ก็เป็นการเขึ้�ารหั้สำอ้เมืล์ทำ้�เชุื�อถืิ่อได�
และผ่่านการพิื่ส้ำจัน์มืาเป็นเวลาห้ลายปี ค้ณ์อาจัอ่านขึ้�อม้ืลเก้�ยวกับการติ์ดตั์�งและการใชุ� PGP ได�ทำ้�น้� 

อ้กตั์วเลือกห้น้�งคือการใชุ�บริการอ้เมืล์ท้ำ�ม้ืการเขึ้�ารหั้สำทำั�งสำองขึ้�างในตั์ว เชุ่น Protonmail ซ้ึ่�งมื้การเขึ้�ารหั้สำแบบ PGP ในตั์วขึ้องซึ่อฟ้ต์์แวร์เอง (ห้มืายถิ่้งว่าเวลา
สำ่งอ้เมืล์ ขึ้�อความืจัะถิ่้กเขึ้�ารหั้สำโดยอัต์โนมืัต์ิ) ทำำาให้�เป็นมืิต์รกับผ่้�ใชุ�งานมืากข้ึ้�น ม้ืระดับความืง่ายในการติ์ดตั์�งและใชุ�งานเห้มืือนโปรแกรมือ้เมืล์อื�น ๆ  และ ค้ณ์อาจั
ต์ิดตั์�งบัญชุ้แบบไมื่ม้ืค่าใชุ�จั่ายได�ด�วยการคลิกทำ้�น้�

 ประชุมทางไกลผ่านว่ดิโอ 

บ้คคลและห้น่วยงานมืากข้ึ้�นใชุ�ประโยชุน์จัากการประชุ้มืทำางไกลผ่่านว้ดิโอ โดยเฉพื่าะในชุ่วงการระบาดขึ้องโรคโควิด-19 เราจัำาเป็นต์�องรักษาความืมัื�นคงและ
ปลอดภััยขึ้องชุ่องทำางสืำ�อสำารน้� เพื่ื�อป้องกันไมื่ให้�ม้ืผ่้�บ้กร้กเขึ้�ามืาแอบรับฟ้ัง 

Zoom เป็นบริการท้ำ�คนร้�จัักอย่างกว�างขึ้วาง ม้ืบ้คคล ห้น่วยงานธ้รกิจั และองค์กรพัื่ฒนาเอกชุนมืากมืายท้ำ�ใชุ�โปรแกรมืน้� ในชุ่วงปีท้ำ�ผ่่านมืา ได�เกิดขึ้�อกังวลเก้�ยว
กับความืปลอดภััยห้ลายประการขึ้องการใชุ� Zoom ซ้ึ่�งทำางบริษัทำยังไมื่ได�แก�ไขึ้ ดังนั�นเวลาท้ำ�เราใชุ� Zoom เราต์�องห้มัื�นอัพื่เดทำโปรแกรมือย่างสำมืำ�าเสำมือ การติ์ด
ตั์�งอัพื่เดทำเห้ล่าน้�เป็นสำ่วนห้น้�งขึ้องการปฏิิบัต์ิเพื่ื�อเพื่ิ�มืความืปลอดภััย  

เราจัำาเป็นต์�องใชุ�ตั์วเลือกการรักษาความืปลอดภััยใน Zoom รวมืทัำ�งการกำาห้นดให้�ม้ืพื่าสำเวิร์ดในการเขึ้�าถิ่้งการประชุ้มืทำางไกลผ่่านว้ดิโอ การเขึ้�ารหั้สำทัำ�งสำอง
ขึ้�าง และการใชุ�ต์ัวเลือก ‘waiting room’ เพื่ื�อให้�สำามืารถิ่อน้ญาต์ห้รือปฏิิเสำธการเขึ้�ามืาขึ้องบ้คคลในวงสำนทำนาได� ค้ณ์ควรร้�เสำมือว่าใครท้ำ�เขึ้�ามืาร่วมืในวง Zoom 
ห้ากไมื่แน่ใจัว่าคนท้ำ�เขึ้�ามืาเป็นใคร ก็ควรห้าวิธ้ต์รวจัสำอบว่าเป็นคนท้ำ�เราต์�องการให้�เขึ้�าร่วมืจัริงห้รือไมื่ ทำ่านอาจัอ่านขึ้�อม้ืลการกำาห้นดค่าความืปลอดภััยขึ้อง 
Zoom ได�จัาก ลิงก์น้� และม้ืว้ดิโอท้ำ�อธิบายเก้�ยวกับการใชุ�ตั์วเลือก ‘waiting room’ ท้ำ�น้� 

ต์ัวเลือกแทำนการใชุ� Zoom ต์ามืขึ้�อแนะนำาขึ้องผ้่�เชุ้�ยวชุาญด�านความืปลอดภััยทำางดิจัิทำัล ได�แก่ Jitsi ซ้ึ่�งเป็นบริการท้ำ�ไมื่ม้ืค่าใชุ�จั่าย และไมื่กำาห้นดให้�ต์�องสำร�าง
บัญชุ้ผ่้�ใชุ�งาน และเราสำามืารถิ่ตั์�งค่าให้�ม้ืการเขึ้�ารห้ัสำแบบสำองด�าน การกำาห้นดพื่าสำเวิร์ด และการใชุ�ฟ้ังก์ชุั�น ‘waiting room’ ได� ค้ณ์อาจัอ่านขึ้�อม้ืลเพื่ิ�มืเต์ิมื
เก้�ยวกับ Jitsi และการใชุ�งานอย่างปลอดภััยและมัื�นคงได�จัาก แนวปฏิิบัต์ิขึ้ององค์กร Front Line Defenders ท้ำ�น้� 

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• การสำื�อสำารผ่่านโทำรศัพื่ทำ์แบบทำั�วไปไมื่ปลอดภััยอย่างท้ำ�เราคิด ทำั�งโทำรศัพื่ทำ์บ�านและโทำรศัพื่ทำ์มืือถิ่ืออาจัต์กเป็นเป้าห้มืายการรับฟ้ังและการล�วง

ขึ้�อม้ืลประวัต์ิการโทำร ขึ้�อความื และต์ำาแห้น่งท้ำ�ตั์�งผ่่านระบบและการเก็บขึ้�อม้ืลขึ้องบริษัทำโทำรศัพื่ทำ์ และอาจัม้ืการสำ่งขึ้�อม้ืลให้�กับทำางการในประเทำศ
ท้ำ�ต์ั�งขึ้องบริษัทำนั�น 

• เราจั้งควรใชุ�แอปสำ่งขึ้�อความืท้ำ�ม้ืการเขึ้�ารหั้สำแบบสำองด�าน (end-to-end-encryption) ห้มืายถิ่้งว่าขึ้�อความืนั�นจัะถิ่้กเปิดอ่านได�เฉพื่าะบ้คคลท้ำ�
สำ่งขึ้�อความื และบ้คคลท้ำ�เป็นเป้าห้มืายการรับขึ้�อความื สำ่วนบ้คคลอื�นทำ้�เขึ้�าถิ่้งขึ้�อความื จัะไมื่สำามืารถิ่อ่านขึ้�อความืได�

• เราควรต์รวจัสำอบการตั์�งค่าบัญชุ้โซึ่เชุ้ยลม้ืเด้ย เพื่ราะเราจัะสำามืารถิ่ตั์ดสิำนใจัได�ว่าจัะให้�ใครเห้็นขึ้�อมื้ลสำ่วนตั์วขึ้องเรา เห็้นขึ้�อมื้ลท้ำ�เราโพื่สำต์์ และ
คนท้ำ�เป็นเพื่ื�อนกับเรา  

• โดยเฉพื่าะการสำ่งขึ้�อม้ืลทำ้�ม้ืเนื�อห้าอ่อนไห้ว เราจัำาเป็นต์�องใชุ�การสำ่งผ่่านอ้เมืล์ท้ำ�เขึ้�ารหั้สำทำั�งสำองขึ้�าง   

• ในการประชุ้มืทำางไกลผ่่านว้ดิโอ อย่างเชุ่นผ่่านโปรแกรมื Zoom เราต์�องห้มืั�นอัพื่เดทำโปรแกรมือย่างสำมืำ�าเสำมือ และกำาห้นดต์ัวเลือกความืปลอดภััย
 ให้�ม้ืพื่าสำเวิร์ดในการเขึ้�าถิ่้งการประชุ้มืทำางไกลผ่่านว้ดิโอ การเขึ้�ารหั้สำทำั�งสำองขึ้�าง และการใชุ�ตั์วเลือก ‘waiting room’ เพืื่�อให้�สำามืารถิ่อน้ญาต์
ห้รือปฏิิเสำธการเขึ้�ามืาขึ้องบ้คคลในวงสำนทำนาได� 
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แนวปฏิิบัติสำาหรับผู้นำากระบวนการ

กิจกรรม

กิจกรรม 1: ทดลองใช้เครื�องมือและเคล็ดลับ

• ผ้่�นำากระบวนการไมื่เพื่้ยงควรอธิบายถิ่้งเคล็ดลับ ขึ้�อแนะนำา และมืาต์รการเชิุงปฏิิบัต์ิท้ำ�นสำผ่.อาจันำาไปใชุ�เพื่ื�อปรับปร้งความืปลอดภััยทำาง
ดิจัิทำัลเทำ่านั�น ห้ากยังควรให้�ความืชุ่วยเห้ลืออย่างต์่อเนื�อง ให้�สำามืารถิ่นำาเคล็ดลับเห้ล่าน้�ไปใชุ� โดยให้�ขึ้�อม้ืลการปฏิิบัต์ิอย่างชุัดเจันต์ามืท้ำ�
ระบ้ไว�ในบทำน้�

• ห้ากมื้ผ่้�นำากระบวนการเพื่้ยงคนเด้ยวห้รือสำองคน อาจัม้ืประโยชุน์ท้ำ�จัะให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืได�ทำดลองทำำากิจักรรมืและใชุ�เครื�องมืือด�านความืปลอดภััย 
ภัายห้ลังการอธิบายหั้วขึ้�อย่อยแต์่ละขึ้�อทัำนทำ้ แทำนท้ำ�จัะบรรยายเนื�อห้าทัำ�งห้มืดก่อน จัากนั�นจั้งค่อยให้�พื่วกเขึ้าได�ลงมืือทำำา 

• ห้ากเป็นไปได� ถิ่�าม้ืผ้่�นำากระบวนการห้ลายคน อาจัเป็นประโยชุน์ทำ้�จัะแบ่งผ้่�เขึ้�าร่วมืออกเป็นกล้่มืย่อย และทำำาเป็น “สำถิ่าน้การเร้ยนร้�” ท้ำ�
สำอดคล�องกับห้ัวขึ้�อย่อยต์่าง ๆ ทำั�งน้�เพื่ื�อชุ่วยให้�ผ่้�เขึ้�าร่วมืได�รับคำาแนะนำาท้ำ�สำอดคล�องกับต์นเองมืากข้ึ้�น และชุ่วยให้�สำามืารถิ่ปรับแต์่งค่า
ต์่าง ๆ ในอ้ปกรณ์์ขึ้องต์นเองได�  

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ:

• กำาห้นดให้�ม้ืผ้่�นำากระบวนการในสำถิ่าน้เร้ยนร้�แต์่ละแห้่ง และให้�ม้ืกล้่มืผ่้�เขึ้�าร่วมืห้น้�งกล้่มืต์่อห้น้�งสำถิ่าน้

• กำาห้นดเวลาให้�แต์่ละกล้่มืได�ทำดลองทำำากิจักรรมืด�านความืปลอดภััยและการใชุ�เครื�องมืือในสำถิ่าน้นั�น  

• เมืื�อห้มืดเวลาแล�ว ห้รือเมืื�อผ้่�เขึ้�าร่วมืทำำากิจักรรมืท้ำ�สำถิ่าน้จันครบแล�ว ก็ให้�เคลื�อนย�ายไปยังสำถิ่าน้อื�นต์่อไป เพืื่�อทำำากิจักรรมืด�านความื
ปลอดภััยและฝึึกการใชุ�เครื�องมืืออื�น 

แนวปฏิบัติสำ�หรับผู้นำ�กระบวนก�ร
• ในเบื�องต์�น ผ้่�นำากระบวนการต์�องต์รวจัสำอบระดับความืร้�ด�านไอท้ำขึ้องนสำผ่.ท้ำ�เขึ้�าร่วมืการอบรมื ทำั�งน้�อาจัใชุ�กิจักรรมื “Growth Mountain” ต์ามื

ท้ำ�แนะนำาในหั้วขึ้�อ 3.1 โดยผ้่�นำากระบวนการควรตั์ดสำินใจัว่า เคล็ดลับ ขึ้�อแนะนำา และมืาต์รการเชิุงปฏิิบัต์ิใดทำ้�ม้ืความืเห้มืาะสำมืมืากส้ำดท้ำ�จัะพื่้ดถิ่้ง 
และควรม้ืการอธิบายและให้�ขึ้�อแนะนำาในการทำำางานเพืื่�อด้งด้ดความืสำนใจัเพิื่�มืเต์ิมื 

 ◊ ห้ากทำางกล้่มืม้ืทัำกษะและประสำบการณ์์ท้ำ�ผ่สำมืผ่สำานด�านไอท้ำ กระต้์�นให้�สำมืาชุิกในกล้่มืท้ำ�ม้ืประสำบการณ์์และความืร้�ด�านไอท้ำมืากกว่า สำนับสำน้น
เพื่ื�อนคนอื�นในกล้่มืซึ่้�งม้ืประสำบการณ์์น�อยกว่า อาจัม้ืประโยชุน์ท้ำ�จัะจัำาแนกต์ัวผ้่�เขึ้�าร่วมืเห้ล่าน้�ตั์�งแต์่เริ�มืต์�นการอบรมื เพื่ื�อให้�พื่วกเขึ้า
สำามืารถิ่ทำำาห้น�าท้ำ� “จั้ดประสำานงาน” สำำาห้รับผ้่�เขึ้�าร่วมืท้ำ�ต์�องการความืชุ่วยเห้ลือ แต์่ในอ้กด�านห้น้�ง เราควรกระต้์�นให้�ผ่้�ท้ำ�ม้ืประสำบการณ์์
ด�านไอท้ำน�อยกว่า สำอบถิ่ามืขึ้อความืชุ่วยเห้ลือเมืื�อจัำาเป็น 

• ในระห้ว่างอธิบายการทำำากิจักรรมื ผ้่�นำากระบวนการอาจัแสำดงภัาพื่ผ่่านจัอคอมืพื่ิวเต์อร์ห้รือโทำรศัพื่ทำ์มืือถิ่ือ เพื่ื�อสำาธิต์วิธ้ปฏิิบัต์ิต์ามืเคล็ดลับ 
ขึ้�อแนะนำา และมืาต์รการเชิุงปฏิิบัต์ิสำำาห้รับนสำผ่. 

• เราต์�องต์ระห้นักว่า ผ้่�เขึ้�าร่วมือาจัจัำาเป็นต์�องได�รับการชุ่วยเห้ลือโดยต์รงในระห้ว่างการอบรมืด�านความืปลอดภััยทำางดิจัิทัำล ด�วยเห้ต้์ดังกล่าว 
ผ้่�นำากระบวนการจั้งควรวางแผ่นและจััดสำรรเวลาเพื่ื�อให้�ความืชุ่วยเห้ลือเชุ่นน้�อย่างเห้มืาะสำมื ซึ่้�งจัะทำำาให้�การทำำากิจักรรมืนานข้ึ้�นกว่าท้ำ�คาดไว� ให้�
พื่ิจัารณ์าแบ่งเนื�อห้าขึ้�อม้ืลและกิจักรรมืขึ้�างต์�นออกเป็นห้ลายชุ่วงเวลา และจััดให้�ม้ืการห้ย้ดพื่ักเป็นชุ่วง ๆ เพืื่�อทำำาให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืไมื่ร้�ส้ำกอ้ดอัดกับ
การรับขึ้�อม้ืลให้มื่จัำานวนมืาก 
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กิจกรรม 2: Growth Mountain

ดัดแปลงมืาจัาก JUMP! Foundation, Growth Mountain เป็นโมืเดลท้ำ�ชุ่วยให้�เราเห้็นการเต์ิบโต์ห้รือการไมื่เต์ิบโต์ขึ้องประสำบการณ์์ต์นเอง ในบริบทำเชุ่น
น้� อาจัชุ่วยให้�เราเห้็นประสำบการณ์์และความืสำบายใจัขึ้องผ่้�เขึ้�าร่วมืในการใชุ�เครื�องมืือและความืร้�ด�านดิจัิทำัล คลิกท้ำ�น้� เพื่ื�อด้รายละเอ้ยดกิจักรรมืแบบเดิมื 

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ: 

1. ให้�ใชุ�เทำปกาวห้รือเชืุอกต์ิดบนพื่ื�น เพืื่�อทำำาเป็นร้ปภั้เขึ้ายอดแห้ลมื ให้�มื้พืื่�นท้ำ�มืากพื่อท้ำ�ผ่้�เขึ้�าร่วมืท้ำกคนจัะยืนต์ามืแนวเสำ�นนั�น ด�านซึ่�ายขึ้อง
เสำ�นให้�ต์ิดป้ายเข้ึ้ยนว่า “สำบายใจัมืาก” สำ่วนทำ้�เป็นยอดเขึ้าต์ิดป้ายเข้ึ้ยนว่า “ยอดแห้ลมืขึ้องการเติ์บโต์” และท้ำ�ด�านขึ้วาติ์ดป้ายเข้ึ้ยนว่า “ไมื่
สำบายใจัอย่างมืาก” (โปรดด้ร้ปจัาก JUMP! Foundation ด�านล่าง)

a. บอกผ้่�เขึ้�าร่วมืว่า “ยอดแห้ลมืขึ้องการเติ์บโต์” เป็นพืื่�นท้ำ�การเติ์บโต์ท้ำ�ทำ�าทำายและไมื่สำบายใจั แต์่ก็ม้ืแรงจั้งใจัท้ำ�จัะเร้ยนร้�จัากความื
ทำ�าทำายเชุ่นนั�น

2. ขึ้อให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืทำำากิจักรรมืแบบเง้ยบ ๆ ทำั�งน้�เพื่ื�อแสำดงความืเคารพื่ต์่อกัน 

3. ผ้่�นำากระบวนการอ่านต์ัวชุ่วย และผ้่�เขึ้�าร่วมืให้�ไปยืนในต์ำาแห้น่งขึ้องภั้เขึ้าท้ำ�คิดว่าต์รงกับสำิ�งท้ำ�ตั์วเองเป็น ขึ้อให้�ม้ืความืซึ่ื�อสัำต์ย์กับต์นเองให้�
มืากสำ้ดเทำ่าท้ำ�จัะเป็นไปได� ห้ากไมื่ร้� ให้�นั�งลงต์รงด�านขึ้วาขึ้องเสำ�น ในฐานะผ้่�นำากระบวนการ เราควรห้มัื�นสำังเกต์ว่าผ้่�เขึ้�าร่วมืคนไห้นสำบายใจั
และคนไห้นท้ำ�ไมื่สำบายใจั เพืื่�อให้�สำามืารถิ่จัำาแนกตั์วผ้่�เขึ้�าร่วมืทำ้�จัำาเป็นต์�องได�รับความืชุ่วยเห้ลือเพิื่�มืเต์ิมื 

4. คำาแนะนำาเก้�ยวกับตั์วชุ่วย (อาจัเพื่ิ�มืต์ัวชุ่วยห้รือปรับเนื�อห้าให้�เขึ้�ากับระดับความืร้�และภัาษาขึ้องผ้่�เขึ้�าร่วมื อาจัเพื่ิ�มืตั์วชุ่วยเขึ้�ามืาอ้กในสำ่วนท้ำ�
เก้�ยวกับการทำำากิจักรรมื แต์่ไมื่เก้�ยวกับความืปลอดภััย ทำั�งน้�เพืื่�อแสำดงการยอมืรับประสำบการณ์์และจั้ดแขึ้็งขึ้องผ้่�เขึ้�าร่วมืแต์่ละคน ต์ัวอย่าง
เชุ่น การวางแผ่นกิจักรรมื การจััดการอบรมื การนำากระบวนการประชุ้มื การพื่้ดในท้ำ�สำาธารณ์ะ ฯลฯ) 

ก. การกำาห้นดพื่าสำเวิร์ดท้ำ�แขึ้็งแรงให้�กับอ้ปกรณ์์และแอปขึ้องเรา 
ขึ้. ต์ิดตั์�งและใชุ�การยืนยันต์ัวต์นแบบ 2 ชุั�น 
ค. ต์ิดตั์�งและใชุ�ซึ่อฟ้ต์์แวร์ ‘แอนต์้�ไวรัสำ’ และ ‘แอนต้์�มืัลแวร์’
ง. เปล้�ยนการตั์�งค่าความืปลอดภััยในบัญชุ้โซึ่เชุ้ยลมื้เด้ย
จั. สำ่งขึ้�อความืแบบเขึ้�ารหั้สำ 
ฉ. ปิดต์ัวเลือกสำถิ่านทำ้�ตั์�ง
ชุ. ร้�จัักแอปห้รือโปรแกรมืท้ำ�อย้่ในอ้ปกรณ์์ขึ้องเรา 
ซึ่. การใชุ� VPN
ฌ. การเขึ้�ารหั้สำอ้ปกรณ์์ 

อภิิปรายหลัังกิิจกิรรม:

• บอกผ้่�เขึ้�าร่วมืว่า กิจักรรมืแบบน้�ไมื่ใชุ่การแขึ้่งขึ้ัน แต์่เป็นความืพื่ยายามืทำำาความืเขึ้�าใจัว่าพื่วกเราต์่างม้ืระดับประสำบการณ์์ท้ำ�แต์กต์่างกัน และม้ื
ความืสำบายใจัทำ้�แต์กต์่างกันในแง่การเร้ยนร้�สำิ�งให้มื่ ๆ โดยเฉพื่าะเครื�องมืือทำางดิจัิทำัลและความืปลอดภััยทำางดิจิัทำัล

• เราท้ำกคนต์่างสำามืารถิ่เร้ยนร้�จัากประสำบการณ์์ท้ำ�ห้ลากห้ลายขึ้องกันและกันได� 

• กระต้์�นให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืท้ำ�มัืกไปยืนอย้่ในม้ืมืขึ้องคนท้ำ� “ไมื่สำบายใจัอย่างมืาก” ได�มื้โอกาสำพื่้ดเพืื่�อขึ้อความืชุ่วยเห้ลือ ห้รือต์ั�งคำาถิ่ามืใด ๆ ท้ำ�จัำาเป็น และ
กระต้์�นให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืท้ำ�มัืกไปยืนอย้่ในม้ืมืขึ้องคนท้ำ� “สำบายใจั” ได�มื้โอกาสำชุ่วยเห้ลือเพืื่�อนขึ้องพื่วกเขึ้าซึ่้�งอาจักำาลังประสำบปัญห้า

บทท่� 3: ความปลอดภััยทางดิจิิทัล
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4 การเอาผิดทางอาญาและ

การคุกคามด้วย

กระบวนการทางกฎหมายต่อ

นักปกป้องสิทธิแผ่นดิน
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ม่การใช้กฎหมายหลายประการ และการใช้อย่างมิชอบ เพีื�อดิำาเนินคดิีและจับุกุมนักป็กป็้อง

ส่ิทำธิิแผ่�นดิิน (นส่ผ่.) และจำากัดิพีื�นทำี�การืทำำางานขององค์กรืพีัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) และ

องค์กรืภัาคป็รืะชาส่ังคม 
ขึ้�อกล่าวห้าว่านสำผ่.กระต์้�นให้�บ้คคลอื�นก่ออาชุญากรรมื (ย้ยง) ก่อความืไมื่สำงบในท้ำ�สำาธารณ์ะ และขึ้�อห้าด�านการจัราจัร มืักถิ่้กนำามืาใชุ�เพื่ื�อจัับก้มืและค้มืขึ้ัง
นสำผ่. พื่วกเขึ้ามัืกถิ่้กบ้บให้�ต์�องเขึ้�ารับการไต์่สำวนในศาล ซ้ึ่�งการพิื่จัารณ์าอาจักินเวลาห้ลายปีและมื้ค่าใชุ�จั่ายส้ำง  

การเอาผ่ิดทำางอาญาและการค้กคามืด�วยกระบวนการทำางกฎห้มืาย เป็นแนวทำางพื่ื�นฐานส้ำดสำองประการท้ำ�ใชุ�เพืื่�อโจัมืต้์นักปกป้องสิำทำธิแผ่่นดิน (นสำผ่.) ในอน้
ภั้มืิภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง และในบทำน้�ขึ้องค้่มืือประกอบการจััดกระบวนการ เราจัะอธิบายว่า การเอาผ่ิดทำางอาญาและการค้กคามืด�วยกระบวนการทำางกฎห้มืายห้มืาย
ถิ่้งอะไรกันแน่ และจัะเน�นถิ่้งกฎห้มืายทำ้�มืักถิ่้กนำามืาใชุ�จััดการกับนสำผ่.

ทัำ�งยังเป็นการต์รวจัสำอบว่า การจัับก้มืและควบค้มืตั์วจัะสำ่งผ่ลกระทำบต์่อนสำผ่.อย่างไรบ�าง เมืื�อพื่วกเขึ้าถิ่้กควบค้มืตั์ว และการให้�แนวปฏิิบัต์ิท้ำ�ชุ่วยให้�นสำผ่.สำามืารถิ่
ค้�มืครองต์นเองจัากการเอาผิ่ดทำางอาญาและการค้กคามืด�วยกระบวนการทำางกฎห้มืายได�

วัตถุุประสงค์ของการเร่ยนรู้

• เพื่ื�อเร้ยนร้�เก้�ยวกับการเอาผิ่ดทำางอาญาและการค้กคามืด�วยกระบวนการทำางกฎห้มืายท้ำ�มื้เป้าห้มืายเป็นนสำผ่.

• เพื่ื�อทำบทำวนแนวปฏิิบัต์ิท้ำ�นสำผ่.สำามืารถิ่นำามืาใชุ�เพืื่�อค้�มืครองต์นเองได� 

• จัำาแนกมืาต์รการเชิุงป้องกันและรับมืือในทำางปฏิิบัต์ิ ซึ่้�งนสำผ่.สำามืารถิ่นำามืาใชุ�เมืื�อต์กเป็นเป้าห้มืายการเอาผ่ิดทำางอาญาและการค้กคามืด�วยกระบวนการ
ทำางกฎห้มืายได�

สิ�งท่�ควรอ่านเพิ�มเติม

• Instruments of Repression by FORUM-ASIA

• Fighting to Exist: Legislative Protection For Human Rights Defenders In Asia by The International Service for Human Rights

• Criminalization of Human Rights Defenders by Protection International

• The chilling effect of threats, violence and criminalization by Forest Peoples Programme

• Attacks and criminalization of indigenous human rights defenders: report by the UN Special Rapporteur on the rights of indigenous 
peoples

• Coping-with-Prison 

สรุุปรุายการุส่�งท่ี่�ควรุอ่่านเพิ่่�มเติ่มอ่ย่่ในภาคผนวก 1
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 4.1 การเอาผิดทางอาญาและการคุกคามด้วยกระบวนการทางกฎหมายคืออะไร?

การเอาผิ่ดทำางอาญา ห้มืายถิ่้งการท้ำ�รัฐบาลเปล้�ยนแปลงห้รือบิดเบือนกฎห้มืาย เพื่ื�อทำำาให้�การดำาเนินงานเป็นสิำ�งผ่ิดกฎห้มืาย และปฏิิบัต์ิต์่อนักปกป้องราวกับ
เป็นอาชุญากร ในขึ้ณ์ะท้ำ�พื่วกเขึ้าใชุ�สิำทำธิขึ้องต์น ยกตั์วอย่างเชุ่น การเอาผ่ิดทำางอาญาเกิดข้ึ้�นเมืื�อต์ำารวจัค้มืขัึ้งนักปกป้องทำ้�ออกมืาวิจัารณ์์โครงการพัื่ฒนา
ห้รือเขึ้�าร่วมืการประทำ�วงอย่างสำงบ

การค้กคามืด�วยกระบวนการทำางกฎห้มืาย ห้มืายถิ่้งการท้ำ�ห้น่วยงานขึ้องรัฐห้รือห้น่วยงานทำ้�ไมื่ใชุ่ขึ้องรัฐทำ้�ม้ือิทำธิพื่ล ใชุ�ระบบกฎห้มืายเพื่ื�อขึ้่มืข้ึ้่ห้รือปิดปากนสำผ่. 
โดยการบ้บให้�ต์�องเขึ้�าส้ำ่กระบวนการทำางกฎห้มืายทำ้�ใชุ�เวลานาน ม้ืค่าใชุ�จั่ายส้ำง และสำร�างความืเคร้ยด ยกต์ัวอย่างเชุ่น การค้กคามืด�วยกระบวนการทำางกฎห้มืาย
เกิดข้ึ้�นเมืื�อบริษัทำฟ้้องคด้อาญา ฟ้้องคด้ทำางปกครองและคด้แพื่่งต์่อนักปกป้อง เพืื่�อปิดปากพื่วกเขึ้า ขึ้�อห้าบ้กร้ก ละเมิืดกฎจัราจัร อาชุญากรรมืต์่อรัฐ และการ
จััดการชุ้มืน้มืสำาธารณ์ะ มัืกถิ่้กนำามืาใชุ�เพืื่�อดำาเนินคด้กับนสำผ่.ต์ลอดทัำ�งภั้มิืภัาค 

ต์่อไปน้�เป็นย้ทำธวิธ้ท้ำ�อันต์รายทำ้�อาจัสำ่งผ่ลกระทำบร�ายแรงต์่อการทำำางานและชุ้วิต์ขึ้องนสำผ่.

• การประกาศว่านสำผ่.เป็นอาชุญากร เป็นพื่วกต์่อต์�านการพัื่ฒนา และเป็นพื่วกต์่อต์�านรัฐบาล แทำนท้ำ�จัะบอกว่าเป็นประชุาชุนผ้่�มื้สิำทำธิและมื้ขึ้�อกังวลทำ้�ชุอบ
ธรรมืเก้�ยวกับสิำ�งแวดล�อมืและท้ำ�ดินขึ้องต์น การทำำาเชุ่นน้�ทำำาให้�นสำผ่.ประสำบปัญห้าในการขึ้อความืชุ่วยเห้ลือจัากชุ้มืชุน เอ็นจั้โอ และห้น่วยงานอื�น ๆ 

• เป็นการพื่รากเสำร้ภัาพื่ไปจัากพื่วกเขึ้า ทำำาให้�ต์�องเส้ำยค่าใชุ�จั่าย และต์�องเส้ำยทำรัพื่ยากรอื�น ๆ  แทำนท้ำ�จัะสำามืารถิ่ใชุ�เวลาและพื่ลังงานกับการรณ์รงค์ พื่วกเขึ้า
กลับต์�องมืาส้ำ�คด้ในกระบวนการทำางกฎห้มืายท้ำ�ซัึ่บซึ่�อน ทำำาให้�เส้ำยเวลาท้ำ�สำามืารถิ่นำาไปใชุ�กับการทำำากิจักรรมืได�  

การเอาผิ่ดทำางอาญาและการค้กคามืด�วยกระบวนการทำางกฎห้มืาย เกิดข้ึ้�นเมืื�อระบบกฎห้มืายอาจัถิ่้กแทำรกแซึ่งด�วยผ้่�ม้ือำานาจัและการท้ำจัริต์ได� นสำผ่.จั้งม้ืความื
เสำ้�ยงทำ้�เกิดข้ึ้�นจัากกฎห้มืาย ซึ่้�งอ�างว่าเป็นกฎห้มืายทำ้�สำนับสำน้นการชุ้มืน้มืและการจััดกิจักรรมือย่างสำงบ แต์่ในความืเป็นจัริงกลับถิ่้กนำามืาใชุ�เพื่ื�อขึ้ัดขึ้วางการชุ้มืน้มื  

การเอาผ่ิดทำางอาญากับการทำำางานด�านสำิทำธิมืน้ษยชุนเป็นสิำ�งท้ำ�มัืกเกิดข้ึ้�น นสำผ่.มืักถิ่้กจัับเมืื�อทำำากิจักรรมื และถิ่้กค้มืขัึ้งเป็นเวลานานก่อนจัะม้ืการพิื่จัารณ์าขึ้อง
ศาล และนสำผ่.ยังมืักต์�องถิ่้กดำาเนินคด้ในห้ลายขึ้�อห้าพื่ร�อมื ๆ  กัน ทำำาให้�ม้ืความืเส้ำ�ยงท้ำ�จัะไมื่ได�รับการประกันต์ัว และอาจัทำำาให้�ถิ่้กขัึ้งระห้ว่างรอการพิื่จัารณ์าเป็น
เวลานาน 

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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ตัวอย่างบางประการของกฎหมายท่�มักถุูกนำามาใช้เพื�อควบคุมตัวนสผ.

ในกัมืพื่้ชุาและเว้ยดนามื รัฐธรรมืน้ญค้�มืครองสำิทำธิขึ้องการชุ้มืน้มือย่างสำงบ นอกจัากนั�น ประเทำศเห้ล่าน้�ยังลงนามืในปฏิิญญาสิำทำธิมืน้ษยชุนสำากล และมื้ห้น�า
ท้ำ�ค้�มืครองสำิทำธิเชุ่นน้� แมื�ว่ากฎห้มืายระดับประเทำศและระห้ว่างประเทำศจัะค้�มืครองสำิทำธิเห้ล่าน้� แต์่กฎห้มืายในอน้ภั้มิืภัาคล้่มืนำ�าโขึ้งท้ำ�ควรสำนับสำน้นการชุ้มืน้มื
สำาธารณ์ะ การเดินขึ้บวน และการประทำ�วง มัืกถิ่้กนำามืาใชุ�เพืื่�อควบค้มืตั์วและประหั้ต์ประห้ารนสำผ่.

พื่ระราชุบัญญัต์ิการชุ้มืน้มืสำาธารณ์ะ17ซ้ึ่�งอ�างว่าบัญญัติ์ขึ้้�นมืาเพื่่�อชุ่วยให้�ประชุาชุนชุาวกัมืพืู่ชุาสำามืารถิ่ชุ้มืน้มืในท้ำ�สำาธารณ์ะ และค้�มืครองเสำรภภัาพื่ด�านการ
แสำดงออกระห้ว่างการชุ้มืน้มืสำาธารณ์ะอย่างสำงบ มืาต์รา 2 กำาห้นดว่าการใชุ�สิำทำธิดังกล่าวจัะต์�องไมื่ “กระทำบต์่อสิำทำธิ เสำร้ภัาพื่ และชุื�อเส้ำยงขึ้องบ้คคลอื�น ห้รือ
จัาร้ต์ประเพื่ณ้์อันด้งามืขึ้องประเทำศ ห้รือความืสำงบเร้ยบร�อยขึ้องสำาธารณ์ะและความืมืั�นคงขึ้องชุาติ์” ซึ่้�งห้มืายถิ่้งว่า รัฐสำามืารถิ่ควบค้มืจัำากัดสิำทำธิน้�ได� เนื�อห้า
ขึ้องกฎห้มืายยังคล้มืเครือจันทำำาให้�เกิดการต้์ความืและความืเขึ้�าใจัอย่างกว�างขึ้วางต์่อความืห้มืายและการนำาไปใชุ� และเป็นกฎห้มืายท้ำ�ถิ่้กใชุ�เพืื่�อขัึ้ดขึ้วางการเดิน
ขึ้บวน และควบค้มืตั์วบ้คคลซึ่้�งไมื่ปฏิิบัต์ิต์ามืมืาต์รการต์่าง ๆ  

ยกต์ัวอย่างเชุ่น พื่ระราชุบัญญัต์ิการชุ้มืน้มืโดยสำงบและการเดินขึ้บวนโดยสำงบขึ้องเม้ืยนมืา เป็นเครื�องมืือท้ำ�มืักถิ่้กนำามืาใชุ�เพืื่�อควบค้มืตั์วนักกิจักรรมืด�านสิำทำธิ
มืน้ษยชุนอย่างสำงบ ห้ลายคนวิจัารณ์์ว่าขึ้�อบัญญัต์ิในกฎห้มืายน้� ปราศจัากความืชุัดเจัน ม้ื่งควบค้มืจัำากัด และม้ืการนำามืาใชุ�อย่างลักลั�น18ประมืวลกฎห้มืายอาญา
ขึ้องเมื้ยนมืา โดยเฉพื่าะในห้มืวด 505 มัืกถิ่้กนำามืาใชุ�เพืื่�อควบค้มืต์ัวนักปกป้องสำิทำธิมืน้ษยชุน

การฟ้้องคด้ห้มืิ�นประมืาทำเป็นเรื�องท้ำ�เกิดข้ึ้�นทัำ�วไปในภั้มิืภัาคน้� โดยนักกิจักรรมืห้ลายคนถิ่้กดำาเนินคด้ และบางครั�งถิ่้กฟ้้องในคด้ห้มืิ�นประมืาทำโดยเอกชุน เมืื�อ
นักกิจักรรมืพื่ยายามืกดดันให้�บริษัทำและทำางการรับผ่ิดชุอบต์่อการปฏิิบัต์ิมืิชุอบขึ้องต์น พื่วกเขึ้าก็มืักใชุ�กฎห้มืายห้มิื�นประมืาทำ เพืื่�อกล่าวห้าว่านักกิจักรรมืให้�
ขึ้�อม้ืลเทำ็จัเก้�ยวกับบ้คคลห้รือบริษัทำ และเป็นการทำำาลายชุื�อเส้ำยงพื่วกเขึ้าอย่างไมื่เป็นธรรมื ในเมื้ยนมืา ม้ืรายงานว่า พื่ระราชุบัญญัต์ิการสืำ�อสำารโทำรคมืนาคมื 
พื่.ศ. 2556 ได�ถิ่้กใชุ�อย่างต์่อเนื�อง เพื่ื�อจัำากัดเสำร้ภัาพื่ในการพื่้ด และขัึ้ดขึ้วางการวิจัารณ์์ห้น่วยงานขึ้องรัฐ  

การข้ึ้่ท้ำ�จัะจัับก้มืนสำผ่.เกิดข้ึ้�นอย่างแพื่ร่ห้ลาย โดยม้ืรายงานนสำผ่.ห้ลายคนถิ่้กควบค้มืตั์วและค้มืขัึ้งระห้ว่างทำำากิจักรรมื การจัับก้มือาจัทำำาให้�เกิดความืเคร้ยดและ
ความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจักับนสำผ่.จัำานวนมืาก ซ้ึ่�งห้ลายคนให้�ขึ้�อม้ืลว่าถิ่้กทำำาร�ายร่างกายทำั�งในระห้ว่างการจัับก้มืและการควบค้มืตั์ว 

การเข้าถุึงการประกันตัว 

นสำผ่.ให้�ขึ้�อม้ืลว่า ถิ่้กปฏิิเสำธสำิทำธิระห้ว่างการควบค้มืตั์ว โดยเฉพื่าะการได�ประกันต์ัว การเขึ้�าถิ่้งความืชุ่วยเห้ลือด�านกฎห้มืาย และการกำาห้นดระยะเวลาการ
ควบค้มืต์ัวต์ามืกฎห้มืาย ยกต์ัวอย่างเชุ่น ต์ามืประมืวลกฎห้มืายอาญาขึ้องเม้ืยนมืาในมืาต์รา 505 นักกิจักรรมือาจัถิ่้กควบค้มืต์ัวโดยไมื่ได�รับการประกันต์ัว
 เนื�อห้าขึ้องกฎห้มืายโดยรวมืมื้ความืยืดห้ย้่นจันสำามืารถิ่นำามืาใชุ�ดำาเนินคด้และปฏิิเสำธไมื่ให้�ประกันต์ัวได� ความืผ่ิดต์ามื 505 (a) และ (b) ในเม้ืยนมืา ยังมืักไมื่ได�
รับการประกันต์ัว ขึ้�อบัญญัต์ิในประมืวลกฎห้มืายอาญาเห้ล่าน้�มืักถิ่้กนำามืาใชุ�เพืื่�อควบค้มืตั์วนักกิจักรรมืทำางการเมืืองอย่างสำงบ 

17  สำภัานิติ์บัญญัติ์แห้่งกัมืพื่้ชุา 2009. ‘Law on Peaceful Assembly’ จัาก: https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/Law_on_peace-
ful_demonstration-promulgated_Eng.pdf
18 https://www.hrw.org/report/2019/01/31/dashed-hopes/criminalization-peaceful-expression-myanmar#7023
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การบังคับขืนใจระหว่างควบคุมตัว 

ม้ืรายงานว่า นสำผ่.จัำานวนมืากท้ำ�ถิ่้กควบค้มืตั์ว ถิ่้กกดดันให้�ลงชุื�อในเอกสำารเพืื่�อประกาศว่า พื่วกเขึ้าจัะไมื่ทำำากิจักรรมืนั�นอ้กต์่อไป นสำผ่.ให้�ขึ้�อม้ืลว่า เอกสำารเห้ล่า
น้�เข้ึ้ยนข้ึ้�นในลักษณ์ะท้ำ�ห้ลอกให้�นสำผ่.เห้็นด�วยว่าต์นเองกำาลังทำำาผ่ิดกฎห้มืาย ระห้ว่างการทำำากิจักรรมืด�านสำิทำธิมืน้ษยชุน ห้ากลงชุื�อในเอกสำารเห้ล่าน้�ต์ำารวจัก็มืัก
ใชุ�เป็นห้ลักฐานเพืื่�อจัับก้มืตั์วพื่วกเขึ้าอ้กครั�งเนื�องจัากถืิ่อว่าละเมิืดกฎห้มืาย ในห้ลายคด้ด�วยกัน โดยเฉพื่าะท้ำ�เก้�ยวขึ้�องกับการประทำ�วง นสำผ่.ถิ่้กกดดันให้�ลงชุื�อ
เพื่ราะเชุื�อว่าจัะทำำาให้�ได�รับการปล่อยตั์ว และไมื่ถิ่้กดำาเนินคด้ต์ามืขึ้�อห้า 

บทท่� 4: การเอาผิิดทางอาญาและการคุุกคุามด้วยกระบวนการทางกฎหมายต่่อนักปกป้องสิิทธิิแผิ่นดิน
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สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• การเอาผ่ิดทำางอาญาห้มืายถิ่้งการท้ำ�รัฐบาลเปล้�ยนแปลงห้รือบิดเบือนกฎห้มืาย เพื่ื�อทำำาให้�การดำาเนินงานเป็นสำิ�งผ่ิดกฎห้มืาย และปฏิิบัต์ิต์่อนัก

ปกป้องราวกับเป็นอาชุญากร ในขึ้ณ์ะท้ำ�พื่วกเขึ้าใชุ�สิำทำธิขึ้องต์น  

• การค้กคามืด�วยกระบวนการทำางกฎห้มืายห้มืายถิ่้งการท้ำ�ห้น่วยงานขึ้องรัฐห้รือห้น่วยงานท้ำ�ไมื่ใชุ่ขึ้องรัฐทำ้�ม้ือิทำธิพื่ล ใชุ�ระบบกฎห้มืายเพืื่�อขึ้่มืข้ึ้่
ห้รือปิดปากนสำผ่. โดยการบ้บให้�ต์�องเขึ้�าสำ้่กระบวนการทำางกฎห้มืายท้ำ�ใชุ�เวลานาน มื้ค่าใชุ�จั่ายส้ำง และสำร�างความืเคร้ยด 

• นสำผ่.มัืกถิ่้กจัับเมืื�อทำำากิจักรรมื และถิ่้กค้มืขัึ้งเป็นเวลานานก่อนจัะม้ืการพิื่จัารณ์าขึ้องศาล และนสำผ่.ยังมัืกต์�องถิ่้กดำาเนินคด้ในห้ลายขึ้�อห้าพื่ร�อมื
 ๆ กัน ทำำาให้�ม้ืความืเส้ำ�ยงท้ำ�จัะไมื่ได�รับการประกันตั์ว และอาจัทำำาให้�ถิ่้กขัึ้งระห้ว่างรอการพิื่จัารณ์าเป็นเวลานาน  

• การจัับก้มือาจัทำำาให้�เกิดความืเคร้ยดและความืบอบชุำ�าทำางจัิต์ใจักับนสำผ่.จัำานวนมืาก ซ้ึ่�งห้ลายคนให้�ขึ้�อมื้ลว่าถิ่้กทำำาร�ายร่างกายทำั�งในระห้ว่าง
การจัับก้มืและการควบค้มืต์ัว  

• นสำผ่.ให้�ขึ้�อม้ืลว่า ถิ่้กปฏิิเสำธสำิทำธิระห้ว่างการควบค้มืต์ัว โดยเฉพื่าะการได�ประกันตั์ว การเขึ้�าถิ่้งความืชุ่วยเห้ลือด�านกฎห้มืาย  นสำผ่.และการ
กำาห้นดระยะเวลาการควบค้มืต์ัวต์ามืกฎห้มืาย 

• ม้ืรายงานว่า นสำผ่.จัำานวนมืากท้ำ�ถิ่้กควบค้มืต์ัว ถิ่้กกดดันให้�ลงชุื�อในเอกสำารเพื่ื�อประกาศว่า พื่วกเขึ้าจัะไมื่ทำำากิจักรรมืนั�นอ้กต์่อไป เอกสำารเห้ล่า
น้�มัืกถิ่้กใชุ�เพืื่�อเล่นงานนสำผ่.ในวันห้ลัง ห้ากพื่วกเขึ้าถิ่้กอายัดตั์วในคด้อื�น

แนวปฏิิบัติสำาหรับผู้นำากระบวนการ

กิจกรรม
กิจกรรม 1: การวิจัยกรณี่ศึกษา

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ:

• ห้ากผ่้�เขึ้�าร่วมืเขึ้�าถิ่้งอินเต์อร์เน็ต์ ขึ้อให้�พื่วกเขึ้าทำำางานวิจััยสำ่วนต์ัวสัำ�น ๆ  เพื่ื�อจัำาแนกว่า (ก) นสำผ่.ในประเทำศขึ้องเขึ้ามัืกถิ่้กฟ้้องว่าละเมิืดกฎห้มืาย
ขึ้�อใดบ�าง และ (ขึ้) นสำผ่.มัืกถิ่้กดำาเนินคด้อาญาจัากการทำำากิจักรรมืใดบ�าง 

 ◊ ห้ากผ้่�เขึ้�าร่วมืเป็นนักกิจักรรมืจัากห้ลายประเทำศในภั้มิืภัาค ให้�แบ่งกล้่มืพื่วกเขึ้าต์ามืประเทำศ  

 ◊ ห้ากผ้่�เขึ้�าร่วมืไมื่แน่ใจัว่าจัะห้าขึ้�อม้ืลจัากทำ้�ไห้น ให้�ลิงก์ไปท้ำ�เว็บไซึ่ต์์ด�านล่างกับเขึ้า ซึ่้�งมื้ขึ้�อม้ืลนสำผ่.ท้ำ�ต์กเป็นเป้าห้มืาย 

 ◊ https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/?&content_types=attacks

 ◊ https://asianhrds.forum-asia.org/

 ◊ https://www.frontlinedefenders.org/en/search 

 ◊ โน�ต์ โปรดสำังเกต์ว่าเว็บไซึ่ต์์ขึ้�างต์�นเป็นภัาษาอังกฤษ ซึ่้�งผ้่�เขึ้�าร่วมืบางคนอาจัเขึ้�าถิ่้งไมื่ได� ในกรณ์้เชุ่นนั�น ห้รือในกรณ์้ท้ำ�พื่วกเขึ้าไมื่ม้ื
อินเต์อร์เน็ต์ ให้�เต์ร้ยมืกรณ์้ศ้กษาบางสำ่วนเพืื่�อมืาเล่าให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืฟ้ังล่วงห้น�า และสำอบถิ่ามืจัากประสำบการณ์์และเรื�องราวขึ้องพื่วกเขึ้า
ท้ำ�เก้�ยวขึ้�องกับการเอาผิ่ดทำางอาญา.

• ห้ลังผ่่านไป 20 นาท้ำ ขึ้อให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืจัากแต์่ละประเทำศแลกเปล้�ยนสิำ�งทำ้�พื่วกเขึ้าเร้ยนร้�จัากการในกล้่มื

อภัิปรายห้ลังกิจักรรมื:

• เราได�เห็้นความืเห้มืือนและความืต์่างกันอย่างไรบ�าง ในแง่การใชุ�กฎห้มืายเพืื่�อโจัมืต้์นสำผ่.? 

• ค้ณ์คิดว่ากระบวนการเห้ล่าน้�สำ่งผ่ลกระทำบอย่างไรต์่อนสำผ่.? 

• ค้ณ์คิดว่ากระบวนการเห้ล่าน้�สำ่งผ่ลกระทำบอย่างไรต์่อชุ้มืชุนและขึ้บวนการ/การรณ์รงค์ขึ้องนสำผ่.? 

• เราจัะม้ืห้นทำางเพืื่�อชุ่วยป้องกันการเอาผิ่ดทำางอาญาต์่อนสำผ่.ได�อย่างไรบ�าง? 

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ



83

 4.2 มาตรการเชิงป้องกันทางกายภาพเพื�อรับมือกับความเส่�ยงต่อการจับกุม

เพิ�มองค์ความรู้ด้านกฎหมายของตัวคุณีเอง 

การเพิื่�มืองค์ความืร้�ด�านกฎห้มืายขึ้องตั์วค้ณ์เอง เป็นขัึ้�นต์อนแรกขึ้องการสำร�างความืเขึ้�มืแข็ึ้งให้�ต์ัวค้ณ์เอง เมืื�อต์�องเผ่ชุิญห้น�ากับห้น่วยราชุการ 

การศ้กษากฎห้มืายท้ำกฉบับอาจัต์�องใชุ�เวลาห้ลายปี แต์่การศ้กษากฎห้มืายทำ้�สำำาคัญและขัึ้�นต์อนต์ามืกฎห้มืายขัึ้�นพื่ื�นฐานเป็นเรื�องสำำาคัญสำำาห้รับย้ทำธศาสำต์ร์การ
ค้�มืครองต์นเอง แนวทำางห้น้�งคือการศ้กษาขึ้�อม้ืลเก้�ยวกับนสำผ่.ในประเทำศขึ้องค้ณ์ ซ้ึ่�งต์กเป็นเป้าห้มืาย และนำาบทำเร้ยนท้ำ�ได�จัากประสำบการณ์์เห้ล่าน้�มืาใชุ�ในการ
วางแผ่นด�านการค้�มืครองขึ้องค้ณ์ 

องค์กรและนักกฎห้มืายจัำานวนมืากท้ำ�ม้ืความืเชุ้�ยวชุาญด�านกฎห้มืาย สำามืารถิ่ชุ่วยเห้ลือให้�เราเพื่ิ�มืพื่้นองค์ความืร้�ข้ึ้�นมืาได� เราอาจัขึ้อพื่บเพื่ื�อพื่้ดค้ยกับพื่วกเขึ้า
 ห้รือเขึ้�าร่วมืกิจักรรมืขึ้องพื่วกเขึ้า รวมืทัำ�งการอบรมืและการสัำมืมืนาด�านกฎห้มืาย ทัำ�งเราอาจัพิื่จัารณ์าร่วมืมืือและม้ืสำ่วนร่วมืในกิจักรรมืรณ์รงค์กดดันระดับ
ภั้มืิภัาคและเครือขึ้่ายขึ้องภัาคประชุาสัำงคมื ซึ่้�งทำำางานสำนับสำน้นนสำผ่.และองค์กรแบบเด้ยวกับค้ณ์ 

 ความสำาคัญของการรู้ถุึงสิทธิตนเอง 

การม้ืความืร้�เก้�ยวกับสิำทำธิขึ้องต์นเองเมืื�อถิ่้กควบค้มืตั์ว อาจัเป็นเรื�องสำำาคัญอย่างยิ�ง เพืื่�อชุ่วยค้�มืครองความืปลอดภััยและลดระยะเวลาการควบค้มืตั์ว ให้�
พื่ยายามืสำื�อสำารอย่างมัื�นใจัแต์่ด�วยความืเคารพื่ว่า ค้ณ์ร้�ว่าค้ณ์ม้ืสำิทำธิท้ำ�จัะได�รับการประกันต์ัว การม้ืต์ัวแทำนด�านกฎห้มืาย การต์ิดต์่อกับครอบครัว และการ
ควบค้มืตั์วในระยะเวลาท้ำ�จัำากัด การทำำาเชุ่นน้�อาจัชุ่วยให้�เราเขึ้�าถิ่้งความืสำนับสำน้นจัากภัายนอก และห้ล้กเล้�ยงการถิ่้กควบค้มืตั์วเป็นเวลานาน เป็นความืร้�เก้�ยว
กับค้ณ์ลักษณ์ะทัำ�วไปขึ้องระบบกฎห้มืายสำ่วนให้ญ่ในอน้ภั้มิืภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง

ห้ลายประเทำศเป็นภัาค้กับอน้สำัญญาระห้ว่างประเทำศท้ำ�ค้�มืครองสำิทำธิพื่ื�นฐานขึ้องบ้คคล ซ้ึ่�งต์่างกันไปในแต์่ละประเทำศ เราจั้งควรศ้กษาขึ้�อม้ืลเก้�ยวกับมืาต์รฐาน
ระห้ว่างประเทำศเห้ล่าน้� อย่างไรก็ด้ มืาต์รฐานระห้ว่างประเทำศเห้ล่าน้�ไมื่ได�เป็นห้ลักประกันสำิทำธิขึ้องค้ณ์ในระดับประเทำศ และอาจัไมื่สำามืารถิ่บังคับใชุ�ได�ในระดับ
ทำ�องถิ่ิ�น เราจ้ังจัำาเป็นต์�องห้าตั์วแทำนด�านกฎห้มืาย และห้าแนวทำางรณ์รงค์กดดันเพื่ื�อให้�บ้คคลอื�นทำำาห้น�าท้ำ�เป็นต์ัวแทำนเราได�อย่างเป็นผ่ลและปลอดภััย 

พฤต์ิกรรมข้องนสผ.ในระหว่างถูกควบคุมต์ัว หรือในกระบวนการจัับกุม อาจัส่งผลกระทบต์่อการปฏิิบัต์ิและผลลัพธ์์ในเวลาต์่อมา หากคุณมีความรู้
เกี�ยวกับสิทธ์ิข้องต์นเอง และสามารถพูดคุยเรื�องนี�ได้อย่างชัดเจัน คุณก็อาจัเปลี�ยนแปลงสภาพการณ์ที�เกิดข้้�นระหว่างการจัับกุมและคุมข้ังได้ 

 คุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวของคุณี 

เมืื�อม้ืความืเส้ำ�ยงขึ้องการจัับก้มืห้รือควบค้มืต์ัว เราควรนำาสิำ�งขึ้องม้ืค่าห้รือขึ้�อม้ืลลับต์ิดต์ัวไปน�อยส้ำดเทำ่าทำ้�จัะเป็นไปได� ห้ากค้ณ์ต์�องนำาสิำ�งขึ้องต์ิดต์ัวไปด�วย ให้�
ยืนยันสำิทำธิท้ำ�จัะปกป้องทำรัพื่ย์สำินขึ้องต์นเองกับเจั�าห้น�าท้ำ� 

บทท่� 4: การเอาผิิดทางอาญาและการคุุกคุามด้วยกระบวนการทางกฎหมายต่่อนักปกป้องสิิทธิิแผิ่นดิน



84

4.3 มาตรการรับมือทางกายภาพท่�ควรนำามาใช้

 หาข้อมูลว่าคุณีถุูกดำาเนินคด่ ในข้อหาใด 

ค้ณ์จัำาเป็นต์�องห้าขึ้�อม้ืลโดยเร็วส้ำดเทำ่าทำ้�จัะเป็นไปได�ว่าถิ่้กดำาเนินคด้ขึ้�อห้าใด ค้ณ์มื้สำิทำธิท้ำ�จัะร้�ขึ้�อม้ืลน้� และจัำาเป็นต์�องร้�ว่าถิ่้กกล่าวห้าและถิ่้กดำาเนินคด้ในขึ้�อห้า
ใด การสืำ�อสำารขึ้�อม้ืลไปยังเครือขึ้่ายสำนับสำน้นขึ้องค้ณ์เป็นเรื�องสำำาคัญเชุ่นกัน เพื่ราะชุ่วยให้�พื่วกเขึ้าสำามืารถิ่เร้ยกร�องให้�ปล่อยต์ัวค้ณ์ได� ห้ากค้ณ์สำามืารถิ่พื่้ด
ค้ยกับทำนายความืห้รือสำมืาชิุกในครอบครัว อย่าลืมืทำ้�จัะบอกพื่วกเขึ้าว่าค้ณ์ถิ่้กดำาเนินคด้ในขึ้�อห้าใด  

 เข้าถุึงทนายความ 

เป็นองค์ประกอบสำำาคัญในการวางแผ่น ค้ณ์จัะต์�องห้าทำางสำร�างความืสำัมืพื่ันธ์กับทำนายความืและ/ห้รือองค์กรซึ่้�งสำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งทำนายความืได� และพื่วกเขึ้าร้�
ขึ้�อม้ืลการดำาเนินงานขึ้องค้ณ์ พื่วกเขึ้ายังต์�องร้�ว่าค้ณ์ถิ่้กจัับเมืื�อใด ค้ณ์จั้งต์�องเต์ร้ยมืให้�สำมืาชิุกในชุ้มืชุน องค์กร ห้รือครอบครัวขึ้องค้ณ์ ม้ืเบอร์โทำรศัพื่ทำ์ขึ้อง
ทำนายความืห้รือองค์กรนั�น และบอกให้�โทำรศัพื่ทำ์ไปห้าพื่วกเขึ้าเมืื�อค้ณ์ถิ่้กจัับ!

 หล่กเล่�ยงการถุูกบังคับให้ลงชื�อหรือพิมพ์นิ�วมือในเอกสาร 

ดังทำ้�ได�กล่าวเน�นไปขึ้�างต์�น นสำผ่.มัืกถิ่้กบังคับให้�ลงชุื�อในเอกสำาร ซ้ึ่�งจัำากัดสิำทำธิและเสำร้ภัาพื่ขึ้องต์น ค้ณ์ม้ืสิำทำธิปฏิิเสำธไมื่ลงชุื�อในเอกสำารห้รือถิ่�อยแถิ่ลงใด ๆ ท้ำ�
ค้ณ์ไมื่เห็้นด�วย ไมื่เขึ้�าใจั ห้รือเมืื�อยังไมื่ได�ปร้กษากับทำนายความื ในกรณ์้ท้ำ�เกิดสำถิ่านการณ์์เชุ่นนั�นข้ึ้�นมืา  

• แสำดงความืส้ำภัาพื่และมัื�นใจัในความืร้�ด�านกฎห้มืายท้ำ�ค้ณ์ม้ื จัะชุ่วยเพื่ิ�มืแนวโน�มืท้ำ�พื่วกเขึ้าจัะเคารพื่สิำทำธิขึ้องค้ณ์ 

• ห้ากค้ณ์ไมื่สำามืารถิ่ต์่อต์�านแรงกดดันให้�ลงชืุ�อในเอกสำารได� ให้�จัดจัำารายละเอ้ยดขึ้องกระบวนการท้ำ�เกิดข้ึ้�น เอกสำารท้ำ�เราถิ่้กบังคับให้�ลงชืุ�อ และให้�ห้ยิบยก
ประเด็นน้�เป็นขึ้�อต์่อส้ำ�สำำาคัญในศาล เราต์�องบอกให้�ทำนายความื องค์กรสิำทำธิมืน้ษยชุน และผ้่�สำนับสำน้นทำราบถิ่้งการบังคับเชุ่นน้� ในระห้ว่างการรณ์รงค์ให้�
ปล่อยต์ัวค้ณ์ ควรม้ืการให้�ขึ้�อมื้ลอย่างชัุดเจันว่า การทำำาเชุ่นน้�เป็นการละเมิืดสิำทำธิขึ้องค้ณ์ในระห้ว่างถิ่้กควบค้มืต์ัว 

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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   ดูแลสุขภาวะทางกายและใจ     

ส้ำขึ้ภัาวะทำางกายและใจัขึ้องค้ณ์เป็นเรื�องสำำาคัญส้ำด ห้ากค้ณ์ร้�ส้ำกถิ่้กขึ้่มืข้ึ้่ ห้รือได�รับความืร้นแรงทำางกาย ให้�ห้ล้กเล้�ยงการเพื่ิ�มืความืต้์งเคร้ยดขึ้องสำถิ่านการณ์์ 
และขึ้องบ้คคลท้ำ�กำาลังสำอบสำวนค้ณ์ เพื่ราะอาจัทำำาให้�สำถิ่านการณ์์เลวร�ายลง ห้ากเป็นไปได� เราต์�องรักษาร่างกายให้�เขึ้�มืแข็ึ้งระห้ว่างถิ่้กควบค้มืตั์ว การออกกำาลัง
กายเล็ก ๆ น�อย และการฝึึกต์ามืลมืห้ายใจัจัะชุ่วยรักษาสำต์ิสำัมืปชุัญญะขึ้องเรา โครงการ Coping-with-Prison เป็นเครื�องมืือท้ำ�ม้ืประโยชุน์ท้ำ�ถิ่้กออกแบบโดย
นักกิจักรรมืด�านสิำทำธิมืน้ษยชุน ผ่้�สืำ�อขึ้่าว และผ้่�ประกอบวิชุาชุ้พื่อื�น ๆ ซึ่้�งเคยได�รับผ่ลกระทำบจัากการปราบปรามืขึ้องรัฐ เป็นแนวปฏิิบัต์ิและขึ้�อพื่ิจัารณ์าสำำาคัญ
สำำาห้รับผ้่�ถิ่้กควบค้มืตั์ว ครอบครัวขึ้องผ้่�ถิ่้กควบค้มืตั์ว ทำนายความื และผ้่�สำนับสำน้น ค้ณ์อาจัศ้กษาขึ้�อม้ืลและทำรัพื่ยากรเพื่ิ�มืเติ์มืเก้�ยวกับส้ำขึ้ภัาวะทำางสัำงคมื
จัิต์วิทำยาได�ในบทำทำ้� 6: ส้ำขึ้ภัาวะทำางสัำงคมืจัิต์วิทำยาและการเคลื�อนไห้วท้ำ�ยั�งยืน

 ต้องรู้จักวิธ่ปฏิิบัติระหว่างถุูกควบคุมตัว 

การเต์ร้ยมืตั์วก่อนท้ำ�จัะถิ่้กควบค้มืตั์ว และการศ้กษากฎห้มืายทำ้�จัะถิ่้กนำามืาใชุ� จัะทำำาให้�ค้ณ์ม้ืความืมัื�นใจัและควบค้มืสำถิ่านการณ์์ได�ด้ข้ึ้�น แมื�ว่าความืร้�เห้ล่าน้�อาจั
ไมื่สำามืารถิ่ป้องกันค้ณ์จัากการถิ่้กควบค้มืตั์วได� แต์่การปฏิิบัต์ิขึ้องค้ณ์ระห้ว่างการจัับก้มืและระห้ว่างการควบค้มืตั์ว อาจัสำ่งผ่ลกระทำบต์่อการปฏิิบัต์ิและผ่ลลัพื่ธ์
ขึ้องสำถิ่านการณ์์ท้ำ�จัะเกิดข้ึ้�นกับค้ณ์ในโอกาสำต์่อไป  

พื่ยายามืรักษาความืเยือกเย็นเทำ่าท้ำ�จัะเป็นไปได� เมืื�อต์�องเผ่ชุิญห้น�ากับทำางการ โปรดระล้กไว�ว่า ห้น่วยงานท้ำ�ม้ือำานาจัเห้ล่าน้�มืักสำามืารถิ่ดำาเนินงานโดยไมื่ได�รับ
ผ่ลจัากการปฏิิบัต์ิขึ้องต์นเอง ห้ากค้ณ์แสำดงทำ่าท้ำโมืโห้ห้รือยั�วย้คนทำ้�ควบค้มืตั์วค้ณ์ พื่วกเขึ้าอาจัยิ�งเพื่ิ�มืขึ้�อห้า รวมืทำั�งขึ้�อห้า ‘ด้ห้มิื�นเจั�าพื่นักงาน’ ห้รือ ‘ขัึ้ดขึ้วาง
การปฏิิบัต์ิห้น�าท้ำ�ขึ้องเจั�าพื่นักงาน’ แต์่ก็ไมื่ได�ห้มืายความืว่าเราต์�องทำำาทำ้กอย่างต์ามืท้ำ�พื่วกเขึ้าบอก ค้ณ์อาจัพื่ยายามืแสำดงอาการขึ้ัดขึ้ืนด�วยการต์อบคำาถิ่ามื
อย่างสำงบ มัื�นใจั และให้�ความืเคารพื่พื่วกเขึ้า ไมื่ได�ห้มืายความืว่าค้ณ์ต์�องยอมืแพื่� แต์่ห้มืายถิ่้งการยอมืรับสำถิ่านการณ์์ท้ำ�เป็นอย้่ในขึ้ณ์ะนั�น และพื่ยายามืห้าทำาง
บรรเทำาไมื่ให้�สำถิ่านการณ์์เลวร�ายลงไปอ้ก 

นสำผ่.ห้ญิงมืักเผ่ชุิญกับปัญห้าทำ�าทำายเพื่ิ�มืเต์ิมืเมืื�อถิ่้กควบค้มืตั์ว พื่วกเธออาจัถิ่้กทำำาร�ายทำางเพื่ศ ถิ่้กค้กคามืและขึ้่มืข้ึ้่ทำางเพื่ศโดยเจั�าห้น�าท้ำ� และอาจัม้ืขึ้�อกังวล
ด�านส้ำขึ้ภัาพื่เฉพื่าะขึ้องต์น (เชุ่น อาจักำาลังต์ั�งครรภั์อย้่) 

4.4 จะช่วยเหลือนสผ.ท่�เรารู้ว่าถุูกควบคุมตัวอย่างไร 

ในระห้ว่างการควบค้มืต์ัว นสำผ่.อาจัร้�ส้ำกโดดเด้�ยว ดังนั�นการร้�ว่าสำมืาชุิกในชุ้มืชุน เพื่ื�อนร่วมืงาน เพื่ื�อนฝึ้ง ห้รือครอบครัวกำาลังเร้ยกร�องให้�ปล่อยต์ัวเขึ้า จั้ง
เป็นเรื�องสำำาคัญ เราต์�องกำาห้นดให้�ความืเสำ้�ยงจัากการถิ่้กควบค้มืตั์วเป็นสำ่วนห้น้�งขึ้องการวางแผ่นด�านความืปลอดภััย เพืื่�อให้�ท้ำกคนท้ำ�เก้�ยวขึ้�องร้�ว่าต์�องทำำาตั์ว
อย่างไร เมืื�อเกิดเห้ต้์การณ์์ดังกล่าวข้ึ้�น ทัำ�งยังห้มืายถิ่้งว่า นสำผ่.ท้ำ�ถิ่้กควบค้มืตั์วจัะร้�ว่า คนอื�น ๆ กำาลังทำำาท้ำกอย่างเพืื่�อให้�เขึ้าได�รับการปล่อยตั์ว เราจัะมื้แนวทำาง
เพื่ื�อชุ่วยเห้ลือคนท้ำ�ถิ่้กควบค้มืตั์วอย่างไรบ�าง 

ห้ากเป็นไปได� องค์กรและชุ้มืชุนต์�องห้าทำางพื่้ดค้ยสำถิ่านการณ์์ฉ้กเฉินทำ้�อาจัเกิดข้ึ้�นล่วงห้น�า ทัำ�งการจัับก้มืและควบค้มืตั์ว เพืื่�อให้�ท้ำกคนร้�ว่าควรปฏิิบัต์ิต์ัวอย่าง
ไร ทัำ�งคนท้ำ�ถิ่้กจัับและคนขึ้�างนอกท้ำ�พื่ยายามืให้�ความืชุ่วยเห้ลือ
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เข้า เย่�ยมสถุานท่�ควบคุมตัว

ห้ากค้ณ์ร้�ว่านสำผ่.ถิ่้กควบค้มืตั์วท้ำ�ใด ให้�ลองไปติ์ดต์่อท้ำ�สำถิ่าน้ต์ำารวจัห้ากปลอดภััยทำ้�จัะทำำาเชุ่นนั�น อาจัมื้ประโยชุน์ท้ำ�จัะไปพื่ร�อมืกับทำนายความืห้รือบ้คคลอื�นทำ้�ม้ื
อำานาจัห้รือเป็นทำ้�เคารพื่นับถิ่ือ พื่้ดอ้กอย่างห้น้�ง ห้มืายถิ่้งบ้คคลท้ำ�ต์ำารวจัเองก็ร้�ส้ำกเกรงใจั  

อาจัม้ืประโยชุน์ถิ่�าเราจัะไปสำถิ่าน้ต์ำารวจัพื่ร�อมืกันห้ลาย ๆ  คน เพืื่�อแสำดงให้�พื่วกเขึ้าเห้็นว่าม้ืคนจัำานวนมืากใสำ่ใจัและสำนับสำน้นผ่้�ท้ำ�ถิ่้กควบค้มืตั์ว ชุ้มืชุนต์่าง ๆ  มืักฝึึก
ปฏิิบัติ์ย้ทำธศาสำต์ร์น้� และห้ากม้ืการนำามืาใชุ� ก็ควรใชุ�อย่างสำงบสำันต์ิ และไมื่เพื่ิ�มืความืต้์งเคร้ยดให้�สำถิ่านการณ์์ ซึ่้�งอาจัทำำาให้�คนทำ้�มืาชุ้มืน้มืต์กเป็นเป้าห้มืายเส้ำยเอง

แจ้ง ให้ครอบครัวและเครือข่ายทราบ 

ต์ามืขึ้�อม้ืลท้ำ�เราต์กลงไว�ล่วงห้น�ากับผ่้�ถิ่้กจัับก้มื ให้�แจั�งขึ้�อม้ืลให้�ครอบครัวขึ้องเขึ้าทำราบ ให้�ทำำาอย่างระมัืดระวัง ไมื่ทำำาให้�เขึ้าต์�องกังวลมืากเกินไป ข้ึ้�นอย้่กับ
สำถิ่านการณ์์สำ่วนตั์วขึ้องผ่้�ถิ่้กควบค้มืตั์ว ถิ่�าม้ืแนวโน�มืว่าเขึ้าจัะได�รับการปล่อยตั์วภัายใน 48 ชุั�วโมืง เราอาจัไมื่จัำาเป็นต์�องแจั�งให้�สำมืาชิุกในครอบครัวทำราบ

การม้ืเครือขึ้่ายท้ำ�สำามืารถิ่รวมืตั์วในสำถิ่านการณ์์เชุ่นน้� ควรเป็นสำ่วนห้น้�งขึ้องการวางแผ่นเพืื่�อเต์ร้ยมืพื่ร�อมื ทัำ�งน้�อาจัรวมืถิ่้งเครือขึ้่ายทำนายความื องค์กรสิำทำธิ
มืน้ษยชุน เอ็นจั้โอระห้ว่างประเทำศ องค์การสำห้ประชุาชุาติ์ สืำ�อมืวลชุน และเจั�าห้น�าท้ำ�จัากสำถิ่านท้ำต์ 

การแจั�งให้�เครือขึ้่ายทำราบอาจัมื้วัต์ถิ่้ประสำงค์ท้ำ�แต์กต์่างกันไป อาจัม้ืประโยชุน์ท้ำ�เราจัะแจั�งให้�ห้น่วยงานภัาคประชุาสัำงคมืทำราบ รวมืทัำ�งองค์กรสำิทำธิมืน้ษยชุนห้รือ
องค์กรสืำ�อสำารมืวลชุนอิสำระท้ำ�เป็นมิืต์ร เพืื่�อให้�พื่วกเขึ้าชุ่วยกันรณ์รงค์กดดันเพืื่�อชุ่วยเห้ลือนสำผ่.ท้ำ�ถิ่้กควบค้มืตั์ว ยังอาจัม้ืประโยชุน์ท้ำ�เราจัะแจั�งขึ้�อม้ืลน้�ให้�บ้คคล
อื�น ๆ ทำราบ รวมืทัำ�งเจั�าห้น�าท้ำ�สำถิ่านท้ำต์ ห้รือสำำานักงานขึ้�าห้ลวงให้ญ่ด�านสิำทำธิมืน้ษยชุนแห้่งสำห้ประชุาชุาติ์ เพื่ื�อให้�พื่วกเขึ้าชุ่วยกันรณ์รงค์กดดัน “อย้่เบื�องห้ลัง” 
การจััดทำำารายงานขึ้�อม้ืลท้ำ�แมื่นยำาและทำันสำมืัยและม้ืลำาดับเห้ต้์การณ์์ (ดังท้ำ�จัะกล่าวถิ่้งในด�านล่าง) จัะชุ่วยให้�เราสำามืารถิ่ให้�ขึ้�อม้ืลท้ำ�เป็นประโยชุน์กับผ่้�ม้ืสำ่วนได�สำ่วน
เส้ำยทัำ�งห้มืดได� ทัำ�งเรายังควรคิดล่วงห้น�าว่าเราต์�องการให้�บ้คคลห้รือห้น่วยงานเห้ล่าน้�ทำำาสิำ�งใดบ�าง 

นสำผ่.ห้ญิงห้ลายคนยังม้ืบทำบาทำสำำาคัญในครอบครัว ซ้ึ่�งต์�องพื่้�งพื่าพื่วกเธอ ในฐานะผ้่�ด้แลเด็กและผ้่�สำ้งวัย เราต์�องต์ระห้นักถิ่้งขึ้�อม้ืลน้� และห้าทำางสำนับสำน้นพื่วก
เธอทัำ�งระห้ว่างการควบค้มืต์ัวและในชุ่วงอื�น ๆ  ค้ณ์อาจัจััดให้�คนอื�นในองค์กรห้รือชุ้มืชุน (รวมืทัำ�งผ่้�ชุาย) มืาทำำาห้น�าท้ำ�แทำนนสำผ่.ห้ญิงเห้ล่าน้�ได�สำำาห้รับงานบางอย่าง  

บันท ึกข้อมูลการปฏิิบัติมิชอบและรายละเอ่ยดของการจับกุม 

การจััดทำำารายงานขึ้�อม้ืลท้ำ�แมื่นยำาและทำันสำมืัยและม้ืลำาดับเห้ต์้การณ์์ การทำำางานด�านสำิทำธิในแผ่่นดินและสิำ�งแวดล�อมื อาจัใชุ�เวลานานและม้ืความืซึ่ับซึ่�อน เราจั้ง
ควรเก็บบันทำ้กขึ้�อม้ืลอย่างแมื่นยำาต์ามืลำาดับเวลาและพัื่ฒนาการท้ำ�เกิดข้ึ้�น  

ให้�ต์ระห้นักถิ่้งความืสำำาคัญขึ้องห้ลักฐานใด ๆ ท้ำ�สำามืารถิ่ใชุ�เพืื่�อสำนับสำน้นขึ้�อม้ืลเห้ล่าน้� ทัำ�งน้�รวมืถิ่้งจัดห้มืายทำ้�สำ่งถิ่้งห้น่วยงานในทำ�องถิิ่�น เพืื่�อขึ้ออน้ญาต์จััด
กิจักรรมื ประกาศรายละเอ้ยดเก้�ยวกับแรงจ้ังใจัในการจััดกิจักรรมื โปรไฟ้ล์ขึ้องบ้คคลท้ำ�ถิ่้กควบค้มืต์ัว และขึ้�อมื้ลอื�น ๆ ท้ำ�สำนับสำน้นขึ้�อกล่าวห้าว่านสำผ่.ถิ่้ก
ควบค้มืตั์วอย่างไมื่ชุอบด�วยกฎห้มืาย 

อย่าลังเลท้ำ�จัะขึ้อความืชุ่วยเห้ลือจัากองค์กรภัาค้ท้ำ�ไว�วางใจัได� รวมืทัำ�งองค์กรสำิทำธิมืน้ษยชุน เพืื่�อให้�ความืชุ่วยเห้ลือในการทำำาขึ้�อม้ืลเห้ล่าน้� พื่วกเขึ้าผ่่านการ
อบรมืและม้ืประสำบการณ์์ในการทำำาเชุ่นน้�มืาก่อน

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• การเต์ร้ยมืต์ัวก่อนท้ำ�จัะถิ่้กควบค้มืต์ัว และการศ้กษากฎห้มืายท้ำ�จัะถิ่้กนำามืาใชุ� จัะทำำาให้�ค้ณ์มื้ความืมืั�นใจัและควบค้มืสำถิ่านการณ์์ได�ด้ข้ึ้�น 

• เมืื�อม้ืความืเส้ำ�ยงขึ้องการจัับก้มืห้รือควบค้มืต์ัว เราควรนำาสำิ�งขึ้องม้ืค่าห้รือขึ้�อม้ืลลับติ์ดต์ัวไปน�อยส้ำดเทำ่าทำ้�จัะเป็นไปได� ห้ากค้ณ์ต์�องนำาสำิ�งขึ้อง
ต์ิดต์ัวไปด�วย ให้�ยืนยันสำิทำธิท้ำ�จัะปกป้องทำรัพื่ย์สำินขึ้องต์นเองกับเจั�าห้น�าทำ้�  

• ต์�องห้าทำางสำร�างความืสัำมืพื่ันธ์กับทำนายความืและ/ห้รือองค์กรซึ่้�งสำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งทำนายความืได� และพื่วกเขึ้าร้�ขึ้�อมื้ลการดำาเนินงานขึ้องค้ณ์  

• ต์�องห้าขึ้�อม้ืลว่าถิ่้กดำาเนินคด้ขึ้�อห้าใด และสืำ�อสำารขึ้�อมื้ลไปยังเครือขึ้่ายสำนับสำน้นขึ้องค้ณ์โดยเร็วส้ำดเทำ่าท้ำ�จัะเป็นไปได� 

• พื่ยายามืสืำ�อสำารอย่างมัื�นใจัแต์่ด�วยความืเคารพื่ว่า ค้ณ์ร้�ว่าค้ณ์ม้ืสำิทำธิท้ำ�จัะได�รับการประกันต์ัว การม้ืต์ัวแทำนด�านกฎห้มืาย การติ์ดต์่อกับครอบครัว 
และการควบค้มืต์ัวในระยะเวลาท้ำ�จัำากัด การทำำาเชุ่นน้�อาจัชุ่วยให้�เราเขึ้�าถิ่้งความืสำนับสำน้นจัากภัายนอก และห้ล้กเล้�ยงการถิ่้กควบค้มืต์ัวเป็นเวลานาน  

• ส้ำขึ้ภัาวะทำางกายและใจัขึ้องค้ณ์เป็นเรื�องสำำาคัญส้ำด ห้ากค้ณ์ร้�ส้ำกถิ่้กขึ้่มืข้ึ้่ ห้รือได�รับความืร้นแรงทำางกาย ให้�ห้ล้กเล้�ยงการเพิื่�มืความืต้์งเคร้ยดขึ้อง
สำถิ่านการณ์์ และไมื่ทำำาให้�ผ้่�สำอบสำวนและควบค้มืต์ัวค้ณ์โกรธ เพื่ราะอาจัทำำาให้�สำถิ่านการณ์์เลวร�ายลง 

• นสำผ่.ห้ญิงมืักเผ่ชุิญกับปัญห้าทำ�าทำายเพิื่�มืเต์ิมืเมืื�อถิ่้กควบค้มืต์ัว พื่วกเธออาจัถิ่้กทำำาร�ายทำางเพื่ศ ถิ่้กค้กคามืและขึ้่มืข้ึ้่ทำางเพื่ศโดยเจั�าห้น�าท้ำ� และ
อาจัมื้ขึ้�อกังวลด�านส้ำขึ้ภัาพื่เฉพื่าะขึ้องต์น 

• ห้ากค้ณ์ร้�ว่านสำผ่.ถิ่้กควบค้มืตั์วท้ำ�ใด ให้�ลองไปติ์ดต์่อท้ำ�สำถิ่าน้ต์ำารวจัห้ากปลอดภััยท้ำ�จัะทำำาเชุ่นนั�น อาจัม้ืประโยชุน์ท้ำ�จัะไปพื่ร�อมืกับทำนายความื
ห้รือบ้คคลอื�นทำ้�ม้ือำานาจัห้รือเป็นทำ้�เคารพื่นับถืิ่อ

• ต์ามืขึ้�อมื้ลท้ำ�เราต์กลงไว�ล่วงห้น�ากับผ่้�ถิ่้กจัับก้มื ให้�แจั�งขึ้�อม้ืลให้�ครอบครัวขึ้องเขึ้าทำราบ ให้�ทำำาอย่างระมัืดระวัง ไมื่ทำำาให้�เขึ้าต์�องกังวลมืากเกินไป 

• นสำผ่.ห้ญิงห้ลายคนยังมื้บทำบาทำสำำาคัญในครอบครัว ซึ่้�งต์�องพื่้�งพื่าพื่วกเธอ ในฐานะผ้่�ด้แลเด็กและผ้่�ส้ำงวัย เราต์�องต์ระห้นักถิ่้งขึ้�อม้ืลน้� และห้าทำาง
สำนับสำน้นพื่วกเธอทำั�งระห้ว่างการควบค้มืต์ัวและในชุ่วงอื�น ๆ 

• การจััดทำำารายงานขึ้�อม้ืลท้ำ�แมื่นยำาและทัำนสำมัืยและม้ืลำาดับเห้ต้์การณ์์ การทำำางานด�านสำิทำธิในแผ่่นดินและสิำ�งแวดล�อมื อาจัใชุ�เวลานานและม้ืความื
ซึ่ับซึ่�อน เราจั้งควรเก็บบันท้ำกขึ้�อม้ืลอย่างแมื่นยำาต์ามืลำาดับเวลาและพัื่ฒนาการท้ำ�เกิดข้ึ้�น   

บทท่� 4: การเอาผิิดทางอาญาและการคุุกคุามด้วยกระบวนการทางกฎหมายต่่อนักปกป้องสิิทธิิแผิ่นดิน
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แนวปฏิิบัติท่�เสนอสำาหรับผู้นำากระบวนการ

กิจกรรม
กิจกรรมั 1:  ต์�องทำาอย่างไรเมัื�อถืูกควบค้มัต์ัว 

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ:

• แบ่งผ้่�เขึ้�าร่วมืออกเป็นกล้่มื 

• ให้�แต์่ละกล้่มืจััดทำำาบัญชุ้การรับมืือและขึ้�อพิื่จัารณ์าท้ำ�สำำาคัญสำำาห้รับนสำผ่.ท้ำ�เส้ำ�ยงจัะถิ่้กควบค้มืต์ัวในประเทำศ โดยอาจัยกตั์วอย่างต์ามืประเภัทำดังต์่อไปน้� 

• ก่อนการควบค้มืต์ัว....

 ◊ การเขึ้�าถิ่้งทำนายความื 

• ระห้ว่างการควบค้มืต์ัว …

 ◊ ความืปลอดภััยทำางร่างกาย 

 ◊ การบังคับขืึ้นใจั 

 ◊ พื่ฤต์ิกรรมื 

• เมืื�อทำางกล้่มืพื่ร�อมืแล�ว ให้�นำาประเด็นสำำาคัญมืาแลกเปล้�ยนเพืื่�อให้�เกิดความืคิดเพิื่�มืเติ์มื ชุ่วยกันเติ์มืรายการเขึ้�าไปในบัญชุ้ และพื่้ดค้ยว่าควรเพิื่�มื

สำิ�งใดบ�าง 

แนวปฏิบัติสำ�หรับผู้นำ�กระบวนก�ร
• ขึ้�อแนะนำาสำำาห้รับขึ้�อควรปฏิิบัต์ิระห้ว่างการควบค้มืต์ัว 

• ก่อนการควบค้มืต์ัว…

 ◊ สำร�างความืสัำมืพื่ันธ์กับเครือขึ้่ายนสำผ่. 

 ◊ ขึ้อให้�องค์กรสำิทำธิมืน้ษยชุนชุ่วยระบ้ต์ัวทำนายความืทำ้�อาจัให้�ความืชุ่วยเห้ลือระห้ว่างถิ่้กควบค้มืต์ัวได� 

 ◊ คอยต์ิดต์่อให้�ทำนายความืทำราบการดำาเนินงานขึ้องค้ณ์อย้่เสำมือ และการสำร�างความืสำัมืพื่ันธ์กับองค์กรท้ำ�สำามืารถิ่ห้าต์ัวแทำนกฎห้มืาย
ให้�ค้ณ์ได� 

• ระห้ว่างการควบค้มืต์ัว…

 ◊ ความืปลอดภััยทำางร่างกาย – ระห้ว่างการยืนยันสิำทำธิขึ้องต์น ค้ณ์ควรต์ระห้นักถิ่้งภััยค้กคามืท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�น ทำั�งการปฏิิบัต์ิมืิชุอบทำาง
กายและการทำรมืาน ประเมิืนสำถิ่านการณ์์และรับมืือในลักษณ์ะทำ้�ชุ่วยค้�มืครองความืปลอดภััยทำางร่างกายขึ้องค้ณ์

 ◊ การบังคับขืึ้นใจั – นักกิจักรรมืมัืกถิ่้กบังคับให้�ลงชืุ�อในเอกสำารท้ำ�เป็นอันต์รายต์่อสิำทำธิและเสำร้ภัาพื่ขึ้องต์นเอง ค้ณ์ม้ืสำิทำธิท้ำ�จัะไมื่ลงชุื�อ
ในเอกสำารใด ๆ ห้ากค้ณ์มืั�นใจัและม้ืความืร้�เป็นอย่างด้ เป็นเวลาท้ำ�ค้ณ์ต์�องยืนยันสำิทำธิขึ้องค้ณ์ ขึ้ัดขืึ้นและปฏิิเสำธไมื่ลงนามืในเอกสำาร
ท้ำ�ค้ณ์ไมื่เห็้นชุอบด�วย ไมื่เขึ้�าใจั ห้รือถิ่้กขึ้อให้�ลงนามืโดยไมื่ได�รับคำาปร้กษาจัากทำนายความื ให้�เก็บรายละเอ้ยดขึ้�อม้ืลขึ้องกระบวนการ
และเอกสำารท้ำ�ถิ่้กบังคับให้�ลงชุื�อ และให้�นำามืาใชุ�เป็นขึ้�อโต์�แย�งสำำาคัญในศาลและกระบวนการอื�น ๆ แจั�งให้�องค์กรสำิทำธิมืน้ษยชุนและผ่้�
สำนับสำน้นทำราบถิ่้งการบังคับท้ำ�เกิดข้ึ้�นกับค้ณ์ ในระห้ว่างการรณ์รงค์ให้�ปล่อยตั์วค้ณ์ ควรม้ืการเน�นยำ�าถิ่้งการละเมิืดสิำทำธิขึ้องค้ณ์ใน
ระห้ว่างถิ่้กควบค้มืต์ัว  

 ◊ พื่ฤต์ิกรรมื ให้�ทำำาตั์วเยือกเย็นมืากสำ้ดเทำ่าท้ำ�จัะทำำาได� 

 ◊ อย่าขึ้ัดขึ้ืนผ่้�ท้ำ�ทำำาการควบค้มืต์ัว แมื�ค้ณ์ร้�ว่าค้ณ์ไมื่ได�ทำำาผิ่ดอะไร เพื่ราะจัะทำำาให้�ม้ืความืเส้ำ�ยงมืากข้ึ้�นทำ้�ค้ณ์อาจัได�รับอันต์รายทำาง
ร่างกาย ห้ากขัึ้ดขึ้ืนการจัับก้มื

 ◊ ต์ระห้นักว่า ถิ่�าค้ณ์ถิ่้กจัับก้มื เพื่ื�อนร่วมืงาน ครอบครัว และเพื่ื�อนฝ้ึง จัะชุ่วยกันทำำางานห้าทำางให้�ปล่อยต์ัวค้ณ์ และค้ณ์ไมื่ได�อย้่เพื่้ยงลำาพื่ัง
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บทท่� 4: การเอาผิิดทางอาญาและการคุุกคุามด้วยกระบวนการทางกฎหมายต่่อนักปกป้องสิิทธิิแผิ่นดิน
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5 ความปลอดภัย

ทางกายภาพ
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นักปกป้องสิทธิแผ่นดิน (นสผ.) ต้องพิจารณีาเรื�องความปลอดภัยทางกายภาพอย่าง

ระมัดระวังเสมอ นส่ผ่.ต่้องทำำางานในส่ภัาพีทำี�แต่กต่�างกัน จึงมีความจำาเป็็นทำี�พีวกเขาต่้อง

พีิจารืณาถึึงความป็ลอดิภััยทำางกายภัาพีในส่ภัาพีแวดิล้อมต่�าง ๆ ของการืทำำางาน 
บทำน้�จัะเน�นท้ำ�ความืสำำาคัญขึ้องความืเทำ่าทำันต์่อสำถิ่านการณ์์ รวมืทัำ�งการจัำาแนกการปฏิิบัต์ิท้ำ�ด้ส้ำดเพืื่�อความืปลอดภััยทำางกายภัาพื่ในท้ำ�ทำำางาน ในระห้ว่างการเดิน
ทำาง รวมืทัำ�งในระห้ว่างการทำำางานภัาคสำนามืในชุ้มืชุน เป็นสำำารวจัขึ้�อพื่ิจัารณ์าต์่าง ๆ ท้ำ�ควรให้�ความืสำำาคัญระห้ว่างการทำำางานในสำภัาพื่แวดล�อมืท้ำ�แต์กต์่างกัน 

โดยให้�ทำั�งขึ้�อแนะนำา เคล็ดลับ และแนวปฏิิบัต์ิเพืื่�อความืปลอดภััยทำางกายภัาพื่  

วัตถุุประสงค์ของการเร่ยนรู้:

• เพื่ื�อพัื่ฒนาการปฏิิบัต์ิเพื่ื�อความืเทำ่าทัำนต์่อสำถิ่านการณ์์

• สำำารวจัขึ้�อแนะนำา เคล็ดลับ และแนวปฏิิบัต์ิเพื่ื�อความืปลอดภััยทำางกายภัาพื่ท้ำ�เก้�ยวกับ 

 ◊ ท้ำ�ทำำางาน รวมืทัำ�งอ้ปกรณ์์เพื่ื�อความืปลอดภััย ความืสัำมืพื่ันธ์ ผ้่�มืาเยือนในพืื่�นทำ้�ทำำางาน เอกสำารและอ้ปกรณ์์ การบ้กต์รวจัค�นขึ้องเจั�าห้น�าทำ้� เสำ�น
ทำางเขึ้�าและออก สำถิ่านท้ำ�ตั์�ง และสำถิ่านท้ำ�ทำำางานซึ่้�งเป็นพืื่�นทำ้�ปลอดภััย 

 ◊ การเดินทำาง รวมืทัำ�งยานพื่าห้นะ เสำ�นทำางท้ำ�ใชุ� จั้ดต์รวจั การสืำ�อสำาร และโรงแรมืและเกสำต์์เฮาสำ์ 

 ◊ การทำำางานภัาคสำนามืในชุ้มืชุน รวมืทัำ�งการสำร�างความืไว�วางใจัและการเก็บขึ้�อมื้ล 

• จัำาแนกพืื่�นทำ้�ท้ำ�แต์กต์่างกัน ซึ่้�งเป็นขึ้�อม้ืลทำ้�ใชุ�ในการจััดทำำาแผ่นความืปลอดภััย

เอกสารการอบรม

สิ�งท่�ควรอ่านเพิ�มเติม: 

• New Protection Manual for Human Rights Defenders by Protection International

• Holistic Security Trainers’ Manual by Tactical Technology Collective

• Security Guidelines for field research in complex, remote and hazardous places by International Institute of Social Studies

• Security Risk Management: A basic guide for smaller NGOs by European Interagency Security Forum

สรุุปรุายการุส่�งท่ี่�ควรุอ่่านเพิ่่�มเติ่มอ่ย่่ในภาคผนวก 1

บริบท

บทท่� 5: ความปลอดภััยทางกายภัาพ
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 5.1 ความเท่าทันต่อสถุานการณี์

นสำผ่.ควรสำังเกต์สำภัาพื่แวดล�อมืและเก็บขึ้�อม้ืลอย้่เสำมือ เราจัำาเป็นต์�องต์ื�นต์ัว ความืเทำ่าทำันต์่อสำถิ่านการณ์์ห้มืายถิ่้งการรับร้�สำภัาพื่แวดล�อมืและต์ื�นต์ัวกับสำถิ่าน
ท้ำ�ท้ำ�เราอย้่ และสิำ�งท้ำ�อย้่รอบต์ัวเรา รวมืทัำ�งการระแวดระวังว่าใครท้ำ�อย้่รอบต์ัว ให้�คิดว่าทำำาไมืเขึ้าจั้งมืาอย้่ทำ้�นั�น และเขึ้ากำาลังทำำาสิำ�งใด นสำผ่.จัำาเป็นต์�องพิื่จัารณ์าว่า
สิำ�งขึ้องบางอย่างห้รือคนบางคนในสำภัาพื่แวดล�อมืนั�น จัะเป็นภััยค้กคามืต์่อความืปลอดภััยและความืมัื�นคงขึ้องเขึ้าห้รือไมื่ และมืากน�อยเพื่้ยงไร ซ้ึ่�งจัะชุ่วยให้�นสำผ่
.สำามืารถิ่วินิจัฉัยได�อย่างชัุดเจันและม้ืความืร้� และสำามืารถิ่รับมืือได�อย่างเห้มืาะสำมืและเป็นผ่ล ห้ากเผ่ชิุญกับภััยค้กคามืข้ึ้�นมืาจัริง

 5.2 ความปลอดภัยทางกายภาพ เคล็ดลับ ข้อแนะนำา และมาตรการเชิงปฏิิบัติ

บทำน้�นำาเสำนอเคล็ดลับ ขึ้�อแนะนำา และมืาต์รการเชุิงปฏิิบัต์ิห้ลายประการ ซึ่้�งนสำผ่.สำามืารถิ่นำามืาใชุ�เพืื่�อรักษาความืปลอดภััยทำางกายภัาพื่ในสำภัาพื่แวดล�อมืต์่างๆ
ผ่้�นำากระบวนการควรอธิบายต์ามืขึ้�อแนะนำาด�านล่าง 

ความปลอดภัยในท่�ทำางาน 

ความืปลอดภััยในท้ำ�ทำำางานขึ้องนสำผ่.เป็นเรื�องสำำาคัญอย่างยิ�ง เพื่ราะเป็นสำถิ่านท้ำ�ซึ่้�งนสำผ่.ใชุ�เวลาสำ่วนให้ญ่ แล่ะทำำางานท้ำ�สำำาคัญ นสำผ่.บางคนอาจัทำำางานในชุ้มืชุน
ห้รือทำำางานให้�กับองค์กรซ้ึ่�งม้ืพื่ื�นท้ำ�ทำำางานแต์กต์่างกันไป บางองค์กรอาจัม้ือาคารสำำานักงาน สำ่วนองค์กรอื�นอาจัทำำางานในชุ้มืชุนทัำ�วไปห้รือทำำางานจัากบ�านต์ัวเอง
 ไมื่ว่าจัะมื้พืื่�นทำ้�ทำำางานอย่างไร นสำผ่.ต์�องด้แลให้�มื้มืาต์รการด�านความืปลอดภััยท้ำ�เขึ้�มืแข็ึ้งและผ่่านการต์รวจัสำอบอย้่เสำมือ

อุปกรณี์เพื�อความปลอดภัยในท่�ทำางาน 

ห้ากนสำผ่.ทำำางานจัากในสำำานักงานห้รือบ�านท้ำ�ม้ืประต้์และห้น�าต์่าง พื่วกเขึ้าควรติ์ดตั์�งท้ำ�ล็อกอย่างแน่นห้นา สำำานักงานควรม้ืต้์�เซึ่ฟ้ทำ้�มัื�นคงทำ้�ใชุ�จััดเก็บเอกสำารห้รือ
อ้ปกรณ์์ท้ำ�ม้ืความือ่อนไห้ว  

เรายังควรพิื่จัารณ์าอ้ปกรณ์์เพืื่�อความืปลอดภััยเพื่ิ�มืเติ์มื ห้ากทำางห้น่วยงานม้ืเงินทำ้น ซ้ึ่�งรวมืถิ่้งกล�องวงจัรปิด ป้่มืแจั�งเตื์อนสัำญญาณ์ ระบบอินเต์อร์คอมื ล้กกรง
ต์ิดประต้์และห้น�าต์่าง และระบบประต้์แบบค้ย์การ์ด ม้ืความืสำำาคัญอย่างยิ�งท้ำ�เราต์�องห้มัื�นต์รวจัสำอบสำภัาพื่ขึ้องอ้ปกรณ์์เพืื่�อความืปลอดภััยใด ๆ  อย้่เสำมือ และแจั�ง
ให้�เจั�าห้น�าท้ำ�ผ้่�บำาร้งรักษาทำราบโดยทัำนทำ้ ห้ากเกิดปัญห้าใด ๆ ข้ึ้�นมืา 

แมื�ว่ารายการอ้ปกรณ์์เพืื่�อความืปลอดภััยขึ้�างต์�นอาจัม้ืประโยชุน์ในการทำำางานในสำำานักงาน แต์่ไมื่ใชุ่ว่านสำผ่.ทำ้กคนจัะเขึ้�าถิ่้งอ้ปกรณ์์เห้ล่าน้� สำำาห้รับผ่้�ซึ่้�งทำำางาน
ในทำ�องถิ่ิ�นกับองค์กรชุ้มืชุน อ้ปกรณ์์เพื่ื�อความืปลอดภััยม้ืแนวโน�มืจัะเป็นสำิ�งท้ำ�ม้ืราคาส้ำง ห้รือพื่วกเขึ้าอาจัต์�องทำำางานในสำถิ่านท้ำ�เปิดซึ่้�งทำำาให้�ไมื่สำามืารถิ่ต์ิดต์ั�ง
อ้ปกรณ์์เพืื่�อความืปลอดภััยได� ในกรณ์้เชุ่นนั�น นสำผ่.จัำาเป็นต์�องพิื่จัารณ์าทำางเลือกอื�นทำ้�ชุ่วยเพื่ิ�มืความืปลอดภััย 
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 ความสัมพันธ์กับผู้ท่�อาศัยหรือทำางานอยู่ ใกล้เค่ยง 

สำำาห้รับผ่้�ท้ำ�ไมื่สำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งอ้ปกรณ์์เพืื่�อความืปลอดภััยแบบทำันสำมืัยได� ห้รือแมื�แต์่คนท้ำ�เขึ้�าถิ่้ง เราอาจัได�รับประโยชุน์จัากการสำร�างความืสัำมืพัื่นธ์ทำ้�ด้กับผ่้�ท้ำ�
อาศัยห้รือทำำางานอย้่ใกล�เค้ยง พื่วกเขึ้าอาจัชุ่วยเตื์อนให้�เราทำราบว่าม้ืสิำ�งผ่ิดปรกต์ิเกิดข้ึ้�นและอาจัให้�ความืชุ่วยเห้ลือจันรอดพื่�นจัากภััยค้กคามืใด ๆ ได� แน่นอน
ว่า เราจัำาเป็นต์�องพื่ิจัารณ์าว่าควรบอกเล่าให้�คนอื�นร้�เก้�ยวกับงานท้ำ�เราทำำามืากน�อยเพ้ื่ยงไร ซึ่้�งย่อมืข้ึ้�นอย้่กับระดับความืไว�วางใจัท้ำ�เราม้ืต์่อพื่วกเขึ้า ห้ากนสำผ่.ไมื่
มัื�นใจัว่าจัะสำามืารถิ่ไว�วางใจัผ่้�ท้ำ�อาศัยห้รือทำำางานอย้่ใกล�เค้ยงได� ก็ควรห้ล้กเล้�ยงการพื่้ดค้ยถิ่้งประเด็นทำ้�เก้�ยวขึ้�องกับการทำำางานห้รือการดำาเนินงานใด ๆ  ขึ้องต์น  

ผู้มาเยือน 

ห้ากม้ืผ้่�มืาเยือนพื่ื�นท้ำ�ทำำางาน เราจัำาเป็นต์�องร้�อย่างชุัดเจันว่าพื่วกเขึ้าคือใคร และเห้ต้์ใดจั้งมืาท้ำ�น้� โดยเฉพื่าะถิ่�าเป็นบ้คคลนอกเห้นือความืคาดห้มืายห้รือเราไมื่
เคยพื่บเห้็นเขึ้ามืาก่อน ห้ากนสำผ่.ทำำางานในสำำานักงานท้ำ�ม้ืการติ์ดตั์�งกล�องวงจัรปิด ก็จัะม้ืสำ่วนชุ่วยในการคัดกรองผ่้�มืาเยือน และชุ่วยสัำงเกต์ห้ากจัะม้ืภััยค้กคามื
ใด ๆ  ท้ำ�มืาจัากภัายนอก แต์่ในกรณ์้สำ่วนให้ญ่ สำถิ่านการณ์์ไมื่ได�เป็นเชุ่นนั�น ซึ่้�งการปฏิิบัต์ิง่าย ๆ  ท้ำ�ด้ส้ำดและเป็นประโยชุน์ อาจัรวมืถิ่้งการล็อกประต้์ การขึ้อด้บัต์ร
ประจัำาตั์วขึ้องผ่้�มืาเยือน และการรอจันกว่าจัะม้ืการต์รวจัสำอบอัต์ลักษณ์์ผ่้�มืาเยือนก่อน 

และเมืื�อเป็นผ้่�มืาเยือนอย่างไมื่คาดห้มืายห้รือเป็นบ้คคลท้ำ�เราไมื่ร้�จััก เราจัำาเป็นต์�องพิื่จัารณ์าว่าม้ืสิำ�งใดในพื่ื�นท้ำ�ทำำางาน (ม้ืเอกสำารห้รืออ้ปกรณ์์ท้ำ�ม้ืขึ้�อม้ืลอ่อนไห้ว
ท้ำ�มืองเห้็นได�ง่ายห้รือไมื่?) รวมืทัำ�งมื้ใครอย้่ในนั�น (ม้ืนสำผ่.ท้ำ�เส้ำ�ยงภััยอย้่ในพื่ื�นทำ้�ทำำางานห้รือไมื่?) 

ทัำ�งยังควรม้ืการสืำ�อสำารอย่างชุัดเจันกับบ้คคลอื�นในพื่ื�นท้ำ�ทำำางานเก้�ยวกับผ่้�มืาเยือน ห้ากเป็นการมืาเยือนขึ้องเจั�าห้น�าท้ำ�ต์ามืท้ำ�คาดห้มืาย อย่างเชุ่น เจั�าห้น�าท้ำ�ต์รวจั
คนเขึ้�าเมืือง เราจัำาเป็นต์�องแจั�งบ้คคลอื�นให้�ทำราบล่วงห้น�า เพืื่�อไมื่ให้�พื่วกเขึ้าตื์�นต์กใจัและกังวล 

ต์�องมื้คนอย้่กับผ่้�มืาเยือนเสำมือเมืื�อเขึ้าอย้่ในพื่ื�นทำ้�ทำำางาน ต์�องไมื่ปล่อยไว�เพื่้ยงลำาพื่ัง โดยเฉพื่าะถิ่�าเราไมื่ร้�จัักเขึ้าด้มืากพื่อ  

บทท่� 5: ความปลอดภััยทางกายภัาพ
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เอกสารและอุปกรณี์ท่�ม่ข้อมูลอ่อนไหว 

นสำผ่.ต์�องด้แลให้�ม้ืการจััดเก็บเอกสำารและอ้ปกรณ์์ทำ้�ม้ืขึ้�อมื้ลอ่อนไห้วอย่างมัื�นคงเมืื�อยังไมื่ได�ใชุ�งาน ทัำ�งในสำำานักงาน ในพืื่�นท้ำ�ทำำางานในชุ้มืชุน ห้รือท้ำ�บ�าน ห้ากม้ื
บ้คคลเขึ้�ามืาในพื่ื�นท้ำ�ทำำางาน การส้ำญเส้ำยห้รือการค�นพื่บเอกสำารห้รืออ้ปกรณ์์ท้ำ�ม้ืขึ้�อม้ืลอ่อนไห้ว ไมื่เพื่้ยงทำำาให้�เกิดความืเส้ำ�ยงต์่อนสำผ่. ห้ากยังรวมืถิ่้งผ้่�ท้ำ�ทำำางาน
ด�วย และอาจัทำำาให้�สำ้ญเส้ำยงานท้ำ�นสำผ่.ทำำาไว�  

ห้ากเป็นไปได�สำำานักงานควรมื้ต้์�เซึ่ฟ้ท้ำ�แขึ้็งแรงไว�จััดเก็บอ้ปกรณ์์ท้ำ�สำำาคัญและเอกสำารทำ้�อ่อนไห้ว ถิ่�าไมื่ม้ืต้์�เซึ่ฟ้ ก็ควรห้าพื่ื�นท้ำ�ทำ้�มื้การปกปิดเพืื่�อจััดเก็บเอกสำารห้รือ
อ้ปกรณ์์ท้ำ�ม้ืขึ้�อม้ืลอ่อนไห้ว นสำผ่.อาจัเลือกเก็บเอกสำารห้รืออ้ปกรณ์์ท้ำ�ม้ืขึ้�อม้ืลอ่อนไห้วเอาไว�กับต์ัวเอง และเก็บไว�ท้ำ�บ�าน ในกรณ์้เชุ่นนั�น พื่วกเขึ้าต์�องต์ระห้นักถิ่้ง
ความืเส้ำ�ยงท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�นกับต์ัวเองและคนทำ้�ทำำางานด�วย ห้ากตั์วเขึ้าถิ่้กจัับก้มืและควบค้มืตั์ว ห้รือห้ากเขึ้าทำำาสำิ�งขึ้องท้ำ�ต์ิดต์ัวห้าย  

นสำผ่.ยังควรจััดทำำาบัญชุ้รายการเอกสำารและอ้ปกรณ์์ทำั�งห้มืด กรณ์้ทำ้�ม้ืการแอบงัดเขึ้�ามืาในสำำานักงาน นสำผ่.จัะได�สำามืารถิ่ต์รวจัสำอบว่ามื้สิำ�งขึ้องชุิ�นไห้นท้ำ�ถิ่้กนำา
ไปบ�าง และจัะสำ่งผ่ลกระทำบอย่างไรบ�าง เพืื่�อให้�ร้�ว่าม้ืขึ้�อมื้ลอ่อนไห้วใดท้ำ�ถิ่้กนำาไปบ�าง  

การบุกตรวจของเจ้าหน้าท่� 

นสำผ่.จัำานวนมืากในอน้ภั้มิืภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง ต์�องเจัอกับการบ้กต์รวจัค�นสำำานักงานห้รือบ�านขึ้องเจั�าห้น�าท้ำ� เราจั้งต์�องใสำ่ใจักับเห้ต์้การณ์์น้�เพื่ราะอาจัเป็นสัำญญาณ์
บ่งบอกว่า นสำผ่.ห้รือองค์กรกำาลังต์กเป็นเป้าห้มืาย ในการเต์ร้ยมืพื่ร�อมืรับมืือเมืื�อม้ืการบ้กต์รวจัค�น เราต์�องคอยด้แลให้�สิำ�งขึ้องต์่าง ๆ อย้่ในระเบ้ยบ ซ้ึ่�งจัะชุ่วย
ให้�เราสำามืารถิ่เก็บรักษาเอกสำารและอ้ปกรณ์์ท้ำ�ม้ืขึ้�อมื้ลอ่อนไห้วได�อย่างปลอดภััย ห้รืออย้่พื่�นห้้พื่�นต์า และทำำาให้�เราสำามืารถิ่ระบ้สิำ�งขึ้องท้ำ�ถิ่้กย้ดไปได�อย่างรวดเร็ว 
ทัำ�งเรายังต์�องร้�ขึ้�อม้ืลอย่างละเอ้ยดว่า ม้ืการเก็บเอกสำารเก้�ยวกับการจัดทำะเบ้ยนองค์กรไว�ท้ำ�ใด ห้ากม้ืการบ้กต์รวจัค�นและเจั�าห้น�าท้ำ�ขึ้อด้เอกสำาร และเราห้าไมื่เจัอ
เพื่ราะถิ่้กกดดัน ซ้ึ่�งอาจัทำำาให้�เกิดความืเคร้ยดและตื์�นต์กใจั และยิ�งทำำาให้�เจั�าห้น�าท้ำ�ท้ำ�บ้กเขึ้�ามืาต์รวจัรำาคาญและโกรธมืากข้ึ้�น 

สิำ�งทำ้�เราต์�องต์ระห้นักอ้กอย่างห้น้�ง คือการศ้กษาแรงจั้งใจัขึ้องการบ้กต์รวจัค�น พื่วกเขึ้าควรม้ืจั้ดประสำงค์บางประการ อย่างเชุ่น การค�นห้าห้ลักฐานท้ำ�ใชุ�เพืื่�อจัับ
ก้มืนสำผ่. ห้รือเพืื่�อกระต้์�นให้�เกิดความืห้วาดกลัว จั้งเป็นเรื�องสำำาคัญยิ�งข้ึ้�นทำ้�ต์�องด้แลไมื่ให้�ม้ืสิำ�งใดในพื่ื�นทำ้�ทำำางาน ท้ำ�อาจัถิ่้กใชุ�เป็นห้ลักฐานเพื่ื�อเอาผ่ิดทำางอาญา
กับนสำผ่.ห้รือบ้คคลอื�น และนสำผ่.ยังต์�องเต์ร้ยมืพื่ร�อมืทัำ�งด�านจัิต์ใจัและอารมืณ์์ สำำาห้รับโอกาสำท้ำ�จัะเกิดการบ้กต์รวจัค�น เมืื�อม้ืสำัญญาณ์ใด ๆ บ่งบอกล่วงห้น�า  

เส้นทางเข้าและออก 

บ่อยครั�งท้ำ�นสำผ่.มัืกไมื่ให้�ความืสำนใจักับเสำ�นทำางเขึ้�าและออกจัากพื่ื�นท้ำ�ทำำางาน กรณ์้ท้ำ�ถิ่้กโจัมืต้์ ถิ่้กบ้กต์รวจัค�น ห้รือเกิดไฟ้ไห้มื� นสำผ่.ควรร้�ว่าทำางออกทำ้�ปลอดภััย
อย้่ท้ำ�ใด เราจั้งต์�องสำามืารถิ่ระบ้เสำ�นทำางออกได� และด้แลให้�ไมื่ม้ืสิำ�งก้ดขึ้วางเสำ�นทำางนั�น และไมื่ม้ือันต์รายในการใชุ�เสำ�นทำางนั�น  

ในอาคารสำำานักงานห้รือบ�าน ประต้์ทำ้�เป็นทำางเขึ้�ามัืกจัะใชุ�เป็นทำางออกจัากพื่ื�นทำ้�ทำำางานด�วย ในกรณ์้เชุ่นนั�น เราอาจัประสำบปัญห้าท้ำ�จัะห้ล้กเล้�ยงความืเส้ำ�ยง เรา
จั้งจัำาเป็นต์�องห้าทำางออกฉ้กเฉิน ทัำ�งน้�อาจัรวมืถิ่้งการห้น้ไปรวมืตั์วในห้�องท้ำ�ปลอดภััยท้ำ�สำามืารถิ่ล็อกจัากด�านในได� เพืื่�อป้องกันการโจัมืต้์ การสัำ�งปิดโทำรศัพื่ทำ์/
แลปท็ำอปกรณ้์ท้ำ�ม้ืการบ้กต์รวจัค�น ห้รือการใชุ�ถิ่ังดับเพื่ลิงเพื่ื�อดับไฟ้  

ทัำ�งเรายังจัะต์�องป้องกันการบ้กเขึ้�ามืาในสำำานักงานห้รือในบ�านขึ้องคนภัายนอกทำ้�ไมื่ได�รับอน้ญาต์ ห้มืายถิ่้งการปิดประต้์ด�านนอกในชุ่วงท้ำ�เขึ้�าห้รือออกจัากพื่ื�นท้ำ�
ทำำางาน และการแจั�งให้�บ้คคลอื�นทำราบเมืื�อม้ืการพื่ยายามืบ้กเขึ้�ามืาโดยไมื่ได�รับอน้ญาต์ 

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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สถุานท่�ตั�ง 

เราจัำาเป็นต์�องพื่ิจัารณ์าสำถิ่านท้ำ�ตั์�งขึ้องท้ำ�ทำำางาน ถิ่�าเป็นการทำำางานจัากทำ้�บ�านห้รือการทำำางานในชุ้มืชุนขึ้นาดเล็ก อาจัไมื่ม้ืทำางเลือกมืากนักเก้�ยวกับท้ำ�ตั์�งขึ้องท้ำ�
ทำำางาน อย่างไรก็ด้ ถิ่�านสำผ่.เป็นสำ่วนห้น้�งขึ้ององค์กรและม้ือำานาจัการตั์ดสิำนใจัเก้�ยวกับทำ้�ตั์�งขึ้องสำำานักงาน เราควรพิื่จัารณ์าปัจัจััยต์่าง ๆ อย่างระมัืดระวัง ทัำ�งน้�
รวมืถิ่้งว่าท้ำ�ตั์�งดังกล่าวอย้่ห้่างจัากสำถิ่าน้อนามัืยทำ้�ใกล�ส้ำดมืากน�อยเพื่้ยงใด ตั์�งอย้่โดดเด้�ยวในชุ้มืชุนห้รือไมื่ และแน่นอนว่า เราต์�องพิื่จัารณ์าว่าพื่ื�นทำ้�ดังกล่าวม้ื
ความืปลอดภััยสำำาห้รับผ่้�ซึ่้�งทำำางานในสำำานักงานห้รือไมื่  

พื�นท่�ปลอดภัย 

เราจัำาเป็นต์�องม้ืสำำานักงานซึ่้�งเป็นพื่ื�นท้ำ�ปลอดภััยสำำาห้รับผ่้�ท้ำ�ทำำางานในนั�น การสำร�างพื่ื�นท้ำ�ปลอดภััยห้มืายถิ่้งการทำำาให้�สำภัาพื่แวดล�อมืปราศจัากการรังแก การ
ปฏิิบัต์ิมืิชุอบ และการค้กคามืทำางเพื่ศ และม้ืการกำาห้นดมืาต์รการอย่างเป็นร้ปธรรมื ซ้ึ่�งทำำาให้�พื่นักงานท้ำกคนร้�ส้ำกปลอดภััยและได�รับความืเคารพื่ ซ้ึ่�งเป็นสิำ�งทำ้�
มืักถิ่้กมืองขึ้�ามืในการวางแผ่นด�านความืปลอดภััย แต์่เนื�องจัากสำำานักงานเป็นสำถิ่านท้ำ�ซึ่้�งนสำผ่.ใชุ�เวลาสำ่วนให้ญ่ เราจั้งต์�องด้แลให้�เป็นพื่ื�นทำ้�ปลอดภััยจัากบ้คคล
ภัายนอก รวมืทำั�งปลอดภััยสำำาห้รัยคนทำำางานภัายในด�วย การสำร�างพื่ื�นทำ้�ปลอดภััยยังห้มืายถิ่้งการด้แลไมื่ให้�ม้ืการปล่อยให้�ใครอย้่ในสำำานักงานเพื่้ยงลำาพื่ัง โดย
เฉพื่าะในชุ่วงกลางด้กและในชุ่วงทำ้�นสำผ่.ห้รือองค์กรต์กเป็นเป้าห้มืาย

สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• นสำผ่.ควรฝึึกการปฏิิบัต์ิเก้�ยวกับความืเทำ่าทัำนต์่อสำถิ่านการณ์์ เราจัำาเป็นต์�องตื์�นต์ัวและระแวดระวังสิำ�งทำ้�เกิดข้ึ้�นอย้่ต์ลอด เราจัะต์�องไมื่เพื่้ยงมือง 

แต์่จัะต์�องสำังเกต์เห้็น และต์ื�นต์ัวกับสำิ�งต์่าง ๆ ท้ำ�เกิดข้ึ้�นอย้่เสำมือ

• ความืปลอดภััยในทำ้�ทำำางาน 

 ◊ เราควรพิื่จัารณ์าจััดให้�ม้ือ้ปกรณ์์เพืื่�อความืปลอดภััยในพืื่�นท้ำ�ทำำางาน สำำาห้รับสำำานักงานห้รือบ�าน อ้ปกรณ์์ดังกล่าวควรรวมืถิ่้งท้ำ�ล็อกพืื่�น
ฐานและต้์�เซึ่ฟ้ท้ำ�ม้ืค้ณ์ภัาพื่เป็นอย่างน�อย อ้ปกรณ์์เพืื่�อความืปลอดภััยเพิื่�มืเติ์มื อาจัรวมืถิ่้งระดับการป้องกันอื�น ๆ  ซึ่้�งข้ึ้�นอย้่กับเงินท้ำนทำ้�ม้ื 

 ◊ เราอาจัได�รับประโยชุน์จัากการสำร�างความืสำัมืพัื่นธ์ท้ำ�ด้กับผ้่�ทำ้�อาศัยห้รือทำำางานอย้่ใกล�เค้ยง พื่วกเขึ้าอาจัชุ่วยเตื์อนให้�เราทำราบว่าม้ืสำิ�ง
ผ่ิดปรกต์ิเกิดข้ึ้�นและอาจัให้�ความืชุ่วยเห้ลือจันรอดพื่�นจัากภััยค้กคามืใด ๆ ได� 

 ◊ ห้ากม้ืผ้่�มืาเยือนพืื่�นท้ำ�ทำำางาน เราจัำาเป็นต์�องร้�อย่างชัุดเจันว่าพื่วกเขึ้าคือใคร และเห้ต้์ใดจั้งมืาท้ำ�น้� โดยเฉพื่าะถิ่�าเป็นบ้คคลนอกเห้นือความื
คาดห้มืายห้รือเราไมื่เคยพื่บเห็้นเขึ้ามืาก่อน 

 ◊ นสำผ่.ต์�องด้แลให้�ม้ืการจััดเก็บเอกสำารและอ้ปกรณ์์ท้ำ�ม้ืขึ้�อม้ืลอ่อนไห้วอย่างมืั�นคงเมืื�อยังไมื่ได�ใชุ�งาน ทำั�งในสำำานักงาน ในพื่ื�นท้ำ�ทำำางานใน
ชุ้มืชุน ห้รือท้ำ�บ�าน 

 ◊ ในการเต์ร้ยมืพื่ร�อมืรับมืือเมืื�อม้ืการบ้กต์รวจัค�น เราต์�องคอยด้แลให้�สำิ�งขึ้องต์่าง ๆ  อย้่ในระเบ้ยบ ซึ่้�งจัะชุ่วยให้�เราสำามืารถิ่เก็บรักษาเอกสำาร
และอ้ปกรณ์์ทำ้�ม้ืขึ้�อม้ืลอ่อนไห้วได�อย่างปลอดภััย ห้รืออย้่พื่�นห้้พื่�นต์า   

 ◊ เราจั้งต์�องสำามืารถิ่ระบ้เสำ�นทำางออกได� และด้แลให้�ไมื่ม้ืสำิ�งก้ดขึ้วางเสำ�นทำางนั�น และไมื่ม้ือันต์รายในการใชุ�เสำ�นทำางนั�น   

 ◊ ในการพิื่จัารณ์าสำถิ่านท้ำ�ตั์�งขึ้องท้ำ�ทำำางาน เราต์�องพิื่จัารณ์าว่า ท้ำ�ตั์�งดังกล่าวอย้่ห้่างจัากสำถิ่าน้อนามืัยท้ำ�ใกล�สำ้ดมืากน�อยเพื่้ยงใด ต์ั�งอย้่
โดดเด้�ยวในชุ้มืชุนห้รือไมื่ และแน่นอนว่า เราต์�องพิื่จัารณ์าว่าพืื่�นทำ้�ดังกล่าวมื้ความืปลอดภััยสำำาห้รับผ้่�ซึ่้�งทำำางานในสำำานักงานห้รือไมื่  

 ◊ สำำานักงานต์�องเป็นพื่ื�นท้ำ�ปลอดภััยจัากบ้คคลภัายนอก รวมืทัำ�งปลอดภััยสำำาห้รัยคนทำำางานภัายในด�วย และควรเป็นสำภัาพื่แวดล�อมื
ปราศจัากการรังแก การปฏิิบัต์ิมืิชุอบ และการค้กคามืทำางเพื่ศ และมื้การกำาห้นดมืาต์รการอย่างเป็นร้ปธรรมื ซึ่้�งทำำาให้�พื่นักงานท้ำกคน
ร้�ส้ำกปลอดภััยและได�รับความืเคารพื่

บทท่� 5: ความปลอดภััยทางกายภัาพ
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ความปลอดภัยในการเดินทาง 

นสำผ่.จัะต์�องคำาน้งถิ่้งความืปลอดภััยและความืมัื�นคงในระห้ว่างการเดินทำางไปทำำางาน ห้รือเพื่ื�อจั้ดประสำงค์อื�น พื่วกเขึ้าควรพิื่จัารณ์าอย่างระมัืดระวังถิ่้งร้ปแบบ
การเดินทำาง รายละเอ้ยดขึ้องเสำ�นทำาง สำถิ่านท้ำ�พื่ักทำ้�ต์�องมื้ และอ้ปกรณ์์และการสำื�อสำารขึ้องต์น   

ยานพาหนะ 

 เราอาจัจัำาเป็นต์�องพิื่จัารณ์าร้ปแบบการเดินทำางทำ้�แต์กต์่างกัน และเลือกร้ปแบบท้ำ�ปลอดภััยมืากส้ำด สำำาห้รับนสำผ่.ซึ่้�งทำำางานในระดับชุ้มืชุนทำ�องถิิ่�น ร้ปแบบการเดิน
ทำางขึ้องพื่วกเขึ้าอาจัห้มืายถิ่้งรถิ่ยนต์์ห้รือรถิ่มือเต์อร์ไซึ่ค์สำ่วนต์ัว ทัำ�งยังอาจัใชุ�ระบบขึ้นสำ่งสำาธารณ์ะห้รือรถิ่แทำ็กซึ่้�  

 ห้ากเป็นยานพื่าห้นะขึ้องนสำผ่.เอง ต์�องมื้การด้แลเป็นอย่างด้ว่าเห้มืาะสำมืกับการเดินทำางห้รือไมื่ ซ้ึ่�งห้มืายถิ่้งการต์รวจัสำอบสำภัาพื่รถิ่ให้�เห้มืาะกับการใชุ�งาน การ
เต์ิมืนำ�ามืันให้�เพื่้ยงพื่อเพื่ื�อไปถิ่้งจั้ดห้มืาย ซึ่้�งเป็นห้ลักการท้ำ�ควรใชุ�กับรถิ่ยนต์์ทำ้�เชุ่ามืาเพืื่�อใชุ�ในงานภัาคสำนามื ห้รือรถิ่ในระบบขึ้นสำ่งสำาธารณ์ะ ถิ่�านสำผ่.ใชุ�รถิ่แทำ็กซึ่้�
ห้รือระบบขึ้นสำ่งสำาธารณ์ะ จัะต์�องด้แลให้�ผ่้�ขึ้ับข้ึ้�อย้่ในสำภัาพื่ทำ้�เห้มืาะสำมืกับการขัึ้บข้ึ้� (เชุ่น ไมื่อย้่ในสำภัาพื่ท้ำ�เสำพื่ยาห้รือดื�มืสำ้รา) นอกจัากนั�น เรายังควรห้ล้กเล้�ยง
รถิ่แท็ำกซึ่้�ท้ำ�มืาจัากบริษัทำทำ้�ไมื่ม้ืชุื�อเส้ำยงและไมื่น่าเชุื�อถิ่ือ 

 ถิ่�านสำผ่.ใชุ�รถิ่แท็ำกซึ่้�ห้รือระบบขึ้นสำ่งสำาธารณ์ะในการเดินทำาง ต์�องม้ืการด้แลสิำ�งท้ำ�นสำผ่.พื่้ด นสำผ่.ต์�องระวังการพื่้ดค้ยระห้ว่างอย้่ในรถิ่ รวมืทัำ�งการพื่้ดค้ยทำาง
โทำรศัพื่ทำ์ โดยควรห้ล้กเล้�ยงการพื่้ดค้ยประเด็นทำ้�ม้ืขึ้�อโต์�แย�งห้รือเก้�ยวขึ้�องกับการทำำางานในท้ำกกรณ์้ และไมื่ควรคิดเอาว่าคนอื�นจัะสำนับสำน้นงานท้ำ�เราทำำาเสำมือ  

ห้ากกังวลกับความืซืึ่�อสัำต์ย์ขึ้องผ้่�ขึ้ับแทำ็กซึ่้� นสำผ่.ก็อาจัต์ัดสำินใจัลงจัากรถิ่ก่อนถิ่้งปลายทำางในจั้ดทำ้�ปลอดภััย และไมื่เดินทำางไปจันถิ่้งท้ำ�ห้มืายต์ามืแผ่น 

เส้นทางการเดินทาง 

เพืื่�อเต์ร้ยมืพื่ร�อมืกับการเดินทำาง นสำผ่.ควรพิื่จัารณ์าอย่างถิ่้�ถิ่�วนถิ่้งเสำ�นทำางท้ำ�จัะใชุ� และจัำาแนกปัญห้าท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�น ซ้ึ่�งอาจัรวมืถิ่้งการศ้กษาเสำ�นทำางล่วงห้น�า
ก่อนการเดินทำางจัริง และต์�องศ้กษาว่าม้ืจั้ดไห้นท้ำ�สำามืารถิ่ห้ย้ดรถิ่และพัื่กระห้ว่างเดินทำางได� กรณ์้ทำ้�เป็นการเดินทำางไกล บางเสำ�นทำางอาจัมื้ความืทำ�าทำายเกิดข้ึ้�น
 เชุ่น สำภัาพื่ถิ่นนทำ้�เส้ำ�ยงอันต์ราย ซ้ึ่�งในกรณ์้เชุ่นนั�นก็ควรเลือกเสำ�นทำางอื�น  

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ



97

จุดตรวจ

กรณ์้ท้ำ�อาจัเจัอกับจั้ดต์รวจัและไมื่อาจัห้ล้กเล้�ยงได� เราควรเต์ร้ยมืเอกสำารท้ำ�จัำาเป็นไว� รวมืทัำ�งบัต์รประชุาชุนและบัต์รผ่่าน และเก็บไว�ในต์ำาแห้น่งท้ำ�เขึ้�าถิ่้งได�ง่าย และ
เรายังควรเต์ร้ยมืซึ่�อมืสิำ�งท้ำ�ควรพื่้ดกับเจั�าห้น�าท้ำ�ท้ำ�จั้ดต์รวจั ในบางกรณ์้ อาจัมื้ประโยชุน์ท้ำ�นสำผ่.จัะแต์่งเรื�องไว�ล่วงห้น�า เพืื่�อแจั�งให้�กับเจั�าห้น�าท้ำ�ท้ำ�อาจัสำอบถิ่ามื
ห้มืายถิ่้งเรื�องเท็ำจัท้ำ�ด้น่าเชุื�อถืิ่อเพืื่�อปกปิดจ้ัดห้มืายปลายทำางและแรงจั้งใจัในการเดินทำาง อย่างไรก็ด้ ถิ่�าเป็นเรื�องแต์่งทำ้�ไมื่สำอดคล�องความืจัริงเอาเลย ห้รือไมื่
อาจัต์รวจัสำอบได�เลย ก็อาจัทำำาให้�เกิดความืเส้ำ�ยงมืากข้ึ้�นกับนสำผ่.  

ห้ากนสำผ่.ไปเจัอกับจั้ดต์รวจั ไมื่ว่าจัะม้ืเจั�าห้น�าท้ำ�อย้่ห้รือเป็นขึ้องห้น่วยงานท้ำ�ไมื่ใชุ่ขึ้องรัฐ เราจัำาเป็นต์�องรักษาความืเยือกเย็น ห้ากท้ำ�จั้ดต์รวจัม้ืเจั�าห้น�าท้ำ�ต์ิดอาว้ธ
อย้่ นสำผ่.ก็ไมื่ควรทำำาต์ัวล้กล้�ล้กลน จันทำำาให้�อาจัถิ่้กมืองว่าเป็นภััยค้กคามื และต์�องดำาเนินการต์ามืคำาสัำ�งและไมื่ทำำาให้�เจั�าห้น�าท้ำ�ท้ำ�ด่านต์รวจัโกรธเคือง  

การสื�อสาร

นสำผ่.ต์�องแจั�งให้�เพื่ื�อนร่วมืงานและครอบครัวทำราบถิ่้งแผ่นการเดินทำาง รวมืทำั�งเสำ�นทำางท้ำ�ใชุ� ร้ปแบบการเดินทำาง และท้ำ�ห้มืาย นสำผ่.ควรแจั�งให้�บ้คคลอื�นทำราบถิ่้ง
เวลาท้ำ�คาดว่าจัะไปถิ่้งจั้ดห้มืาย และกำาห้นดเวลาท้ำ�จัะโทำรแจั�งเป็นระยะ เพื่ื�อให้�บ้คคลอื�นทำราบว่าพื่วกเขึ้ายังปลอดภััยและไมื่ประสำบปัญห้าใด ๆ  

เรายังต์�องต์ระห้นักว่าในพื่ื�นท้ำ�ชุนบทำ อาจัไมื่ม้ืสัำญญาณ์โทำรศัพื่ทำ์ห้รืออินเต์อร์เน็ต์ ห้ากทำราบขึ้�อม้ืลดังกล่าวล่วงห้น�า เราควรแจั�งให้�บ้คคลอื�นทำราบถิ่้งจั้ดอับ
สำัญญาณ์ เพื่ราะจั้ดอับสำัญญาณ์อาจัทำำาให้�เกิดปัญห้าต์่อการโทำรแจั�งเป็นระยะต์ามืท้ำ�ต์กลงกันไว� การแจั�งให้�พื่วกเขึ้าทำราบล่วงห้น�าจัะชุ่วยทำำาให้�ไมื่เกิดความืเคร้ยด
กังวลและตื์�นเต์�น ทัำ�งสำำาห้รับต์ัวผ่้�เดินทำางและเพืื่�อนร่วมืงานห้รือครอบครัวขึ้องพื่วกเขึ้า  

โรงแรมและเกสต์เฮาส ์

ถิ่�านสำผ่.ต์�องแวะพื่ักในโรงแรมืห้รือเกสำต์์เฮาสำ์ระห้ว่างการเดินทำาง ก็ควรวางแผ่นเก้�ยวกับสำถิ่านท้ำ�ไว�ล่วงห้น�า ห้ากเป็นไปได�ให้�เลือกใชุ�ท้ำ�พัื่กท้ำ�เคยใชุ�มืาก่อนและ
ม้ืความืปลอดภััย  

ในการเลือกท้ำ�พัื่ก เราจัำาเป็นต์�องพิื่จัารณ์าสำถิ่านท้ำ�ตั์�ง เพืื่�อด้ว่าอย้่ในพื่ื�นทำ้�ปลอดภััยขึ้องเมืืองห้รือไมื่ ห้�องพัื่กควรมื้การต์ิดตั์�งทำ้�ล็อกอย่างเห้มืาะสำมื และม้ืต้์�เซึ่ฟ้
ไว�เก็บเอกสำารและอ้ปกรณ์์ทำ้�ม้ืขึ้�อมื้ลอ่อนไห้ว ถิ่�าห้�องพื่ักไมื่ม้ืต์้�เซึ่ฟ้ เราจัำาเป็นต์�องเก็บเอกสำารและอ้ปกรณ์์ทำ้�ม้ืขึ้�อมื้ลอ่อนไห้วและสิำ�งขึ้องอื�น ๆ ให้�พื่�นจัากสำายต์า  

ถิ่�าในห้�องม้ืกลอนล็อกประต้์จัากด�านใน ก็ควรล็อกไว�เสำมือ และถิ่�าม้ืคนมืาเคาะประต้์โดยไมื่คาดห้มืาย เราจัะต์�องต์รวจัสำอบกับพื่นักงานก่อนว่าเป็นใคร และไมื่
เปิดประต้์ 

ในห้ลายกรณ์้ นสำผ่.จััดประชุ้มืในโรงแรมืห้รือเกสำต์์เฮาสำ์ระห้ว่างการเดินทำาง ซึ่้�งเป็นสิำ�งท้ำ�ควรห้ล้กเล้�ยง เนื�องจัากโรงแรมืห้รือเกสำต์์เฮาสำ์ท้ำ�นสำผ่.พื่ัก ควรเป็นสำถิ่าน
ท้ำ�ปิดลับมืากส้ำดเทำ่าท้ำ�จัะเป็นไปได� การประชุ้มืกับบ้คคลอื�นในโรงแรมืห้รือเกสำต์์เฮาสำ์อาจัทำำาให้�เกิดความืเสำ้�ยงข้ึ้�นโดยไมื่ร้�ต์ัว ห้ากคนท้ำ�มืาร่วมืประชุ้มืกำาลังถิ่้กต์ิดต์ามื  

ห้ากม้ืทำางเลือกในการใชุ�โรงแรมืห้รือเกสำต์์เฮาสำ์อื�น เพื่ื�อประชุ้มืกับห้น่วยงานทำ้�ไว�วางใจัได� เราก็ควรพิื่จัารณ์าทำางเลือกนั�น แต์่สิำ�งทำ้�สำำาคัญ นสำผ่.จัะต์�องไมื่พื่้ดถิ่้ง
ประเด็นทำ้�ม้ืขึ้�อโต์�แย�งห้รือประเด็นเก้�ยวกับการทำำางานขึ้องต์น ถิ่�ามื้คนท้ำ�ไมื่ร้�จัักอย้่ด�วย  

เวลาท้ำ�พื่ักในโรงแรมืห้รือเกสำต์์เฮาสำ์  นสำผ่.ควรศ้กษาแผ่นผั่งขึ้องอาคาร และศ้กษาเสำ�นทำางห้ลบห้น้ท้ำ�อาจัต์�องใชุ� การร้�แผ่นผ่ังอาคารและเสำ�นทำางห้ลบห้น้ จัะชุ่วย
ให้�สำามืารถิ่ห้ลบจัากการจัับก้มืและภััยค้กคามืท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�น

บทท่� 5: ความปลอดภััยทางกายภัาพ
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สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• ความืปลอดภััยในการเดินทำาง 

 ◊ เลือกร้ปแบบการเดินทำางท้ำ�ปลอดภััยมืากส้ำด และมัื�นต์รวจัสำอบสำภัาพื่ยานพื่าห้นะ 

 ◊ ถิ่�านสำผ่.ใชุ�รถิ่แทำ็กซึ่้�ห้รือระบบขึ้นสำ่งสำาธารณ์ะ จัะต์�องด้แลให้�ผ้่�ขัึ้บข้ึ้�อย้่ในสำภัาพื่ทำ้�เห้มืาะสำมืกับการขัึ้บข้ึ้� และเป็นรถิ่แท็ำกซึ่้�ท้ำ�มืาจัากบริษัทำท้ำ�
ม้ืชุื�อเส้ำยงและน่าเชืุ�อถิ่ือ   

 ◊ นสำผ่.ต์�องระวังการพื่้ดค้ยระห้ว่างอย้่ในรถิ่ห้รือในท้ำ�สำาธารณ์ะ รวมืทัำ�งสำิ�งทำ้�พื่้ดค้ยกับคนอื�น และสิำ�งทำ้�ค้ยทำางโทำรศัพื่ทำ์   

 ◊ ต์�องการม้ืศ้กษาเสำ�นทำางล่วงห้น�าก่อนการเดินทำางจัริง และต์�องศ้กษาว่าม้ืจั้ดไห้นท้ำ�สำามืารถิ่ห้ย้ดรถิ่และพัื่กระห้ว่างเดินทำางได�  

 ◊ กรณ้์ท้ำ�อาจัเจัอกับจั้ดต์รวจั เราควรเต์ร้ยมืเอกสำารท้ำ�จัำาเป็นไว� และเก็บไว�ในต์ำาแห้น่งท้ำ�เขึ้�าถิ่้งได�ง่าย และเรายังควรเต์ร้ยมืซึ่�อมืสำิ�งทำ้�ควรพื่้ด
กับเจั�าห้น�าทำ้� ซึ่้�งควรเป็นเรื�องท้ำ�ต์รวจัสำอบได� 

 ◊ ท้ำ�จั้ดต์รวจั ไมื่ควรทำำาตั์วล้กล้�ล้กลน ให้�ดำาเนินการต์ามืคำาสำั�ง และไมื่ทำำาให้�เจั�าห้น�าทำ้�ท้ำ�ด่านต์รวจัโกรธเคือง    

 ◊ แจั�งให้�เพื่ื�อนร่วมืงานและครอบครัวทำราบถิ่้งแผ่นการเดินทำาง รวมืทัำ�งเสำ�นทำางท้ำ�ใชุ� ร้ปแบบการเดินทำาง และทำ้�ห้มืาย  

 ◊ ต์�องต์ระห้นักว่าในพืื่�นทำ้�ชุนบทำ อาจัไมื่ม้ืสัำญญาณ์โทำรศัพื่ทำ์ห้รืออินเต์อร์เน็ต์  

 ◊ วางแผ่นเก้�ยวกับโรงแรมืห้รือเกสำต์์เฮาสำ์ทำ้�จัะพัื่กไว�ล่วงห้น�า ห้ากเป็นไปได�ให้�เลือกใชุ�ทำ้�พัื่กทำ้�เคยใชุ�มืาก่อนและม้ืความืปลอดภััย  เลือกห้�อง
พื่ักควรม้ืการต์ิดต์ั�งทำ้�ล็อกอย่างเห้มืาะสำมื และม้ืต้์�เซึ่ฟ้ไว�เก็บเอกสำารและอ้ปกรณ์์ทำ้�ม้ืขึ้�อม้ืลอ่อนไห้ว  

 ◊ ศ้กษาแผ่นผั่งขึ้องอาคาร และศ้กษาเสำ�นทำางห้ลบห้น้ท้ำ�อาจัต์�องใชุ�ห้ลบจัากการจัับก้มืและภััยค้กคามืใด ๆ  

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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การทำางานภาคสนามในชุมชน

ในระห้ว่างการทำำางานภัาคสำนามืในชุ้มืชุน นสำผ่.มืักต์�องทำำางานในพื่ื�นท้ำ�เปิด และเส้ำ�ยงจัะต์�องเผ่ชุิญกับบ้คคลท้ำ�แต์กต์่างกันมืากมืาย ในกรณ์้ทัำ�วไป มืักเป็นคนท้ำ�
สำนับสำน้นงานขึ้องพื่วกเขึ้า ไมื่ว่าจัะเป็นสำมืาชิุกชุ้มืชุนท้ำ�เราไปสำัมืภัาษณ์์ ห้รือคนท้ำ�ทำำางานร่วมืมืือกับเรา อย่างไรก็ด้ พื่วกเขึ้ายังอาจัต์�องเผ่ชุิญกับคนท้ำ�ไมื่เห้็น
ด�วยกับสิำ�งท้ำ�พื่วกเขึ้าทำำา และต์�องการขัึ้ดขึ้วางไมื่ให้�พื่วกเขึ้าทำำางานนั�น นสำผ่.จั้งจัำาเป็นต์�องเฝึ้าสำังเกต์สำภัาพื่แวดล�อมืในชุ้มืชุนทำ้�พื่วกเขึ้าทำำางานภัาคสำนามื และ
คนท้ำ�ต์�องเขึ้�าไปเก้�ยวขึ้�องด�วย 

การสร้างความไว้วางใจ 

ในระห้ว่างการทำำางานภัาคสำนามืในชุ้มืชุน นสำผ่.ต์�องสำร�างความืไว�วางใจัและความืสำัมืพัื่นธ์ทำ้�ด้กับบ้คคลต์่าง ๆ  และชุ้มืชุนทำ้�พื่วกเขึ้าต์�องการสำนับสำน้น การทำำาเชุ่น
นั�นไมื่เพ้ื่ยงชุ่วยให้�นสำผ่.ให้�ความืสำนับสำน้นอย่างเห้มืาะสำมืและเป็นผ่ลต์่อผ้่�ท้ำ�ทำำางานด�วย ห้ากยังเป็นปัจัจััยสำำาคัญท้ำ�ชุ่วยสำร�างความืปลอดภััยให้�พื่วกเขึ้า 

ถิ่�านสำผ่.ม้ืความืสำัมืพื่ันธ์ท้ำ�ด้กับผ่้�ท้ำ�เขึ้าทำำางานสำนับสำน้นในชุ้มืชุน ม้ืความืเป็นไปได�ว่าเขึ้าจัะชุ่วยเต์ือนให้�ทำราบห้ากม้ืเห้ต้์การณ์์ด�านความืปลอดภััยห้รือภััยค้กคามื
ใด ๆ ทำั�งยังอาจัให้�ความืชุ่วยเห้ลือและความืสำนับสำน้นในทำางปฏิิบัต์ิ ห้ากเกิดเห้ต้์ใด ๆ ข้ึ้�นมืา  

การเก็บข้อมูล 

ในการทำำางานภัาคสำนามืในชุ้มืชุน นสำผ่.ต์�องต์ระห้นักว่าพื่วกเขึ้าเก็บขึ้�อม้ืลอะไรบ�าง ห้ากพื่วกเขึ้าบันท้ำกขึ้�อม้ืลท้ำ�อ่อนไห้วในอ้ปกรณ์์อิเลกทำรอนิกสำ์ จัะไมื่เพื่้ยงทำำา
ให้�นสำผ่.เกิดความืเส้ำ�ยงภััย ห้ากยังกระทำบต์่อคนท้ำ�พื่วกเขึ้าพื่ยายามืสำนับสำน้นด�วย  

 ด�วยเห้ต้์ดังกล่าว เราจั้งต์�องบันท้ำกขึ้�อม้ืลโดยไมื่ระบ้ชุื�อและท้ำ�อย้่ ม้ืวิธ้การต์่าง ๆ ท้ำ�นสำผ่.สำามืารถิ่บันท้ำกขึ้�อม้ืลการทำำางานได�อย่างปลอดภััย โดยอาจัใชุ�รห้ัสำ
ต์่าง ๆ เชุ่น การระบ้เพื่ียงตั์วอักษรย่อขึ้องชุื�อบ้คคล

สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• การทำำางานภัาคสำนามืในชุ้มืชุน

 ◊ การสำร�างความืไว�วางใจัและความืสำัมืพื่ันธ์ทำ้�ด้กับบ้คคลต์่าง ๆ และชุ้มืชุนเป็นสำิ�งท้ำ�จัำาเป็น เพื่ราะพื่วกเขึ้าอาจัจัะชุ่วยเต์ือนให้�ทำราบห้ากม้ื
เห้ต้์การณ์์ด�านความืปลอดภััยห้รือภััยค้กคามืใด ๆ 

 ◊ ในการทำำางานวิจััย จัะต์�องม้ืการบันท้ำกขึ้�อม้ืลโดยไมื่ระบ้ชุื�อและท้ำ�อย้่ ซึ่้�งอาจัทำำาให้�เกิดความืเส้ำ�ยงต์่อต์ัวนสำผ่.เองห้รือบ้คคลท้ำ�พื่วกเขึ้าทำำางาน
สำนับสำน้น 

บทท่� 5: ความปลอดภััยทางกายภัาพ
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จัดทำาแผนความปลอดภัยสำาหรับงานภาคสนาม

ในการจััดทำำาแผ่นความืปลอดภััยสำำาห้รับงานภัาคสำนามื ในอันดับแรก ต์�องม้ืการทำำาการประเมืินความืเส้ำ�ยง เพื่ื�อชุ่วยให้�นสำผ่.สำามืารถิ่จัำาแนกภััยค้กคามืทำ้�อาจั
เกิดข้ึ้�น รวมืทัำ�งมืาต์รการบรรเทำาผ่ลกระทำบและมืาต์รการฉ้กเฉินทำ้�อาจันำามืาใชุ�ได� แผ่นความืปลอดภััยควรเป็นเอกสำารทำ้�สำอดคล�องกับความืจัริง ม้ืการอัพื่เดทำ
ขึ้�อม้ืลอย้่เสำมือเมืื�อสำถิ่านการณ์์เปล้�ยนแปลงไป ทัำ�งยังควรครอบคล้มืองค์ประกอบดังต์่อไปน้� 

• บริบทำ

• ขึ้ั�นต์อนปฏิิบัต์ิเพืื่�อบรรเทำาความืเส้ำ�ยงท้ำ�ชัุดเจัน ซึ่้�งสำามืารถิ่นำามืาใชุ�เพืื่�อลดระดับความืเส้ำ�ยงเนื�องจัากภััยค้กคามืใด ๆ ท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�น

• ขึ้ั�นต์อนปฏิิบัต์ิฉ้กเฉินท้ำ�ชุัดเจัน ซึ่้�งอาจันำามืาใชุ�เมืื�อเกิดภััยค้กคามืใด ๆ ข้ึ้�นมืา 

• บทำบาทำและความืรับผิ่ดชุอบท้ำ�ชุัดเจัน 

• รายละเอ้ยด (รวมืทัำ�งการติ์ดต์่อ) ขึ้องบ้คคลห้รือห้น่วยงานท้ำ�อาจัให้�ความืชุ่วยเห้ลือและสำนับสำน้นในยามืทำ้�ต์�องการ 

• ทำรัพื่ยากรและอ้ปกรณ์์ต์่าง ๆ ท้ำ�จัำาเป็น เพืื่�อป้องกันและรับมืือกับภััยค้กคามืทำ้�อาจัเกิดข้ึ้�น และ

• กรอบเวลาและขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิในการสืำ�อสำารทำ้�ชุัดเจัน 

แผ่นความืปลอดภััยไมื่จัำาเป็นต์�องเป็นเอกสำารท้ำ�ครอบคล้มืและม้ืความืยาวมืาก ห้ากควรเป็นสิำ�งทำ้�ปฏิิบัต์ิได�และชุ่วยให้�ผ่้�ท้ำ�เก้�ยวขึ้�องสำามืารถิ่รับมืือกับภััยค้กคามื
ได�อย่างเป็นผ่ล แผ่นความืปลอดภััยควรเป็นสิำ�งชุ้�แนะแนวทำางให้�กับต์ัวค้ณ์ เพืื่�อนร่วมืงาน และองค์กรเพื่ื�อลดระดับความืเส้ำ�ยงในระห้ว่างการทำำางานภัาคสำนามื 

สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• แผ่นความืปลอดภััยควรเป็นเอกสำารท้ำ�สำอดคล�องกับความืจัริง ม้ืการอัพื่เดทำขึ้�อม้ืลอย้่เสำมือเมืื�อสำถิ่านการณ์์เปล้�ยนแปลงไป 

• แผ่นความืปลอดภััยไมื่จัำาเป็นต์�องเป็นเอกสำารท้ำ�ครอบคล้มืและม้ืความืยาวมืาก ห้ากควรเป็นสิำ�งท้ำ�ปฏิิบัต์ิได�และชุ่วยให้�ผ้่�ท้ำ�เก้�ยวขึ้�องสำามืารถิ่รับมืือ
กับภััยค้กคามืได�อย่างเป็นผ่ล

แนวปฏิิบัติสำาหรับผู้นำากระบวนการ

กิจกรรม:
กิจกรรม 1: จำาแนกมาตรการเพื�อเพิ�มความปลอดภัยทางกายภาพในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ:

• ผ้่�เขึ้�าร่วมืควรแบ่งการทำำางานเป็นกล้่มื เพื่ื�อคิดถิ่้งแนวทำางต์่าง ๆ ท้ำ�สำามืารถิ่นำามืาใชุ� เพื่ื�อเพื่ิ�มืความืปลอดภััยและความืมืั�นคงทำางกายภัาพื่ใน
สำภัาพื่แวดล�อมืต์่าง ๆ ตั์วอย่างเชุ่น 

 ◊ สำำานักงาน 

 ◊ โรงแรมืห้รือเกสำต์์เฮาสำ์ 

 ◊ ระห้ว่างการเดินทำาง 

 ◊ ระห้ว่างอย้่ในชุ้มืชุน 

• ให้�แต์่ละกล้่มืทำำางานกับสำภัาพื่แวดล�อมือย่างใดอย่างห้น้�ง และให้�เข้ึ้ยนรายการมืาต์รการด�านความืปลอดภััยทำ้�ควรนำามืาใชุ�ในกระดาษแผ่่นให้ญ่  

• ห้ลังทำำาเสำร็จัสิำ�นแล�ว ให้�รายงานให้�กล้่มือื�นทำราบว่าเห้ต้์ใดจั้งคิดว่ามืาต์รการเห้ล่าน้�จัะชุ่วยด�านความืปลอดภััยทำางกายภัาพื่
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กิจกรรม 2: ประเมินสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ:

• ให้�จัับค้่และขึ้อให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืเดินสำำารวจัในอาคารเพืื่�ออภัิปรายและบันทำ้กว่า 
(ก) ม้ืการติ์ดตั์�งมืาต์รการรักษาความืปลอดภััยอย่างไรบ�าง 

(ขึ้) สิำ�งทำ้�จัะชุ่วยรักษาความืปลอดภััยขึ้องพื่วกเขึ้า 

(ค) จัะนำามืาต์รการและการปฏิิบัต์ิเพื่ิ�มืเต์ิมือย่างไรมืาใชุ� เพื่่�อเพื่ิ�มืความืปลอดภััย

• ในภัายห้ลัง ให้�เปล้�ยนค้่ โดยให้�พื่วกเขึ้าเล่าขึ้�อค�นพื่บให้�ฟ้ังกับคนให้มื่ทำ้�จัับค้่ด�วย 

กิจกรรม 3: วางแผนจัดการประท้วง 

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ:

• แจักเอกสำารอธิบายสำถิ่านการณ์์จัำาลองด�านล่างให้�ผ่้�เขึ้�าร่วมื 

สถุานการณี์จำาลอง

ค้ณ์เป็นสำมืาชุิกขึ้องเอ็นจั้โอและวางแผ่นจััดกิจักรรมืย่านใจักลางเมืืองห้ลวง เพืื่�อเน�นให้�เห็้นขึ้�อกังวลเก้�ยวกับการลงทำ้นในโครงการโรงไฟ้ฟ้้าถิ่่านหิ้นใน
ประเทำศ ในฐานะเป็นแกนนำาผ่้�จััด ค้ณ์ต์�องจััดเต์ร้ยมืงานด�านต์่าง ๆ  รวมืทำั�งการเดินทำางและความืปลอดภััย ค้ณ์ร้�ว่าเพื่ื�อนร่วมืงานจัากองค์กรอื�น ๆ ต์�อง
เผ่ชุิญกับปัญห้าทำ�าทำายและถิ่้กควบค้มืตั์วและดำาเนินคด้   

• ขึ้อให้�พื่วกเขึ้าแบ่งเป็นกล้่มื ๆ ละไมื่เกิน 6 คน เพืื่�ออภัิปรายและต์อบคำาถิ่ามืด�านล่าง 

 ◊ ค้ณ์ควรศ้กษาขึ้�อม้ืลใดก่อนจััดกิจักรรมืน้�?  

 ◊ ค้ณ์ควรใชุ�เครื�องมืือใดเพื่ื�อประเมืินความืเส้ำ�ยง?  

 ◊ ค้ณ์จัะห้าขึ้�อม้ืลท้ำ�ไห้นเก้�ยวกับความืทำ�าทำายและภััยค้กคามืท้ำ�อาจัเกิดข้ึ้�น?  

 ◊ ต์รงจั้ดไห้นท้ำ�ค้ณ์คิดว่าเป็นความืเส้ำ�ยงท้ำ�สำ้งเกินไปและไมื่อาจัประทำ�วงต์่อไปได�?

 ◊ ค้ณ์ควรนำาอ้ปกรณ์์ใดต์ิดต์ัวไปด�วย?  

 ◊ ค้ณ์ควรต์ิดต์่อกับใครก่อนจััดกิจักรรมืน้�? 

 ◊ ค้ณ์และเพื่ื�อนร่วมืงานม้ืขึ้�อกังวลใด เนื�องจัากพื่วกเขึ้าอาจัเส้ำ�ยงจัะต์กเป็นเป้าห้มืายขึ้องทำางการ?  

 � คำาต์อบท้ำ�อาจัเป็นไปได�อาจัรวมืถิ่้ง เพื่ศสำภัาพื่ การควบค้มืต์ัวท้ำ�เกิดข้ึ้�นก่อนห้น�าน้� เป็นบ้คคลท้ำ�ทำางการในทำ�องถิิ่�นมื้ขึ้�อม้ืลอย้่แล�ว 

• จััดเวลาให้�พื่วกเขึ้าอภิัปราย จัากนั�นขึ้อให้�พื่วกเขึ้ารายงานกลับมืาให้�กล้่มืให้ญ่ทำราบ

บทท่� 5: ความปลอดภััยทางกายภัาพ
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6 สุขภาวะและ

การเคลื�อนไหวท่�ยั�งยืน
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บริบท

ผลกระทบด้านสุขภาพจิตจากการทำางานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นสิ�งท่�มักถุูกมองข้าม 

นส่ผ่.จำาเป็็นต่้องต่รืะหนักถึึงกรืะบุวนการืเหล�านี� และภััยคุกคามทำี�อาจเผ่ชิญ ซึ่ึ�งอาจส่�ง

ผ่ลกรืะทำบุต่�อทำั�งสุ่ขภัาพีจิต่และกาย ทำั�งนี�เพีื�อให้ส่ามารืถึดิ้แลสุ่ขภัาวะของต่นเองและของผ่้้

อื�นไดิ้ การืทำำาเช�นนี�ช�วยทำำาให้เกิดิการืเคลื�อนไหวอย�างยั�งยืน
นสำผ่.มัืกให้�ความืสำำาคัญกับส้ำขึ้ภัาวะขึ้องคนอื�นมืากกว่าต์ัวเอง พื่วกเขึ้าอาจัคิดว่าจัำาเป็นต์�องเสำ้ยสำละเพืื่�อประโยชุน์ขึ้องชุ้มืชุนและบ้คคลอื�น ซึ่้�งพื่วกเขึ้าต์่อสำ้�เพื่ื�อ
สำนับสำน้น อย่างไรก็ด้ ห้ากนสำผ่.ไมื่ด้แลตั์วเองเป็นอย่างด้ อาจัทำำาให้�เส้ำ�ยงต์่อภััยค้กคามืและการขึ้่มืข้ึ้่ ซ้ึ่�งในทำางกลับกันย่อมืสำ่งผ่ลกระทำบต์่อส้ำขึ้ภัาวะขึ้องพื่วกเขึ้า 
และเพื่ิ�มืความืเส้ำ�ยงให้�กับส้ำขึ้ภัาวะขึ้องขึ้บวนการและชุ้มืชุน ซึ่้�งจัะยิ�งทำำาให้�ส้ำขึ้ภัาวะขึ้องต์นเองอ่อนแอลงยิ�งข้ึ้�น ทัำ�งยังอาจัทำำาให้�เกิดความืเส้ำ�ยงต์่อส้ำขึ้ภัาพื่ขึ้องขึ้บวนการ
และชุ้มืชุน นสำผ่.ซ้ึ่�งด้แลส้ำขึ้ภัาพื่จัิต์และกายขึ้องต์นเอง และส้ำขึ้ภัาวะขึ้องคนอื�นรวมืทัำ�งเพืื่�อนร่วมืงานและพัื่นธมิืต์ร ย่อมืม้ืความืพื่ร�อมืมืากกว่าท้ำ�จัะเป็นผ้่�นำาชุ้มืชุน 

บทำน้�เน�นท้ำ�ความืสำำาคัญในการด้แลส้ำขึ้ภัาวะต์นเองขึ้องนสำผ่. และวิธ้การทำำาเชุ่นนั�น ซ้ึ่�งจัะชุ่วยให้�พื่วกเขึ้าสำร�างความืยั�งยืนให้�ขึ้บวนการ ทำำาให้�เกิดชุ้มืชุนท้ำ�ม้ืส้ำขึ้ภัาวะ
ด้ และชุ่วยค้�มืครองความืปลอดภััยอย่างเป็นองค์รวมื

วัตถุุประสงค์ของการเร่ยนรู้

• เพื่ื�อนิยามืส้ำขึ้ภัาวะและความืเชืุ�อมืโยงกับการเคลื�อนไห้วอย่างยั�งยืน

• เพื่ื�อทำำาความืเขึ้�าใจัถิ่้งความืสำำาคัญขึ้องส้ำขึ้ภัาวะต์่อตั์วค้ณ์เอง ชุ้มืชุน และขึ้บวนการ 

• เพื่ื�อจัำาแนกว่า ความืเคร้ยดและความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจัสำ่งผ่ลกระทำบอย่างไรต์่อนสำผ่.และคนทำ้�อย้่รอบต์ัว และฝึึกปฏิิบัต์ิและค�นห้าวิธ้การในการจััดการกับ
ปัญห้าน้� 

• เพื่ื�อสำำารวจัผ่ลกระทำบจัากความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจัและอาการห้มืดไฟ้ในทำางอ�อมื

สิ�งท่�ควรอ่านเพิ�มเติม 

• Human Rights Resilience Project

• Caring for yourself so you can keep defending human rights by Amnesty International

• Self-Care for People Experiencing Harassment by Hollaback!

• The Young Feminist Foundation self-care resources by FRIDA

• Strategies for building an organization with a soul by Hope Chigudu and Rudo Chigudu

• What’s the point of revolution if we can’t dance by Urgent Action Fund for Women’s Human Rights

• Coping-with-Prison

• New Tactics in Human Rights: Self-Care for Activists: Sustaining Your Most Valuable Resource  by Center for Victims of Torture

• Manual on Human Rights Monitoring: Trauma and Self-care by UN Office of the High Commissioner on Human Rights

• Activist self care and well-being by Amnesty International Australia

• Capacitar Emergency Kits of Best Practices by Capacitar International

• Sustainable Activism and Avoiding Burnout by Activist Trauma Support

• Staying Resilient while trying to Save the World by Amnesty International

• Psychosocial Well-being for Human Rights Defenders in the Philippines by FORUM-ASIA

สรุุปรุายการุส่�งท่ี่�ควรุอ่่านเพิ่่�มเติ่มอ่ย่่ในภาคผนวก 1

บทท่� 6: สุุขภาวะและการเคล่�อนไหวท่�ยั่่�งยั่่น
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 6.1 สุขภาวะและการเคลื�อนไหวท่�ยั�งยืนคืออะไร?

สำำาห้รับนสำผ่.สำ่วนให้ญ่ การเคลื�อนไห้วไมื่ใชุ่ทำางเลือกแต์่เป็นสิำ�งท้ำ�จัำาเป็น เพื่ราะความือย้่รอดขึ้องแผ่่นดินและสิำ�งแวดล�อมืและชุ้มืชุนท้ำ�พ้ื่�งพื่าพื่วกเขึ้า กำาลังถิ่้ก
ค้กคามื ส้ำขึ้ภัาวะขึ้องนสำผ่.อาจัได�รับผ่ลกระทำบ เนื�องมืาจัากแรงกดดันขึ้องการเคลื�อนไห้วทำ้�เขึ้�าไปเก้�ยวขึ้�อง และเนื�องจัากความืทำ�าทำายทำ้�ต์�องเผ่ชุิญ อาจัสำ่งผ่ล
ให้�เกิดความืเจ็ับป่วย บั�นทำอนศักยภัาพื่ในการทำำากิจักรรมื และสำ่งผ่ลกระทำบต์่อครอบครัวและความืสัำมืพื่ันธ์ขึ้องต์นเอง  

ส้ำขึ้ภัาวะอาจัห้มืายถิ่้งว่าเราร้�ส้ำกอย่างไร และเราทำำางานอย่างไร ทัำ�งในระดับสำ่วนบ้คคลและสำังคมื และการประเมิืนชุ้วิต์ขึ้องเราโดยรวมื

การทำำากิจักรรมืท้ำ�ยั�งยืนอาจัห้มืายถิ่้งศักยภัาพื่ในการดำาเนินงานได�อย่างต์่อเนื�องและยั�งยืนเป็นเวลานาน 

นสำผ่.ควรม้ืเป้าห้มืายเพืื่�อสำร�างขึ้บวนการท้ำ�เขึ้�มืแข็ึ้งและยั�งยืนเพืื่�อสำนับสำน้นซ้ึ่�งกันและกัน เมืื�อนสำผ่.ม้ืขึ้บวนการทำ้�เขึ้�มืแข็ึ้งและยั�งยืน และร้�สำ้กได�รับการสำนับสำน้น 
ย่อมืทำำาให้�พื่วกเขึ้าสำามืารถิ่เผ่ชิุญห้น�ากับปัญห้าทำ�าทำายต์่าง ๆ ได�ต์่อไป 
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6.2 แง่มุมต่าง ๆ ของสุขภาวะ 

 บทำน้�ม้ืเป้าห้มืายเพืื่�อชุ่วยให้�เราทำำาความืเขึ้�าใจัแง่ม้ืมืต์่าง ๆ ขึ้องสำ้ขึ้ภัาวะ และการเชุื�อมืโยงซึ่้�งกันและกัน เป็นขึ้�อแนะนำาโดยทัำ�วไปซ้ึ่�งชุ่วยทำำาให้�ส้ำขึ้ภัาวะโดยรวมืขึ้อง
เราด้ข้ึ้�น ทำั�งน้�โดยได�รับอิทำธิพื่ลจัากการทำำางานกับนสำผ่. องค์กรภัาค้ และการมื้ทำรัพื่ยากรจัากการอ่านเอกสำารทำ้�นำาเสำนอในชุ่วงต์�นขึ้องบทำน้�  

เราจัำาเป็นต์�องตั์�งขึ้�อสำังเกต์ว่า ขึ้�อม้ืลในบทำน้�ไมื่ควรถิ่ือเป็นขึ้�อแนะนำาการด้แลส้ำขึ้ภัาพื่อย่างเป็นมืืออาชุ้พื่ ห้ากม้ืขึ้�อกังวลเก้�ยวกับส้ำขึ้ภัาวะขึ้องต์นเองห้รือขึ้องผ่้�
อื�น เราอาจัจัำาเป็นต์�องขึ้อความืชุ่วยเห้ลือจัากผ่้�เชุ้�ยวชุาญการด้แลส้ำขึ้ภัาพื่ทำ้�ผ่่านการอบรมื 

อ้ปนิสำัยขึ้องเรา บรรทัำดฐานด�านวัฒนธรรมื และการขึ้าดเวลาและทำรัพื่ยากร อาจัทำำาให้�เราไมื่สำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งความืชุ่วยเห้ลือจัากผ่้�เชุ้�ยวชุาญ อย่างไรก็ด้ เมืื�อใด
ท้ำ�เราไมื่พื่ยายามืขึ้อความืชุ่วยเห้ลือ เราอาจัทำำาสิำ�งทำ้�สำ่งผ่ลกระทำบต์่อต์นเองในทำางลบ รวมืทัำ�งกระทำบต์่อครอบครัวและชุ้มืชุน และอ้ดมืการณ์์ขึ้องเราด�วย การขึ้อ
ความืชุ่วยเห้ลือจัากผ้่�เชุ้�ยวชุาญด�านการด้แลส้ำขึ้ภัาพื่ และการได�รับการรักษาท้ำ�จัำาเป็น ควรถิ่ือเป็นการกระทำำาด�วยความืกล�าห้าญและความืเขึ้�มืแข็ึ้ง 

 สุขภาวะทางกาย 

 ส้ำขึ้ภัาวะทำางกายเป็นศักยภัาพื่ในการทำำางานทำางร่างกายท้ำ�ดข้ึ้�น ทัำ�งน้�เป็นผ่ลมืาจัากการม้ืส้ำขึ้ภัาพื่ด้และการออกกำาลังกายอย่างสำมืำ�าเสำมือ1  โดยม้ืขึ้�อแนะนำาบาง
ประการท้ำ�อาจัชุ่วยปรับปร้งส้ำขึ้ภัาวะทำางกายขึ้องเรา ได�แก่ 

• การกินอาห้ารท้ำ�ด้ต์่อส้ำขึ้ภัาพื่และมื้สำมืด้ล 

• การห้มัื�นออกกำาลังกายอย่างสำมืำ�าเสำมือ 

• การนอนและพัื่กผ่่อนอย่างเพื่้ยงพื่อ 

• การรับฟ้ังร่างกายเพืื่�อให้�ร้�ว่าเมืื�อใดท้ำ�จัำาเป็นต์�องพัื่กผ่่อน 

สุขภาวะทางใจและอารมณี ์

 ส้ำขึ้ภัาวะทำางใจัและอารมืณ์์ห้มืายถิ่้งความืคิดและความืร้�ส้ำกขึ้องเรา และแนวทำางการจััดการกับชุ้วิต์2  ซึ่้�งมื้สำ่วนชุ่วยให้�เราม้ืความืส้ำขึ้ สำบายใจั และมื้ความืห้วังต์่อ
ชุ้วิต์ต์นเอง ขึ้�อแนะนำาท้ำ�อาจัชุ่วยสำ่งเสำริมืสำ้ขึ้ภัาวะทำางใจัและอารมืณ์์ขึ้องเราได�แก่

• ห้มืั�นฝึึกสำต์ิ (ห้มืายถิ่้งการทำำาความืร้�ส้ำกเพื่ื�อรับร้�ความืคิด ความืร้�ส้ำก ความืร้�ส้ำกทำางกาย และสำภัาพื่แวดล�อมื)21

• สำำารวจัวิธ้คิดแบบให้มื่ซึ่้�งชุ่วยให้�เกิดกำาลังใจั การคิดในเชิุงบวก ความืมัื�นใจัและความืไว�วางใจั

• ทำบทำวนสิำ�งด้ ๆ ท้ำ�เกิดข้ึ้�นในชุ้วิต์เรา

• เต์ร้ยมืรับมืือกับความืเคร้ยดจัากด�านต์่าง ๆ และวางแผ่นรับมืืออย่างเห้มืาะสำมื

• เปิดโอกาสำให้�ทำบทำวนความืร้�ส้ำกทำางอารมืณ์์ในด�านลบทำ้�เกิดข้ึ้�นกับเรา ทัำ�งความืโกรธ ความืกลัว ความือ้ดอัด ความืเศร�าและความืเส้ำยใจั

• ทำำากิจักรรมืและการปฏิิบัต์ิท้ำ�ด้ต์่อส้ำขึ้ภัาพื่ ทำำาให้�เราเกิดความืส้ำขึ้และชุ่วยห้น้นเสำริมืสำ้ขึ้ภัาวะทำางใจัและอารมืณ์์ขึ้องเรา

• ให้�ทำบทำวนความืสำำาเร็จัในชุ้วิต์ และคิดถิ่้งเวลาทำ้�เราจัะต์�อง “ปิดสำวิชุต์์” และห้ย้ดพัื่กจัากการทำำางาน

• กำาห้นดความืคาดห้วังท้ำ�เป็นไปได�กับต์นเอง ผ่้�อื�น และงานขึ้องเรา 

• รำาล้กเสำมือถิ่้งเป้าประสำงค์และแรงจั้งใจัในการทำำางานขึ้องเรา และเป้าประสำงค์ในการมื้ชุ้วิต์อย้่

• สำื�อสำารความืร้�ส้ำกขึ้องเรา และชุ่วยให้�คนอื�นทำราบเมืื�อเราต์�องการความืชุ่วยเห้ลือ 

19 https://www.psychologytoday.com/us/blog/click-here-happiness/201901/what-is-well-being-definition-types-and-well-being-
skills
20 https://www.caba.org.uk/help-and-guides/information/what-mental-wellbeing#:~:text=Share,two%20can%20influence%20
each%20other.
21 https://greatergood.berkeley.edu/topic/mindfulness/definition

บทท่� 6: สุุขภาวะและการเคล่�อนไหวท่�ยั่่�งยั่่น
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สุขภาวะทางสังคม 

 ส้ำขึ้ภัาวะทำางสัำงคมืห้มืายถิ่้งศักยภัาพื่ในการสำร�างและรักษาความืสัำมืพื่ันธ์ในเชุิงบวกอย่างจัริงจััง และการติ์ดต์่ออย่างสำมืำ�าเสำมือกับบ้คคลอื�นในโลก ครอบครัว
ขึ้องเรา เพืื่�อน เพืื่�อนบ�านและเพืื่�อนร่วมืงาน22  

ความืสำัมืพื่ันธ์และปฏิิสำัมืพัื่นธ์ทำางสัำงคมื สำ่งผ่ลอย่างมืากต์่อส้ำขึ้ภัาวะขึ้องเรา การม้ืความืสำัมืพื่ันธ์ท้ำ�ด้ชุ่วยให้�เราร้�ส้ำกเห้็นค้ณ์ค่าขึ้องต์นเอง และได�รับกำาลังใจั
ระห้ว่างทำ้�เผ่ชุิญกับปัญห้าทำ�าทำาย เมืื�อเรามื้ความืสำัมืพื่ันธ์ท้ำ�เขึ้�มืแขึ้็งและเป็นเชุิงบวก เราจัะร้�ส้ำกปลอดภััยจัากการเป็นต์ัวขึ้องเราเอง และสำามืารถิ่แสำดงออกถิ่้ง
ความืคิดและความืร้�ส้ำกขึ้องเราได� 

ความืสัำมืพื่ันธ์ท้ำ�ด้ม้ืพืื่�นฐานมืาจัากการเคารพื่ซ้ึ่�งกันและกัน โดยไมื่ม้ืใครถิ่้กเอาเปร้ยบ ถิ่้กห้ลอกใชุ� และ/ห้รือถิ่้กปฏิิบัต์ิมืิชุอบ ความืสัำมืพื่ันธ์ท้ำ�ด้ทำำาให้�เกิดพื่ื�นทำ้�ท้ำ�
ปลอดภััย ชุ่วยให้�เราเติ์บโต์ สำร�างความืมัื�นใจัและร้�ส้ำกสำบายใจัเก้�ยวกับต์นเอง ขึ้�อแนะนำาบางประการทำ้�ชุ่วยเสำริมืสำร�างสำ้ขึ้ภัาวะทำางสัำงคมืขึ้องเรา ได�แก่

• ห้มืั�นฝึึกทำำาความืเขึ้�าใจั (ศักยภัาพื่ขึ้องเราท้ำ�จัะเขึ้�าใจัถิ่้งความืร้�ส้ำกและประสำบการณ์์ขึ้องคนอื�น) ด�วยการรับฟ้ังอย่างเต์็มืท้ำ� และการม้ืความืสำัมืพื่ันธ์กับบ้คคล
อื�นด�วยจัิต์ใจัท้ำ�เปิดกว�าง 

• ใชุ�เวลาอย้่ร่วมืกับคนทำ้�ทำำาให้�เราร้�ส้ำกด้กับต์นเอง เชุ่น เพื่ื�อนห้รือครอบครัวขึ้องเรา

• จัำากัดการใชุ�โซึ่เชุ้ยลม้ืเด้ยให้�อย้่ในระดับท้ำ�ยอมืรับได� ห้ล้กเล้�ยงเนื�อห้าเก้�ยวกับงาน และให้�หั้นมืาสำนใจัความืสัำมืพื่ันธ์สำ่วนบ้คคลในเชุิงบวกท้ำ�เราม้ื  

• ปฏิิบัต์ิต์ามืจัาร้ต์ทำางวัฒนธรรมืและพิื่ธ้กรรมื ซึ่้�งเชุื�อมืโยงเราเขึ้�ากับชุ้มืชุนและวัฒนธรรมื 

• แสำดงออกและสำื�อสำารอย่างจัริงใจัและด�วยความืเคารพื่ต์่อสิำ�งทำ้�เราร้�ส้ำก และความืต์�องการท้ำ�แต์กต์่างขึ้องเรา 

• แสำดงความืกร้ณ์า ความืเคารพื่ ความืชืุ�นชุมืในความืสัำมืพื่ันธ์ขึ้องเรา และกับบ้คคลอื�นทำ้�เราม้ืความืสัำมืพื่ันธ์ด�วย 

 คำาว่า ส้ำขึ้ภัาวะทำางจัิต์วิทำยาสำังคมื มืักนำามืาใชุ�ในความืห้มืายเด้ยวกับส้ำขึ้ภัาวะ โดยห้มืายถิ่้งความืเชืุ�อมืโยงอย่างใกล�ชุิดระห้ว่างแง่ม้ืมืทำางจัิต์วิทำยาขึ้องประสำบการณ์์
ขึ้องเรา (เชุ่น ความืคิด อารมืณ์์ และพื่ฤติ์กรรมืขึ้องเรา) กับประสำบการณ์์ท้ำ�ม้ืต์่อสำังคมืในวงกว�าง (เชุ่น ความืสัำมืพื่ันธ์ จัาร้ต์ประเพื่ณ์้และวัฒนธรรมื)23  

22 https://www.wellbeingtherapyspace.com.au/social-wellbeing/
23 https://inee.org/system/files/resources/INEE_Thematic_Issue_Brief_Psychosocial_2010_ENG_0.pdf

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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6.3 ทำาความเข้าใจความเคร่ยดและความบอบชำ�าทางจิตใจ

 การเขึ้�าใจัจิัต์วิทำยาเบื�องห้ลังความืเคร้ยดและความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจัในระดับห้น้�ง อาจัชุ่วยให้�เราสำังเกต์เห้็นเมืื�อต์นเองห้รือบ้คคลอื�นเกิดประสำบการณ์์เชุ่นน้�ข้ึ้�น
มืา และอาจัชุ่วยให้�เราสำามืารถิ่รับมืือได�อย่างเห้มืาะสำมื

ความเคร่ยด 

 ความืเคร้ยดเป็นปฏิิกิริยาขึ้องร่างกายต์่อแรงกดดันจัากสำถิ่านการณ์์ห้รือสิำ�งท้ำ�เกิดข้ึ้�นในชุ้วิต์24 ต์รงขึ้�ามืกับความืเชุื�อโดยทัำ�วไป ความืเครภยดไมื่ใชุ่สำิ�งเลวร�ายเสำมือไป
 อันทำ้�จัริงความืเคร้ยดอาจัเป็นแรงจั้งใจั กระต้์�นให้�เราทำำา ห้รือม้ืปฏิิกิริยาในขึ้ณ์ะท้ำ�เกิดสำถิ่านการณ์์สำ้ดโต์่ง และอาจัเป็นปัจัจััยสำำาคัญท้ำ�ชุ่วยให้�เราอย้่รอด อย่างไร
ก็ด้ ความืเคร้ยดโดยเฉพื่าะความืเคร้ยดในระยะยาว อาจัเป็นอันต์รายต์่อส้ำขึ้ภัาวะทำางใจัและกายขึ้องเรา อาจัทำำาให้�เราร้�ส้ำกทำ�อแทำ� ห้รือไมื่สำามืารถิ่จััดการกับแรง
กดดันทำ้�เกิดข้ึ้�นได� อาจัทำำาให้�เราร้�ส้ำกตื์�นเต์�นกังวลและม้ือาการเจ็ับป่วยทำางกาย ซ้ึ่�งสำ่งผ่ลกระทำบด�านลบต์่อร่างกาย จัิต์ใจั พื่ฤต์ิกรรมื และความืสัำมืพื่ันธ์ขึ้องเรา  

ท้ำกคนม้ืปฏิิกิริยาทำางกาย อารมืณ์์ และพื่ฤต์ิกรรมืต์่อความืเคร้ยดแต์กต์่างกันไป การด้แลส้ำขึ้ภัาวะห้มืายถิ่้งการทำบทำวนต์นเอง เราจั้งจัำาเป็นต์�องจัำาแนกได�ถิ่้ง
ความืร้�ส้ำกขึ้องต์นเอง และทำบทำวนสิำ�งท้ำ�เกิดข้ึ้�นในสำภัาพื่แวดล�อมื ความืสำัมืพื่ันธ์ ห้รือพื่ฤต์ิกรรมืท้ำ�อาจัเชุื�อมืโยงกับความืเคร้ยด อาการบางอย่างขึ้องความืเคร้ยด
ท้ำ�เราควรทำราบและควรทำบทำวน ได�แก่2  

อ�ก�รท�งก�ย 
• ปวดห้ัวห้รือเว้ยนศ้รษะ 

• ต้์งท้ำ�กล�ามืเนื�อ 

• อาการเก้�ยวกับทำ�อง

• เจั็บห้น�าอกห้รือหั้วใจัเต์�นเร็วข้ึ้�น 

อ�ก�รท�งใจ 
• ฟ้้้งซึ่่าน 

• ต์ัดสำินใจัได�ลำาบาก 

• ทำ�อแทำ� 

• กังวลต์ลอดเวลา 

• ขึ้้�ลืมื 

อ�ก�รท�งพฤติกรรม 
• ข้ึ้่นเคืองและห้ง้ดห้งิด  

• นอนมืากไปห้รือน�อยไป  

• กินมืากไปห้รือน�อยไป 

• ห้ล้กเล้�ยงการไปยังสำถิ่านท้ำ�ห้รือพื่บปะผ่้�คนบางคน

• ดื�มืส้ำราและสำ้บบ้ห้ร้�มืากข้ึ้�น 

ห้ากค้ณ์สัำงเกต์เห็้นความืเปล้�ยนแปลงในส้ำขึ้ภัาวะและพื่ฤติ์กรรมืขึ้องต์นเอง ให้�ลองคิดว่าอะไรเป็นสำาเห้ต้์ขึ้องความืเคร้ยดต์ามืค้ณ์ลักษณ์ะ 10 ประการขึ้องส้ำขึ้
ภัาวะ และพิื่จัารณ์าว่าจัะสำ่งผ่ลกระทำบต์่อส้ำขึ้ภัาวะโดยรวมือย่างไร

24 Mental Health Foundation. ‘Stress’ [online] Available at: https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/stress
25 NHS. 2019. ‘Mental health and well-being: Stress’ [online] Available at: https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/
understanding-stress/

บทท่� 6: สุุขภาวะและการเคล่�อนไหวท่�ยั่่�งยั่่น
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ความบอบชำ�าทางจิตใจ

 ความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจัห้มืายถิ่้งปฏิิกิริยาทำางอารมืณ์์และร่างกาย ในชุ่วงและภัายห้ลังเห้ต้์การณ์์ทำ้�สำร�างความืต้์งเคร้ยด ห้วาดกลัว ห้รือเศร�าใจั26 บ้คคลซึ่้�งมื้
ความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจัอาจัร้�ส้ำกดังน้�27  

ปฏิกิริย�ด้�นอ�รมณ์และจิตใจ 
• ปฏิิเสำธ

• โกรธ

• กลัว

• เศร�า

• อาย

• สำับสำน

• ต์ื�นเต์�นกังวล

• ซึ่้มืเศร�า

• ห้มืดความืร้�ส้ำก

• ร้�ส้ำกผ่ิด 

• สำิ�นห้วัง

• ข้ึ้่นเคือง

• รวบรวมืสำมืาธิไมื่ได�

ปฏิกิริย�ด้�นร่�งก�ย 
• ปวดห้ัว

• ปัญห้าการย่อยอาห้าร

• เห้นื�อยอ่อน

• ห้ัวใจัเต์�นเร็ว

• เห้งื�อออก

• ต์ื�นเต์�นกังวล

องค์กร Mind ท้ำ�ทำำางานด�านส้ำขึ้ภัาพื่จัิต์ให้�แนวปฏิิบัต์ิท้ำ�เป็นประโยชุน์ สำำาห้รับผ่้�ท้ำ�เกิดความืบอบชุำ�าทำางจัิต์ใจั ลิงก์น้� จัะนำาทำ่านไปส้ำ่ขึ้�อม้ืลเก้�ยวกับการรักษาผ่้�ท้ำ�
เกิดความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจั และแนวทำางในระยะสัำ�นและระยะยาวเพื่ื�อชุ่วยให้�สำามืารถิ่รับมืือกับความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจั บ่อยครั�งทำ้�บ้คคลไมื่สำามืารถิ่เย้ยวยาความื
บอบชุำ�าทำางจิัต์ใจัขึ้องต์นเองได� และต์�องการความืสำนับสำน้นจัากผ้่�เชุ้�ยวชุาญด�านส้ำขึ้ภัาพื่ท้ำ�ผ่่านการอบรมื ซ้ึ่�งเป็นเรื�องปรกต์ิ และการเขึ้�าถิ่้งความืสำนับสำน้นจัาก
ผ่้�เชุ้�ยวชุาญและการรักษา เป็นสิำ�งสำำาคัญต์่อส้ำขึ้ภัาวะขึ้องบ้คคล  

ความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจัท้ำ�สำำาคัญอย่างยิ�ง ท้ำ�มืักสำ่งผ่ลกระทำบต์่อผ้่�ท้ำ�ทำำางานกับบ้คคลท้ำ�ต์กเป็นเห้ยื�อการปฏิิบัต์ิมืิชุอบและการละเมิืดด�านสิำทำธิมืน้ษยชุน ได�แก่ ความื
บอบชุำ�าทำางจิัต์ใจัทำางอ�อมื ซ้ึ่�งห้มืายถิ่้งความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจัท้ำ�เป็นผ่ลมืาจัากการรับฟ้ังเรื�องราวความืบอบชุำ�าขึ้องคนอื�น28 แมื�จัะไมื่ประสำบกับความืบอบชุำ�าทำาง
จัิต์ใจัโดยต์รง แต์่ความืบอบชุำ�าทำางจัิต์ใจัทำางอ�อมือาจัสำ่งผ่ลกระทำบต์่อส้ำขึ้ภัาวะขึ้องผ่้�รับฟ้ัง และทำำาให้�เกิดอาการทำางกายและทำางใจัแบบเด้ยวกับผ่้�ท้ำ�ประสำบกับ
 ความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจัโดยต์รง

  เมืื�อเกิดความืบอบชุำ�าทำางจัิต์ใจัอย่างต์่อเนื�อง และ/ห้รือสำ่งผ่ลกระทำบในระยะยาวต์่อบ้คคล อาจัล้กลามืจันกลายเป็นอาการทำางจัิต์ ท้ำ�เร้ยกว่า โรคเคร้ยดห้ลังผ่่าน
เห้ต้์การณ์์ร�ายแรง (PTSD)29ถิ่ือเป็นอาการท้ำ�ร�ายแรงและจัำาเป็นต์�องได�รับการชุ่วยเห้ลือและการรักษา ปญญห้าอ้กอย่างห้น้�งท้ำ�มัืกเกิดขึ้้�นกับผ้่�ทำำางานปกป้องสำิทำธิ
มืน้ษยชุนคืออาการห้มืดไฟ้ ซ้ึ่�งห้มืายถิ่้งว่าบ้คคลอย้่ในภัาวะอ่อนล�าด�านอารมืณ์์ ร่างกายและจิัต์ใจัอันเป็นผ่ลมืาจัากความืเคร้ยด และมัืกทำำาให้�ร้�ส้ำกทำ�อแทำ� และ
ไมื่สำามืารถิ่จััดการห้รือแบกรับความืรับผ่ิดชุอบและความืต์�องการได� 

ในการทำำางานสิำทำธิมืน้ษยชุน เราอาจัเกิดอาการเคร้ยดห้รือบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจั และห้ากไมื่ม้ืการจััดการ ย่อมือาจัสำ่งผ่ลกระทำบร�ายแรงต์่อครอบครัวและคนรอบขึ้�าง

26 Mind. ‘Trauma’ [online] Available at: https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/trauma/
about-trauma/   
27 Medical News Today. ‘What is trauma? What to know’ [online] Available at: https://www.medicalnewstoday.com/articles/trau-
ma#symptoms 
28 UN Office of the High Commissioner on Human Rights. 2011. ‘Manual on Human Rights Monitoring: 
Trauma and Self-care’ [online] Available at: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter12-MHRM.pdf
29 Medical News Today. 2020. ‘What is trauma? What to know’ [online] Available at: https://www.medicalnewstoday.com/articles/
trauma#definition

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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การสร้างตราบาป

 การสำร�างต์ราบาป เกิดข้ึ้�นในสำภัาพื่ท้ำ�ม้ืการแสำดงความืรังเก้ยจัอย่างห้นัก และเป็นย้ทำธศาสำต์ร์ท้ำ�มืักมื้การนำามืาใชุ�เพื่ิ�มืข้ึ้�น โดยผ้่�ท้ำ�ต์่อต์�านการทำำางานขึ้องนสำผ่.
ทัำ�วโลก เนื�องจัากคนทัำ�วไปมัืกคิดว่ากฎห้มืายชุ่วยค้�มืครองสำมืาชุิกในสัำงคมื การเอาผ่ิดทำางอาญาและการค้กคามืด�วยกระบวนการทำางกฎห้มืาย จั้งสำ่งผ่ลให้�เกิด
การสำร�างต์ราบาป ทำำาให้�ม้ืการมืองว่าการทำำางานอย่างสำงบขึ้องนสำผ่.เป็นสำิ�งทำ้�ผ่ิด ไมื่ชุอบด�วยกฎห้มืาย ห้รือขึ้ัดกับศ้ลธรรมื ทำำาให้�เกิดทัำศนคต์ิและพื่ฤต์ิกรรมืใน
เชุิงลบต์่อนสำผ่. อาจัทำำาให้�เกิดการโดดเด้�ยวทำางสำังคมืและอันต์ราย การรณ์รงค์เพืื่�อสำร�างต์ราบาปถิ่้กนำามืาใชุ�เพืื่�อสำร�างภัาพื่ลักษณ์์ท้ำ�เลวร�ายให้�กับนักปกป้อง 
เพื่ื�อสำร�างความืชุอบธรรมืให้�กับการดำาเนินคด้กับพื่วกเขึ้า 

การสำร�างต์ราบาปอาจัสำ่งผ่ลกระทำบต์่อสำ้ขึ้ภัาวะขึ้องตั์วเราและครอบครัว เพื่ื�อค้�มืครองต์ัวเราจัากผ่ลกระทำบด�านลบขึ้องการสำร�างต์ราบาป เราควรดำาเนินการ
เคลื�อนไห้วอย่างสำงบและสำร�างการยอมืรับ และชุ้�แจังเห้ต้์ผ่ลท้ำ�ชุัดเจัน ม้ืห้ลักฐานสำนับสำน้น และน่าเชุื�อถิ่ือเพื่ื�อสำร�างความืชุอบธรรมืให้�กับงานขึ้องเรา การทำำางานเพื่้ยง
ลำาพื่ังอาจัทำำาให้�เส้ำ�ยงต์่อการสำร�างต์ราบาป เราจั้งควรชุ่วยกันทำำางานกับพื่ันธมืิต์ร สำมืาชุิกในชุ้มืชุนและครอบครัว เพื่ื�อสำร�างความืเขึ้�าใจัและความืยินยอมืร่วมืกัน  

การสำร�างต์ราบาปมัืกสำ่งผ่ลกระทำบอย่างร้นแรงต์่อนสำผ่.ห้ญิง ต์ามืชุ้มืชุนต์่าง ๆ ในอน้ภั้มิืภัาคล้่มืนำ�าโขึ้ง ผ่้�ห้ญิงมืักม้ืบทำบาทำห้ลักในครัวเรือน ด�วยเห้ต้์ผ่ลดัง
กล่าว การออกมืาเคลื�อนไห้วอาจัทำำาให้�เกิดการสำร�างต์ราบาปต์่อนสำผ่.ห้ญิง ต์ามืสำมืมืติ์ฐานว่าผ่้�ห้ญิงควรทำำาห้น�าท้ำ�ขึ้องตั์วเอง และอาจัทำำาให้�พื่วกเธอไมื่ได�รับ
ความืสำนับสำน้นและกำาลังใจัจัากเพืื่�อน ครอบครัว ห้รือชุ้มืชุน และสำ่งผ่ลกระทำบต์่อส้ำขึ้ภัาวะมืากยิ�งข้ึ้�น การป้องกันการสำร�างต์ราบาปขึ้องนสำผ่.ห้ญิง ต์�องอาศัยการ

เปล้�ยนแปลงจิัต์สำำาน้กและพัื่นธกิจัขึ้องชุ้มืชุน เพืื่�อการยอมืรับความืปลอดภััยและการม้ืสำ่วนร่วมืขึ้องประสำบการณ์์ ความืร้� และความืรับผิ่ดชุอบขึ้องนสำผ่.ห้ญิง 

ความเคร่ยดและความบอบชำ�าทางจิตใจอันเป็นผลมาจากการควบคุมตัว 

 การค้มืขึ้ังอาจัสำ่งผ่ลกระทำบร�ายแรงต์่อส้ำขึ้ภัาวะขึ้องนสำผ่.ทำ้�ถิ่้กควบค้มืต์ัว การควบค้มืต์ัวทำำาให้�เกิดความืเคร้ยดและแรงกดดันอย่างมืาก ซึ่้�งสำ่งผ่ลให้�เกิดความื
บอบชุำ�าทำางจิัต์ใจั ถิ่�าม้ืความืเส้ำ�ยงอย่างมืากท้ำ�จัะถิ่้กจัับก้มืและควบค้มืต์ัว เราขึ้อแนะนำาให้�พื่้ดค้ยกับเพื่ื�อนร่วมืงานและครอบครัวเก้�ยวกับความืเป็นไปได�ท้ำ�จัะถิ่้ก
ควบค้มืตั์ว และวางแผ่นเพืื่�อชุ่วยด้แลสำ้ขึ้ภัาวะขึ้องเราระห้ว่างท้ำ�ถิ่้กควบค้มืตั์ว คนในองค์กรห้รือชุ้มืชุนขึ้องค้ณ์อาจัเคยมื้ประสำบการณ์์ถิ่้กควบค้มืตั์วห้รือถิ่้กจัับ
มืาก่อน อาจัม้ืประโยชุน์ทำ้�จัะพื่้ดค้ยกับพื่วกเขึ้าเก้�ยวกับประสำบการณ์์เห้ล่านั�น เพื่ื�อเต์ร้ยมืพื่ร�อมืให้�ด้ข้ึ้�นกรณ์้ท้ำ�เกิดสำถิ่านการณ์์เชุ่นนั�นข้ึ้�นมืา 

ขึ้�อม้ืลทำ้�เป็นประโยชุน์ต์่อนักปกป้องสิำทำธิมืน้ษยชุนท้ำ�ถิ่้กควบค้มืตั์ว (รวมืทัำ�งครอบครัว ทำนายความื และผ้่�สำนับสำน้น) คือเว็บไซึ่ต์์ Coping-with-Prison.org ซ้ึ่�ง
ให้�แนวทำางปฏิิบัต์ิและสำร�างแรงบันดาลใจั โดยนักปกป้องท้ำ�ถิ่้กควบค้มืตั์ว ผ่้�ท้ำ�ด้แลและทำำางานร่วมืกับเขึ้า ได�ชุ่วยกันเข้ึ้ยนและอัพื่เดทำขึ้�อมื้ล 

ห้ากค้ณ์ถิ่้กจัับห้รือควบค้มืตั์ว ย่อมืสำ่งผ่ลกระทำบต์่อครอบครัวและคนรอบขึ้�าง เนื�องจัากค้ณ์ม้ืบทำบาทำต์่อครอบครัว ชุ้มืชุน ห้รือองค์กรขึ้องค้ณ์ การห้ายตั์วไป
ย่อมืทำำาให้�คนอื�นต์�องเขึ้�ามืารับผ่ิดชุอบงานแทำนค้ณ์ ทัำ�งยังน่าจัะทำำาให้�เกิดค่าใชุ�จั่ายจัากการจัับก้มืและควบค้มืต์ัว ไมื่ว่าจัะเป็นค่าทำนายความืและค่ารักษาพื่ยาบาล
 และอาจัทำำาให้�รายได�ขึ้องครอบครัวลดลงไป ซึ่้�งจัะกลายเป็นสำาเห้ต์้สำำาคัญทำำาให้�เกิดความืเคร้ยดกับต์ัวค้ณ์และครอบครัว

นสำผ่.ให้�ขึ้�อม้ืลว่า ย้ทำธวิธ้ทำ้�มืักถิ่้กนำามืาใชุ�จััดการกับพื่วกเขึ้า คือการค้มืขัึ้งในสำถิ่านทำ้�ห้่างไกลจัากบ�าน ทำำาให้�เกิดสำถิ่านการณ์์ทำ้�ยากลำาบากอย่างมืากสำำาห้รับ
ทัำ�งนสำผ่.และครอบครัว โดยครอบครัวมัืกต์�องการชุ่วยเห้ลือนสำผ่.ระห้ว่างท้ำ�เขึ้าถิ่้กค้มืขัึ้ง แต์่การเดินทำางไกลเพืื่�อไปเย้�ยมืนสำผ่. ทำำาให้�เกิดผ่ลกระทำบอย่างมืาก
ทัำ�งทำางร่างกาย อารมืณ์์ และจิัต์ใจั และอาจัทำำาให้�เกิดผ่ลกระทำบทำางการเงินกับครอบครัว เราจั้งต์�องคิดห้าแนวทำางให้�ความืชุ่วยเห้ลือครอบครัวขึ้องนสำผ่.ท้ำ�ถิ่้ก
จัับก้มื ทัำ�งในด�านการเงินและอารมืณ์์

น้�เป็นอ้กเห้ต์้ผ่ลห้น้�งทำ้�นักปกป้องสิำทำธิมืน้ษยชุนต์�องม้ืเครือขึ้่ายเขึ้�มืแข็ึ้งมืาสำนับสำน้น การม้ืเครือขึ้่ายสำนับสำน้นท้ำ�ด้ ย่อมืทำำาให้�ค้ณ์สำามืารถิ่ให้�ความืชุ่วยเห้ลือด�าน
อารมืณ์์และการเงินซึ่้�งกันและกันได� และชุ่วยเห้ลือครอบครัวในยามืยากลำาบากได ทัำ�งยังชุ่วยให้�สำามืารถิ่แบ่งปันประสำบการณ์์ นอกจัากนั�น เครือขึ้่ายสำนับสำน้น
ห้ลายแห้่งยังเชุื�อมืโยงกับองค์กรระห้ว่างประเทำศ ซ้ึ่�งสำามืารถิ่ให้�ความืชุ่วยเห้ลือในยามืฉ้กเฉินกับนักปกป้องสิำทำธิมืน้ษยชุนท้ำ�ถิ่้กควบค้มืตั์ว ทัำ�งในร้ปความืชุ่วย
เห้ลือทำางการเงิน กฎห้มืาย การรักษาพื่ยาบาลห้รืออื�น ๆ 
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ความสนับสนุนจากองค์กร 

 ขึ้�อมื้ลในสิำ�งท้ำ�ควรอ่านเพื่ิ�มืเต์ิมืทำ�ายบทำ เป็นประโยชุน์ต์่อองค์กรเพื่ื�อให้�สำามืารถิ่เขึ้�าใจัส้ำขึ้ภัาวะได�ด้ข้ึ้�น และให้�แนวทำางกับห้น่วยงานในการสำนับสำน้นส้ำขึ้ภัาวะขึ้อง
เจั�าห้น�าท้ำ�ได�ด้ข้ึ้�น 

 เราต์�องสำังเกต์ว่า แมื�ห้น่วยงานจัะสำามืารถิ่ให้�ความืสำนับสำน้นได� แต์่นสำผ่.ทำ้�ม้ืปัญห้าด�านจัิต์ใจัและอารมืณ์์ ต์�องขึ้อคำาปร้กษาจัากเจั�าห้น�าท้ำ�ทำางการแพื่ทำย์ด�วย 
ทำางห้น่วยงานท้ำ�ประสำงค์จัะชุ่วยเห้ลือเจั�าห้น�าท้ำ� ควรให้�ทำรัพื่ยากรและความืชุ่วยเห้ลือทำ้�ชุัดเจัน เพื่ื�อทำำาให้�เจั�าห้น�าท้ำ�สำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งความืสำนับสำน้นจัากเจั�าห้น�าท้ำ�
ทำางการแพื่ทำย์ได�อย่างเป็นความืลับและเป็นการสำ่วนตั์ว  

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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 6.4 การปฏิิบัติเพื�อส่งเสริมสุขภาวะ 
30 31 32

ด �านล่างเป็นคำาอธิบายและวิธ้การบางสำ่วนเพืื่�อสำ่งเสำริมืส้ำขึ้ภัาวะขึ้องค้ณ์ เป็นการขึ้ยายความืจัากประเด็นขึ้�างต์�น เป็นเนื�อห้าท้ำ�คัดมืาจัากองค์กร Capacitar 
International  ซ้ึ่�งเป็นห้น่วยงานท้ำ�แบ่งปันขึ้�อม้ืลการฟ้ื�นฟ้้จัากความืบอบชุำ�าด�านจิัต์ใจั และการปฏิิบัต์ิเพื่ื�อส้ำขึ้ภัาวะกว่า 30 ปีทำ้�ผ่่านมืา33  

ก ารหายใจ

ก ารห้ายใจัเป็นแห้ล่งท้ำ�มืาขึ้องชุ้วิต์ เป็นการเต์ิมืพื่ลังท้ำ�สำดชืุ�นเขึ้�าไปในเนื�อเยื�อและเซึ่ลล์ เพืื่�อห้ล่อเล้�ยงร่างกาย จัิต์ใจั และตั์วต์นทัำ�งห้มืดขึ้องเรา เมืื�อห้ายใจัออก 
เราได�ปล่อยความืเคร้ยดและสำารพื่ิษท้ำ�สำะสำมืออกไป การห้ายใจัในชุ่วงท้ำ�เคร้ยด เป็นแนวทำางท้ำ�สำามืารถิ่ชุ่วยลดความืต้์งเคร้ยดซึ่้�งสำะสำมืในร่างกาย ให้�ฝึึกห้ายใจั
ล้ก ๆ ในชุ่วงท้ำ�สำถิ่านการณ์์ย้่งยาก เพืื่�อชุ่วยเปล้�ยนแปลงแนวทำางการรับมืือสำถิ่านการณ์์ การฝึึกห้ายใจัพื่ร�อมืกับการใชุ�ภัาพื่ขึ้องแสำงห้รือธรรมืชุาต์ิ ชุ่วยทำำาให้�
เกิดความืร้�ส้ำกสำงบ เยือกเย็น และม้ืสำมืาธิในใจัได�  

การฝึึกหายใจัที�ช่วงท้อง ให้�นั�งอย่างสำบายและมัื�นคงและปิดต์า ห้ายใจัเขึ้�าออกลึก ๆ และทำรงตั์วให้�มัื�น ปลดปล่อยความืกังวลและความืคิดทัำ�งปวง เอามืือวางท้ำ�
ทำ�อง ห้ายใจัเขึ้�าล้ก ๆ ผ่่านจัม้ืก จัินต์นาการภัาพื่ขึ้องอากาศท้ำ�เคลื�อนเขึ้�าไปในร่างกาย ลงไปส้ำ่ฐานด�านล่างทำ้�ทำ�องขึ้องค้ณ์ จัินต์นาการว่าทำ�องเต็์มืไปด�วยอากาศ
 เห้มืือนล้กโป่ง กลั�นห้ายใจัชุ่วงห้น้�ง จัากนั�นห้ายใจัออกชุ�า ๆ ผ่่านทำางปาก ปล่อยให้�กล�ามืเนื�อท้ำ�ทำ�องห้ดต์ัว ปล่อยความืต้์งเคร้ยดทัำ�งห้มืดออกจัากร่างกาย ให้�
ฝึึกห้ายใจัท้ำ�ชุ่องทำ�องอ้กห้ลายนาทำ้ ห้ากเกิดความืคิดใด ๆ ข้ึ้�นมืา ค่อย ๆ ปล่อยวาง กลับมืาอย้่ท้ำ�ภัาพื่ขึ้องอากาศขึ้ณ์ะเขึ้�าและออกจัากร่างกาย  

 การฝึึกหายใจัในธ์รรมชาติ์ ธรรมืชุาต์ิเป็นพื่ลังการเย้ยวยาและการสำร�างความืเขึ้�มืแขึ้็งท้ำ�สำำาคัญ ขึ้ณ์ะท้ำ�ยืนเทำ�าเปล่าบนพื่่�น ห้ายใจัเขึ้�าลึก ๆ จั่นต์นาการว่า
เทำ�าขึ้องค้ณ์ม้ืรากยาวห้ยั�งล้กลงไปในแผ่่นดิน ห้ายใจัเขึ้�าเพืื่�อนำาพื่ลังแผ่่นดินเขึ้�าไป ห้ายใจัออกเพืื่�อสำ่งความืเคร้ยด ความืต้์งเคร้ยด และความืเจ็ับปวดออกมืา 

การฝึึกจับนิ�ว (Fingerholds) เพื�อจัดการอารมณี์  

ต์ �อไปน้�เป็นการปฏิิบัติ์ง่าย ๆ  เพืื่�อจััดการกับอารมืณ์์ด�วยการจัับนิ�วท้ำละนิ�ว อารมืณ์์และความืร้�ส้ำกเป็นเห้มืือนคลื�นพื่ลังทำ้�ไห้ลเว้ยนทัำ�วร่างกายและจิัต์ใจั นิ�วแต์่ละ
นิ�วเชุื�อมืโยงกับระบบขึ้องอวัยวะ และสัำมืพื่ันธ์กับอารมืณ์์ เมืื�อเกิดความืร้�ส้ำกร้นแรงห้รืออ้ดอัด พื่ลังอาจัถิ่้กปิดกั�น ห้รือกดเอาไว� สำ่งผ่ลให้�เกิดความืเจั็บปวดห้รือ
แรงกดดันในร่างกาย การจัับนิ�วแต์่ละนิ�วระห้ว่างห้ายใจัเขึ้�าออกล้ก ๆ อาจัชุ่วยปลดปล่อยและเย้ยวยาด�านอารมืณ์์และร่างกายได�  

ก ารฝึึกจัับนิ�วเป็นเครื�องมืือท้ำ�ม้ืประโยชุน์อย่างยิ�งในชุ้วิต์ประจัำาวัน ในสำถิ่านการณ์์ท้ำ�ยากลำาบากและทำ�าทำาย เมืื�อม้ืการห้ลั�งนำ�าต์า ม้ืความืโกรธห้รือตื์�นเต์�นกังวล
ข้ึ้�น เราอาจัจัับนิ�วต์ัวเองเพื่ื�อเร้ยกความืสำงบ สำมืาธิ และความืเยือกเย็นกลับมืา เพื่ื�อแสำดงปฏิิกิริยาทำ้�เห้มืาะสำมืออกไป การปฏิิบัต์ิเชุ่นน้�อาจัทำำาได�พื่ร�อมืกับการ
ผ่่อนคลายด�วยเส้ำยงดนต์ร้ ห้รือให้�ฝึึกทำำาก่อนนอนเพืื่�อปลดปล่อยปัญห้าขึ้องวันนั�น และเพืื่�อนำาสัำนต์ิภัาพื่ท้ำ�ล้กซึ่้�งกลับเขึ้�าส้ำ่ร่างกายและจิัต์ใจั การปฏิิบัติ์เชุ่นน้�
อาจัทำำาได�เพ้ื่ยงลำาพัื่งห้รือทำำากับคนอื�น  

กิจักรรมฝึึกจัับนิ�ว ให้�จัับนิ�วแต์่ละนิ�วด�วยมืืออ้กขึ้�างห้น้�งนานประมืาณ์ 2-5 นาท้ำ จัะเร่�มืจัากมืือขึ้�างใดก็ได� ห้ายใจัเขึ้�าลึก ๆ ให้�รับร้�ถิ่้งความืร้�สำึกห้รืออารมืณ์์ทำ้�
เขึ้�มืขึ้�นห้รือบ้บคั�นทำ้�ซึ่่อนอย้่ในต์ัวเรา ห้ายใจัออกชุ�า ๆ และปลดปล่อย จัินต์นาการความืร้�ส้ำกท้ำ�ไห้ลผ่่านทำางนิ�วมืือออกไปในโลก ห้ายใจัเขึ้�าเพืื่�อนำาความืสำามัืคค ้
พื่ลัง และการเย้ยวยาเขึ้�ามืา และห้ายใจัออกชุ�า ๆ  เพืื่�อปลดปล่อยความืร้�ส้ำกและปัญห้าในอด้ต์ ชุ่วงทำ้�เราจัับนิ�วแต์่ละนิ�ว เราอาจัร้�ส้ำกได�ถิ่้งแรงจัากการกด ในขึ้ณ์ะ
ท้ำ�พื่ลังและความืร้�ส้ำกเคลื�อนท้ำ�และเกิดความืสำมืด้ล

30  UN Office of the High Commissioner on Human Rights. 2011. ‘Manual on Human Rights Monitoring: 
Trauma and Self-care’ [online] Available at: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter12-MHRM.pdf 
31  Amnesty International Australia. 2020. ‘ACTIVIST SELF CARE AND WELL-BEING’ [online] Available at: https://www.amnesty.
org.au/self-care-wellbeing/ 
32  Huffington Post. 2017. ‘The Importance of Self-Care for Activists and Campaigners’ [online] Available at: https://www.huffing-
tonpost.co.uk/entry/activism-self-care_uk_58949154e4b0505b1f58ac29?guccounter=2 
33 Capacitar International. 2005. ‘CAPACITAR Emergency Response Tool Kit’ [online] Available at: https://capacitar.org/wp-content/
uploads/2020/06/English-EmKit.pdf 
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วัฒนธรรมของการดูแลแบบ ‘กลุ่ม’ 

แมื�เราม้ืวิธ้การเพืื่�อด้แลส้ำขึ้ภัาวะขึ้องต์นเอง ซ้ึ่�งเรามืักเร้ยกว่า ‘การด้แลต์นเอง’ แต์่เราต์�องต์ระห้นักถิ่้งความืจัำาเป็นทำ้�ต์�องสำร�างวัฒนธรรมื ‘การด้แลแบบกล้่มื’  

โดยทัำ�ว  ไปแล�ว ‘การด้แลต์นเอง’ เน�นท้ำ�ความืรับผิ่ดชุอบและพื่ฤติ์กรรมืขึ้องบ้คคลเพืื่�อสำ่งเสำริมืส้ำขึ้ภัาวะขึ้องต์นเอง ส้ำขึ้ภัาวะเชุื�อมืโยงกับวัฒนธรรมืและระบบท้ำ�อาจั
ขึ้ัดขึ้วางไมื่ให้�ผ้่�ม้ือัต์ลักษณ์์แบบชุายขึ้อบ เขึ้�าถิ่้งและทำำาการด้แลท้ำ�จัำาเป็นได� ยกตั์วอย่างเชุ่น นักกิจักรรมืสำิทำธิในท้ำ�ดินขึ้องชุนพื่ื�นเมืือง อาจัประสำบปัญห้าใน ‘การ
ด้แลต์นเอง’ เนื�องจัากบริษัทำได�ปิดกั�นความืสำามืารถิ่ขึ้องพื่วกเขึ้าในการปล้กธัญญาห้ารในท้ำ�ดินขึ้องต์นเอง สำ่งผ่ลกระทำบด�านลบต์่อการเขึ้�าถิ่้งอาห้ารและความื
มัื�นคงทำางการเงิน นักกิจักรรมืคนดังกล่าวยังอาจัอาศัยอย้่ไกลจัากโรงพื่ยาบาลห้รือสำถิ่าน้อนามัืย ซ้ึ่�งเขึ้าอาจัสำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งคำาปร้กษาและการรักษาพื่ยาบาล
ได� ด�วยเห้ต้์ดังกล่าว นักกิจักรรมืย่อมืไมื่สำามืารถิ่ฝึึก ‘การด้แลต์นเอง’ ได� ในลักษณ์ะเด้ยวกับคนอื�นทำ้�ม้ือภัิสำิทำธิ�มืากกว่า  

ในการกล่าวถิ่้ง วัฒนธรรมืการด้แลแบบ ‘กล้่มื’ คำาว่า ‘กล้่มื’ อาจัห้มืายถิ่้งการรวมืตั์ว การเคลื�อนไห้ว ห้รือกล้่มืชุ้มืชุน โดยอาจัเป็นกล้่มืท้ำ�รวมืต์ัวเป็นองค์กร
อย่างเป็นทำางการ ห้รือการรวมืต์ัวอย่างไมื่เป็นทำางการในลักษณ์ะคณ์ะทำำางานท้ำ�ม้ืโครงสำร�างแบบห้ลวมื ๆ ‘กล้่มื’ จัำานวนมืากอาจัม้ือย้่ และเราอาจัเป็นสำ่วนห้น้�ง
ขึ้องห้ลายกล้่มืในเวลาเด้ยวกัน ไมื่ว่า ‘กล้่มื’ จัะม้ืลักษณ์ะแบบใด เห้ต้์ทำ้�กล่าวถิ่้งเพื่ราะสำามืารถิ่ชุ่วยกระต้์�นให้�นสำผ่.คิดและจััดการกับปัญห้า ซ้ึ่�งไมื่เพื่้ยงสำ่งผ่ลก
ระทำบต์่อต์ัวเอง แต์่รวมืถิ่้งบ้คคลอื�นทำ้�เป็นสำมืาชิุกขึ้อง ‘กล้่มื’ ด�วย  

ในวัฒนธรรมืการด้แลแบบ ‘ก  ล้่มื’ ส้ำขึ้ภัาวะขึ้องนสำผ่.ควรเป็นความืรับผ่ิดชุอบขึ้องห้ลายคนและขึ้องระบบทัำ�งห้มืด ไมื่ใชุ่เพื่้ยงลำาพื่ังคนเด้ยว โดยควรคำาน้งถิ่้งการ
วิเคราะห้์ระบบและนโยบายขึ้องประเทำศท้ำ�สำ่งผ่ลกระทำบต์่อส้ำขึ้ภัาวะ และการเขึ้�าถิ่้งการด้แลส้ำขึ้ภัาพื่ขึ้องชุ้มืชุนและบ้คคล การด้แลส้ำขึ้ภัาวะจั้งไมื่ควรเป ็นแนวทำาง
การทำำางานขึ้องบ้คคลแบบแยกโดดเด้�ยว ห้ากควรเป็นความืรับผ่ิดชุอบร่วมืกัน บ้คคลต์่าง ๆ อาจัชุ่วยสำนับสำน้นให้�เกิดวัฒนธรรมืการด้แลแบบ “กล้่มื” รวมืทำั�ง 

• นายจั�างและนโยบายขึ้ององค์กร (การประกันค่าแรงท้ำ�เป็นธรรมื เวลาการทำำางานท้ำ�เป็นธรรมื และการเขึ้�าถิ่้งสำวัสำดิการด�านส้ำขึ้ภัาพื่ การเคารพื่พื่รมืแดน
ขึ้องการทำำางาน)  

• สำมืาชิุกในครอบครัว (การชุ่วยเห้ลือทำำางานบ�าน การด้แลครอบครัว) 

• นักกิจักรรมืและเพื่ื�อนคนอื�น (การสำร�างพืื่�นทำ้�การแลกเปล้�ยน/รับฟ้ังท้ำ�ปลอดภััย การสำร�างระบบสำนับสำน้น)  

• แห้ล่งท้ำน (การยอมืรับความืจัำาเป็นและการมื้อย้่ขึ้องการด้แลต์นเองขึ้องนักกิจักรรมืในการทำำาความืต์กลงด�านการเงิน เชุ่น ต์�นท้ำนท้ำ�เก้�ยวขึ้�องกับความื
ต์�องการด�านจิัต์วิทำยาสัำงคมื)

นสำผ่.มัืกไมื่ให้�เวลาอย่างเพื่้ยงพื่อในการรับมืือกับปัญห้าด�านส้ำขึ้ภัาวะ และอาจัร้�ส้ำกผิ่ดท้ำ�ใชุ�เวลาในการด้แลต์นเอง เราจั้งจัำาเป็นต์�องสำร�างวัฒนธรรมืการด้แล
แบบ ‘กล้่มื’ เพื่ราะจัะชุ่วยทำำาให้�เกิดความืร้�ส้ำกรับผิ่ดชุอบต์่อส้ำขึ้ภัาวะขึ้องกันและกัน เราควรด้แลสำ้ขึ้ภัาวะขึ้องต์นเองและผ้่�อื�น เพื่ราะมืน้ษย์ท้ำกคนต์่างม้ืสิำทำธิ�ท้ำ�
จัะเขึ้�าถิ่้งมืาต์รฐานส้ำงส้ำดท้ำ�เป็นไปได�ด�านส้ำขึ้ภัาพื่ เพืื่�อชุ่วยให้�ม้ืชุ้วิต์อย่างม้ืศักดิ�ศร้34 นอกจัากนั�น นสำผ่.ท้ำ�ด้แลส้ำขึ้ภัาวะขึ้องต์นเองและผ่้�อื�น มัืกม้ืความืเขึ้�มืแข็ึ้ง มื้
ประสำิทำธิภัาพื่และประสิำทำธิผ่ลในการทำำางาน 

34 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 2000. ‘Substantive issues arising in the implementation of the interna-
tional covenant on economic, social and cultural rights [online] Available at: https://undocs.org/E/C.12/2000/4
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6. 5 แนวทางท่�อาจใช้เพื�อสนับสนุนสุขภาวะของนสผ.

ด� านล่างเป็นขึ้�อเสำนอแนะขึ้องแนวทำางท้ำ�อาจันำามืาใชุ�เพื่ื�อสำนับสำน้นส้ำขึ้ภัาวะขึ้องนสำผ่.และครอบครัว เพื่ื�อสำร�างวัฒนธรรมืการด้แลซึ่้�งกันและกันท้ำ�เขึ้�มืแขึ้็งข้ึ้�นใน
ชุ้มืชุน อาจัไมื่ครอบคล้มืทำ้กประเด็น แต์่ควรให้�แนวทำางว่าจัะทำำาความืเขึ้�าใจัและสำนับสำน้นส้ำขึ้ภัาวะขึ้องคนอื�นให้�ด้ข้ึ้�นได�อย่างไร 

• ให้�ลองจััดอบรมื ห้รือต์ิดต์่อให้�คนมืาอบรมืให้�กับนสำผ่. ชุ้มืชุนและเจั�าห้น�าท้ำ�องค์กร เพื่ื�อให้�เกิดความืเขึ้�าใจัมืากข้ึ้�นเก้�ยวกับส้ำขึ้ภัาวะ รวมืทำั�งในเรื�องท้ำ�เก้�ยวขึ้�อง
กับเพื่ศสำภัาพื่

• สำ่งเสำริมืการเขึ้�าถิ่้งผ้่�ให้�บริการทำางการแพื่ทำย์ จิัต์วิทำยา และความืสำนับสำน้นอื�นอย่างเป็นมืืออาชุ้พื่ ซึ่้�งจัะชุ่วยสำนับสำน้นส้ำขึ้ภัาวะได�

• จัำาแนกและร่วมืมืือกับผ่้�ให้�คำาปร้กษา เพืื่�อให้�ความืสำนับสำน้นกับผ้่�ทำ้�ต์�องการ  

• ปร้กษาห้ารือกับสำมืาชุิกในครอบครัวขึ้องผ้่�ถิ่้กควบค้มืตั์ว และให้�ความืสำนับสำน้นด�านอารมืณ์์และ/ห้รือการเงินกับพื่วกเขึ้า ขึ้�อม้ืล และการม้ืสำ่วนร่วมืกับ
การดำาเนินงานใด ๆ เพืื่�อให้�ม้ืการปล่อยตั์วญาต์ิขึ้องพื่วกเขึ้า 

• สำนับสำน้นสำมืาชิุกในครอบครัว และผ่้�ท้ำ�เก้�ยวขึ้�องอื�น ๆ ให้�เขึ้�าเย้�ยมืผ้่�ถิ่้กควบค้มืต์ัว โดยเฉพื่าะกรณ์้ทำ้�ต์�องเดินทำางไกลเพืื่�อไปเย้�ยมื 

• ร่วมืมืือกับชุ้มืชุนเพืื่�อชุ่วยให้�พื่วกเขึ้าเขึ้�าใจัถิ่้งความืสำำาคัญ ค้ณ์ค่า และการทำำางานขึ้องนสำผ่. 

• พื่ิจัารณ์าระดมืท้ำนห้รือสำนับสำน้นทำ้นเพื่ื�อสำนับสำน้นนสำผ่.ท้ำ�ถิ่้กควบค้มืต์ัว 

• สำร�างห้รือเขึ้�าร่วมื สำนับสำน้นเครือขึ้่าย เพืื่�อสำ่งกำาลังใจัให้�กับนสำผ่. และแลกเปล้�ยนประสำบการณ์์ การเร้ยนร้� และการปฏิิบัต์ิท้ำ�ด้ส้ำด 

• จัำาแนกตั์วผ้่�ให้�บริการชุ่วยเห้ลือฉ้กเฉินกับนักปกป้องสิำทำธิมืน้ษยชุน 

  เมืื�อค้ณ์และเพื่ื�อนนักปกป้องสำิทำธิแผ่่นดินร้�ส้ำกด้ และสำามืัคค้กัน จัะทำำาให้�ม้ืความืเขึ้�มืแขึ้็งร่วมืกันทำ่ามืกลางความืทำ�าทำายและภััยค้กคามื การด้แลส้ำขึ้ภัาวะขึ้องต์นเอง
และผ่้�อื�น เป็นเรื�องสำำาคัญอย่างยิ�ง เพื่ราะจัะชุ่วยให้�เราทำำางานต์่อไปเพืื่�อปกป้องแผ่่นดินและสิำ�งแวดล�อมื และทำำาได�อย่างมื้ประสิำทำธิภัาพื่มืากข้ึ้�น  

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ



115

สรุปประเด็นสำ�คัญของก�รเรียนรู้
• ส้ำขึ้ภัาวะอาจัห้มืายถิ่้งว่าเราร้�ส้ำกอย่างไร และเราทำำางานอย่างไร ทัำ�งในระดับสำ่วนบ้คคลและสัำงคมื และการประเมิืนชุ้วิต์ขึ้องเราโดยรวมื

• การทำำากิจักรรมืทำ้�ยั�งยืนอาจัห้มืายถิ่้งศักยภัาพื่ในการดำาเนินงานได�อย่างต์่อเนื�องและยั�งยืนเป็นเวลานาน

• ส้ำขึ้ภัาวะทำางกายเป็นศักยภัาพื่ในการทำำางานทำางร่างกายท้ำ�ดข้ึ้�น ทัำ�งน้�เป็นผ่ลมืาจัากการมื้ส้ำขึ้ภัาพื่ด้และการออกกำาลังกายอย่างสำมืำ�าเสำมือ

• ส้ำขึ้ภัาวะทำางใจัและอารมืณ์์ห้มืายถิ่้งความืคิดและความืร้�ส้ำกขึ้องเรา และแนวทำางการจััดการกับชุ้วิต์

• ส้ำขึ้ภัาวะทำางสำังคมืห้มืายถิ่้งศักยภัาพื่ในการสำร�างและรักษาความืสำัมืพื่ันธ์ในเชุิงบวกอย่างจัริงจััง และการต์ิดต์่ออย่างสำมืำ�าเสำมือกับบ้คคลอื�นใน
โลก ครอบครัวขึ้องเรา เพืื่�อน เพื่ื�อนบ�านและเพืื่�อนร่วมืงาน

• คำาว่า ส้ำขึ้ภัาวะทำางจัิต์วิทำยาสำังคมื มืักนำามืาใชุ�ในความืห้มืายเด้ยวกับส้ำขึ้ภัาวะ โดยห้มืายถิ่้งความืเชุื�อมืโยงอย่างใกล�ชิุดระห้ว่างแง่ม้ืมืทำางจัิต์วิทำยา
ขึ้องประสำบการณ์์ขึ้องเรา (เชุ่น ความืคิด อารมืณ์์ และพื่ฤติ์กรรมืขึ้องเรา) กับประสำบการณ์์ทำ้�ม้ืต์่อสัำงคมืในวงกว�าง (เชุ่น ความืสัำมืพื่ันธ์ จัาร้ต์
ประเพื่ณ้์และวัฒนธรรมื)

• ความืเคร้ยดเป็นปฏิิกิริยาขึ้องร่างกายต์่อแรงกดดันจัากสำถิ่านการณ์์ห้รือสิำ�งทำ้�เกิดข้ึ้�นในชุ้วิต์

• ความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจัท้ำ�สำำาคัญอย่างยิ�ง ท้ำ�มืักสำ่งผ่ลกระทำบต์่อผ่้�ทำ้�ทำำางานกับบ้คคลท้ำ�ต์กเป็นเห้ยื�อการปฏิิบัต์ิมืิชุอบและการละเมิืดด�านสิำทำธิมืน้ษย
ชุน ได�แก่ ความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจัทำางอ�อมื ซึ่้�งห้มืายถิ่้งความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจัท้ำ�เป็นผ่ลมืาจัากการรับฟ้ังเรื�องราวความืบอบชุำ�าขึ้องคนอื�น

• เมืื�อเกิดความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจัอย่างต์่อเนื�อง และ/ห้รือสำ่งผ่ลกระทำบในระยะยาวต์่อบ้คคล อาจัล้กลามืจันกลายเป็นอาการทำางจิัต์ ท้ำ�เร้ยกว่า โรค
เคร้ยดห้ลังผ่่านเห้ต์้การณ์์ร�ายแรง (PTSD) 

• อาการห้มืดไฟ้ห้มืายถิ่้ง บ้คคลอย้่ในภัาวะอ่อนล�าด�านอารมืณ์์ ร่างกายและจิัต์ใจัอันเป็นผ่ลมืาจัากความืเคร้ยด  

• การสำร�างต์ราบาป เกิดข้ึ้�นในสำภัาพื่ท้ำ�ม้ืการแสำดงความืรังเก้ยจัอย่างห้นัก และเป็นย้ทำธศาสำต์ร์ท้ำ�มัืกมื้การนำามืาใชุ�เพิื่�มืข้ึ้�น โดยผ่้�ท้ำ�ต์่อต์�านการทำำา
งานขึ้องนสำผ่.ทัำ�วโลก 

• นสำผ่.ไมื่ควรแบกรับความืรับผิ่ดชุอบต์นเองเพื่้ยงลำาพื่ัง แต์่ต์�องต์ระห้นักถิ่้งความืจัำาเป็นท้ำ�ต์�องสำร�างวัฒนธรรมื การด้แลแบบ ‘กล้่มื’ 

• เมืื�อนักปกป้องสำิทำธิแผ่่นดินและเพืื่�อนร่วมืงานร้�ส้ำกด้ และสำามัืคค้กัน จัะทำำาให้�มื้ความืเขึ้�มืแข็ึ้งร่วมืกันทำ่ามืกลางความืทำ�าทำายและภััยค้กคามื  
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แนวปฏิิบัติสำาหรับผู้นำากระบวนการ

กิจกรรม
กิจกรรม 1:  การฝึึกหายใจและพิธ่กรรมเพื�อสุขภาวะ 

• พื่ิธ้กรรมืเพืื่�อสำ้ขึ้ภัาวะห้มืายถิ่้งการปฏิิบัติ์เพืื่�อสำร�างพืื่�นฐานให้�ต์นเอง อาจัทำำาได�แบบง่าย ๆ  เชุ่น การห้ว้ผ่มืและฝึึกห้ายใจั ห้รือการยืดตั์วก่อนนอน 
สำิ�งสำำาคัญคือต์�องเป็นกิจัวัต์รท้ำ�ทำำาซึ่ำ�า เพืื่�อให้�ร่างกายและจิัต์ใจัเชืุ�อมืโยงกับการปฏิิบัติ์เพืื่�อสัำนติ์ภัาพื่ พื่ิธ้กรรมืจัะชุ่วยรักษาส้ำขึ้ภัาพื่จิัต์ในชุ่วงทำ้�เกิด
ปัญห้าย้่งยาก ในการอบรมืแบบน้� อาจัมื้การฝึึกการทำำาทำ่าและการห้ายใจัแบบง่าย และให้�ทำำาซึ่ำ�าเชุ่นน้�ต์ลอดการอบรมื

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ:

• ผ้่�นำากระบวนการอธิบายความืห้มืายขึ้องพิื่ธ้กรรมืเพื่ื�อส้ำขึ้ภัาวะ 

• ผ้่�นำากระบวนการขึ้อให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืต์รวจัสำอบร่างกาย และทำำาความืร้�ส้ำกกับการนั�งขึ้องต์นเอง 

• ขึ้อให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืนั�ง “ทำ่าเปิด” ไห้ล่ผ่ายไปด�านห้ลัง ห้ลังต์รง และคออย้่ในต์ำาแห้น่งท้ำ�ชุ่วยให้�สำามืารถิ่ห้ายใจั (คางโค�งลงเล็กน�อย) 

• ผ้่�เขึ้�าร่วมืยกแขึ้นทัำ�งสำองข้ึ้�นและห้ายใจัเขึ้�า วางแขึ้นลงและห้ายใจัออก ให้�ทำำาซึ่ำ�าชุ�า ๆ ห้ลายครั�ง  

• จับด�วยการเอาฝึ่ามืือสำองขึ้�างถิ่้กัน เพืื่�อให้�เกิดความือบอ้่น จัากนั�นให้�เลือกวางฝึ่ามืือท้ำ�อบอ้่นบนสำ่วนใดสำ่วนห้น้�งขึ้องร่างกาย (ห้น�า แขึ้น ขึ้า คอ ฯลฯ) 

• ขึ้อให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมือย้่กับต์ัวเองและเฝึ้าสำังเกต์การเปล้�ยนแปลงในร่างกาย 

ทำบทำวน/คำาถิ่ามื

• ร้�ส้ำกอย่างไรกับกิจักรรมืน้�? 

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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กิจกรรม 2: สุขภาวะสำาคัญอย่างไรกับนสผ.? 

ขัึ้�นต์อนปฏิิบัต์ิ:

 ให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืยืนเป็นวงกลมื และให้�แต์่ละคนอธิบายถิ่้งสิำ�งทำ้�ต์นเองทำำาเพืื่�อด้แลส้ำขึ้ภัาวะขึ้องต์นเองและทำำาให้�เกิดความืผ่่อนคลาย 

ทำบทำวน/คำาถิ่ามื 

• ให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืจัับค้่ จัากนั�นอภัิปรายว่า  

 ◊ ส้ำขึ้ภัาวะสำำาคัญอย่างไรต์่อค้ณ์ในฐานะนักกิจักรรมื? (5 นาท้ำ)  

 ◊ ในสำถิ่านการณ์์ใดท้ำ�ค้ณ์ต์�องการการด้แลและสำนับสำน้นจัากเพื่ื�อนนักกิจักรรมืด�วยกัน? พื่วกเขึ้าสำามืารถิ่ให้�ความืสำนับสำน้นได�ห้รือไมื่? (5 นาท้ำ) 

• ในกล้่มืให้ญ่ อภิัปรายห้ลังกิจักรรมื: (15-20 นาทำ้) 

 ◊ อะไรท้ำ�มืักเป็นประเด็นร่วมืกันขึ้องการพื่้ดค้ยระห้ว่างค้ณ์กับเพื่ื�อน? 

 ◊ ค้ณ์ได�เร้ยนร้�อะไรจัากความืสัำมืพื่ันธ์ระห้ว่างส้ำขึ้ภัาวะกับการเคลื�อนไห้ว? เห้ต้์ใดจั้งมื้ความืสำำาคัญกับงานขึ้องค้ณ์?   

 ◊ คำาต์อบท้ำ�อาจัเป็นไปได� เมืื�อส้ำขึ้ภัาวะขึ้องเราไมื่ด้ อาจัสำ่งผ่ลกระทำบต์่อการเคลื�อนไห้วขึ้องเรา ทำำาให้�เกิดความืข้ึ้่นเคืองและความื
โกรธ การเอาความืข้ึ้่นเคืองและความืโกรธมืาระบายออกกับคนอื�น อาจัสำ่งผ่ลกระทำบต์่อความืสัำมืพื่ันธ์ขึ้องเรา และแนวทำางการ
ทำำางานกับชุ้มืชุน 

 ◊ อาจัทำำาให้�เราม้ืความืสำร�างสำรรค์น�อยลง และเห้นื�อยล�ามืากข้ึ้�น ทำำาให้�เกิดความืสำิ�นห้วัง ซ้ึ่�งย่อมืสำ่งผ่ลกระทำบต์่อกำาลังใจัขึ้องเพืื่�อน
ร่วมืงานและขึ้องขึ้บวนการโดยรวมื   

 ◊ อาจัทำำาให้�เกิดความืไมื่มัื�นคง เมืื�อเราร้�ส้ำกเห้นื�อยอ่อน เรามืักร้�ส้ำกไมื่มัื�นคงในการทำำางานและตั์วต์นขึ้องเรา ซึ่้�งอาจัทำำาให้�เราร้�ส้ำกล�มื
เห้ลว อาจัทำำาให้�เราต์ัดสำินใจัจัากความืร้�ส้ำกไมื่มืั�นคง ซึ่้�งไมื่เป็นประโยชุน์ต์่อชุ้มืชุน แต์่เป็นการต์อบสำนองความืร้�ส้ำกไมื่มืั�นคงขึ้อง
เราเอง ยกต์ัวอย่างเชุ่น อาจัทำำาให้�เราต์�องการก้ดกันคนท้ำ�ทำำาให้�เราร้�ส้ำกไมื่มืั�นคงออกไปจัากการสำนทำนาท้ำ�สำำาคัญ แมื�ว่าจัะเป็นไป
เพื่ื�อประโยชุน์ส้ำงส้ำดขึ้องขึ้บวนการ   

 ◊ อะไรท้ำ�อาจัสำ่งผ่ลกระทำบด�านลบต์่อส้ำขึ้ภัาวะด�านอารมืณ์์/ร่างกายขึ้องเราในฐานะนักปกป้องสำิทำธิแผ่่นดิน? อะไรเป็นความืทำ�าทำายสำ่วน
บ้คคลต์่อส้ำขึ้ภัาวะทำ้�เกิดข้ึ้�นกับนักปกป้องสิำทำธิแผ่่นดิน?  

 ◊ คำาต์อบท้ำ�อาจัเป็นไปได� ความืร้�สำ้กสิำ�นห้วัง ทำ�อแทำ� ซึ่้มืเศร�า โดดเด้�ยว โกรธ ข้ึ้่นเคือง กลัว (ความืเส้ำ�ยงด�านความืปลอดภััย ภััย
ค้กคามื การขึ้่มืข้ึ้่ การค้กคามื ความืร้นแรง) ความืเคร้ยด ความืตื์�นเต์�นกังวล ความืมัื�นใจัทำ้�ต์ำ�า ความืเห้นื�อยล�า อาการห้มืดไฟ้
 ปัญห้าด�านส้ำขึ้ภัาพื่ การแบกรับความืท้ำกขึ้์ยากและความืเจั็บปวดขึ้องคนท้ำ�เราชุ่วยเห้ลือ การได�เห้็นการละเมืิดท้ำ�เกิดข้ึ้�นกับคน
ใกล�ต์ัว (เกิดข้ึ้�นกับคนท้ำ�เราร้�จัักห้รือคนท้ำ�ม้ืลักษณ์ะเด้ยวกับเรา) ไมื่ม้ืเวลาให้�ครอบครัวห้รือเพืื่�อนฝ้ึง ใชุ�ชุ้วิต์ห้รือทำำางานห้่างไกล
จัากคนท้ำ�เรารัก ครอบครัวห้รือเพืื่�อนไมื่ให้�ความืสำนับสำน้น ปัญห้าด�านการเงิน ไมื่ม้ืเงินสำ่งครอบครัว การถิ่้กสำร�างต์ราบาปเพืื่�อ
ลดความืชุอบธรรมืและทำำาลายชืุ�อเส้ำยงในการทำำางานขึ้องนักปกป้องสิำทำธิแผ่่นดิน  

คำาถิ่ามืเพืื่�อการอภิัปราย 

• เคยได�ยินคำาว่า “ด้แลต์นเอง” ห้รือไมื่? ม้ืความืเห็้นในเรื�องน้�อย่างไร? มื้ความืคิดอย่างไรเมืื�อได�ยินคำาน้�? 

• อะไรเป็นอ้ปสำรรคต์่อการเขึ้�าถิ่้งห้รือการปฏิิบัต์ิต์ามืการด้แลต์นเอง โดยเฉพื่าะสำำาห้รับนักกิจักรรมื? 

• ใครท้ำ�รับผิ่ดชุอบต์่อการด้แลต์นเองและส้ำขึ้ภัาวะขึ้องเรา?

บทท่� 6: สุุขภาวะและการเคล่�อนไหวท่�ยั่่�งยั่่น
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แนวปฏิบัติสำ�หรับผู้นำ�กระบวนก�ร

• เราต์�องไมื่เพื่้ยงสำอนเนื�อห้าขึ้องส้ำขึ้ภัาวะ ห้ากยังต์�องนำาการปฏิิบัต์ิด�านส้ำขึ้ภัาวะเขึ้�าไปอย้่ในสำ่วนห้น้�งขึ้องห้ลักส้ำต์รน้�ระห้ว่างการนำากระบวนการ 
เพื่ื�อให้�ผ้่�เขึ้�าร่วมืค้�นเคยและได�ฝึึกทำักษะและทำบทำวนต์นเอง ซึ่้�งเป็นสิำ�งทำ้�จัำาเป็นขึ้องการด้แลส้ำขึ้ภัาวะขึ้องต์นเอง  

• ส้ำขึ้ภัาวะอาจัเป็นประเด็นท้ำ�อ่อนไห้วสำำาห้รับผ่้�เขึ้�าร่วมื โดยเฉพื่าะถิ่�าพื่วกเขึ้าเคยม้ืประสำบการณ์์ความืบอบชุำ�าทำางจิัต์ใจัมืาก่อนในชุ้วิต์ ห้รือร้�ส้ำกไมื่
สำบายใจัท้ำ�จัะเล่าให้�คนอื�นฟ้ัง เป็นเรื�องสำำาคัญมืากท้ำ�ผ่้�เขึ้�าร่วมืต์�องร้�ส้ำกสำบายใจักับกิจักรรมืต์่าง ๆ ก่อนท้ำ�จัะเริ�มืทำำา จััดให้�มื้การพัื่กอย่างเพื่้ยงพื่อ 
และให้�ม้ืการสำร�างพืื่�นทำ้�ท้ำ�ปลอดภััย เพื่ื�อให้�ม้ืการรับฟ้ังและให้�ความืสำำาคัญกับเส้ำยงทำ้กเส้ำยงและประสำบการณ์์ท้ำกอย่าง วิธ้การสำร�างพืื่�นทำ้�ปลอดภััย
อาจัรวมืถิ่้งการใชุ�แนวคิดการรับฟ้ังอย่างล้กซึ่้�ง เป็นการรับฟ้ังจัากห้ัวใจั ในการทำำาเชุ่นน้� ผ้่�นำากระบวนการควรถิ่ามืผ่้�เขึ้�าร่วมืว่า อะไรท้ำ�ทำำาให้�พื่วก
เขึ้าร้�ส้ำกด้เวลาท้ำ�บอกเล่าเรื�องสำำาคัญให้�เพื่ื�อนฟ้ัง จัากนั�นให้�จัดคำาต์อบบนกระดาน 

• เราจัำาเป็นต์�องเน�นถิ่้งความืสำำาคัญขึ้องการรักษาความืลับ การฟ้ังโดยไมื่ตั์ดสิำน และการไมื่ขัึ้ดจัังห้วะห้รือร้บให้�ความืเห็้น 

• เราต์�องสำังเกต์ว่าผ้่�เขึ้�าร่วมืบางคนอาจัพื่ร�อมืต์่อการเขึ้�าร่วมืกิจักรรมืขึ้�างต์�นมืากกว่าคนอื�น ห้ากเป็นไปได� ให้�ด้ว่ากิจักรรมืใดม้ืความืเห้มืาะสำมื
มืากสำ้ดสำำาห้รับผ้่�เขึ้�าร่วมื และให้�ปรับกิจักรรมืให้�เห้มืาะกับผ่้�เขึ้�าร่วมืท้ำ�เขึ้�ารับการอบรมื
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ภ าคผนวก 1: สิ�งท่�ควรอ่านเพิ�มเติม

Fighting Back: A Global Protection Strategy for Earth Rights Defenders by EarthRights
Women Lead the Fight Blog by EarthRights
Land and environmental defenders: annual report archive by Global Witness  
Front Line Defenders Global Analysis (2019) by Front Line Defenders
The Declaration on Human Rights Defenders (English) by UN General Assembly
(Burmese) (Thai) (Karen) (Mon) (Lao) (Shan) (Vietnamese) (Chinese)
Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights (Fact Sheet No. 29) by Office of the United Nations High Com-
missioner for Human Rights
Defenders at Risk by Swedwatch
The Gender at Work Framework by Gender at Work
Gender at Work Framework Webinar by UN Women Training Centre
New Protection Manual for Human Rights Defenders by Protection International
Holistic Security Training Manual by Tactical Technology Collective 
Integrated Security: The Manual by The Kvinna till Kvinna Foundation
Surveillance Self-Defense (SSD) by Electronic Frontier Foundation
Security in a box by Tactical Technology Collective and Front Line Defenders
Digital Security Helpline by Access Now
Data Detox Kit by Tactical Technology Collective 
Digital Security First Aid Kit for Human Rights Defenders by Association for Progressive Communications
Instruments of Repression by FORUM-ASIA
Fighting To Exist: Legislative Protection For Human Rights Defenders In Asia by The International Service for Human Rights
Criminalization of Human Rights Defenders by Protection International
The chilling effect of threats, violence and criminalization by Forest Peoples Programme
Attacks and criminalization of indigenous human rights defenders: report by the UN Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples
Security Guidelines for field research in complex, remote and hazardous places by International Institute of Social Studies
Security Risk Management: A basic guide for smaller NGOs by European Interagency Security Forum
Human Rights Resilience Project
Caring for yourself so you can keep defending human rights by Amnesty International
Self-Care for People Experiencing Harassment by Hollaback!
The Young Feminist Foundation self-care resources by FRIDA
Strategies for building an organization with a soul by Hope Chigudu and Rudo Chigudu
What’s the point of revolution if we can’t dance by Urgent Action Fund for Women’s Human Rights
Coping-with-Prison
New Tactics in Human Rights: Self-Care for Activists: Sustaining Your Most Valuable Resource  by Center for Victims of Torture
Manual on Human Rights Monitoring: Trauma and Self-care by UN Office of the High Commissioner on Human Rights
Activist self care and well-being by Amnesty International Australia
Capacitar Emergency Kits of Best Practices by Capacitar International
Sustainable Activism and Avoiding Burnout by Activist Trauma Support
Staying Resilient while trying to Save the World by Amnesty International
Psychosocial Well-being for Human Rights Defenders in the Philippines by FORUM-ASIA
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คำาอธิบายศัพท์ 

โมดุล 1

โดยพลการ: การปฏิิบัต์ิห้รือการตั์ดสำินใจัใด ๆ ทำ้�ไมื่อย้่บนพื่่�นฐานขึ้องเห้ต้์ผ่ล ห้รือเป็นการตั์ดสำินโดยใชุ�ด้ลพื่ินิจัสำ่วนต์ัว โดยไมื่คำาน้งถิ่้งพื่ยานห้ลักฐาน ห้ลัก
เกณ์ฑ์ ห้รือมืาต์รฐาน 

สภาวะทับซ้อน: กรอบคิดท้ำ�ชุ่วยให้�เราสำามืารถิ่ว่เคราะห้์ ทำำาความืเขึ้�าใจั และรับมืือกับอัต์ลักษณ์์ท้ำ�ห้ลากห้ลาย ซึ่้�งเชุื�อมืโยง และกำาห้นดประสำบการณ์์เก้�ยวกับการ
กดข้ึ้�และอภัิสำิทำธิท้ำ�ม้ืซึ่้�งแต์กต์่างไปขึ้องแต์่ละคน ต์ัวอย่างขึ้องอัต์ลักษณ์์ท้ำ�ห้ลากห้ลาย ได�แก่ เพื่ศสำภัาพื่ รสำนิยมืทำางเพื่ศ ชุาต์ิพัื่นธ้์ ชุนชุั�นทำางสัำงคมื-เศรษฐกิจั
 ความืพิื่การห้รือไมื่พื่ิการ และอาย้  

นักปกป้องสิทธ์ิแผ่นดิน (ERD): นักปกป้องสำิทำธิแผ่่นดินห้มืายถิ่้งบ้คคลซ้ึ่�งปกป้องสำิทำธิในท้ำ�ดินและสำิ�งแวดล�อมื  

นักปกป้องสิทธิ์มนุษยชน (HRD): นักปกป้องสำิทำธิมืน้ษยชุนห้มืายถิ่้งบ้คคลซ้ึ่�งสำ่งเสำร่มืและค้�มืครองมืาต์รฐานสำิทำธิมืน้ษยชุนซ้ึ่�งเป็นท้ำ�ยอมืรับในระดับสำากล 

บุคคลที�ไม่ใช่รัฐ: บ้คคลห้รือกล้่มืซึ่้�งไมื่ใชุ่เจั�าห้น�าท้ำ�ขึ้องรัฐ และอาจัรวมืถิ่้งห้น่วยงานธ้รกิจัเอกชุน และพื่นักงานขึ้องพื่วกเขึ้า รวมืทัำ�งเจั�าห้น�าท้ำ�รักษาความืปลอดภััย 

ปิต์าธ์ิปไต์ย: ห้มืายถิ่้งความืเป็นปิต์าธิปไต์ยในระบบสำังคมื กล่าวคือชุายเป็นผ้่�ควบค้มือำานาจัและทำรัพื่ยากรสำ่วนให้ญ่ และม้ืบทำบาทำส้ำงสำ้ดในฐานะผ้่�นำาทำางการ
เมืือง มื้อำานาจัทำางศ้ลธรรมื และม้ือภิัสำิทำธิ�ทำางสัำงคมื 

บุคคลที�เป็นส่วนหน้�งข้องรัฐ: บ้คคลห้รือกล้่มืท้ำ�เป็นพื่นักงานขึ้องรัฐ รวมืทัำ�งต์ำารวจัและกองกำาลังความืมัื�นคง เจั�าห้น�าทำ้�ขึ้องรัฐและผ่้�พื่ิพื่ากษา 

การสร้างต์ราบาป: การต์กเป็นเป้าความืชิุงชัุงรังเก้ยจั และย้ทำธว่ธ้ท้ำ�ม้ืการนำามืาใชุ�มืากขึ้้�นทำั�วโลกโดยผ่้�ท้ำ�ต์่อต์�านการทำำางานขึ้องนักปกป้องสำิทำธิมืน้ษยชุน 

โมดุล 2

ศักยภาพ: ความืเขึ้�มืแข็ึ้งห้รือปญจัจััยท้ำ�ลดแนวโน�มืทำ้�จัะเกิดภััยค้กคามืห้รือเกิดผ่ลกระทำบ ต์ัวอย่างขึ้องศักยภัาพื่อาจัห้มืายถิ่้งการม้ืองค์ความืร้�ท้ำ�เขึ้�มืแข็ึ้งในระบบ
กฎห้มืาย การใชุ�ประโยชุน์จัากการสืำ�อสำารท้ำ�ปลอดภััย ห้รือเครือขึ้่ายสำนับสำน้น 

แนวปฏิิบัต์ิฉุุกเฉุิน: มืาต์รการรับมืือท้ำ�นำามืาใชุ�เมืื�อเกิดภััยค้กคามืขึ้้�นมืา 

ผลกระทบ: ระดับขึ้องอันต์รายทำ้�เกิดขึ้้�นเมืื�อม้ืภััยค้กคามื 

ความปลอดภัยอย่างเป็นองค์รวม: แนวทำางอย่างเป็นองค์รวมืด�านความืปลอดภััย ทำั�งความืปลอดภััยทำางกายภัาพื่ ความืปลอดภััยทำางดิจั่ทำัล และส้ำขึ้ภัาวะ
ทำางจัิต์วิทำยาสัำงคมื  

แนวโน้ม: ความืเป็นไปได�ท้ำ�จัะเกิดภััยค้กคามืขึ้้�นมืา ยกตั์วอย่างเชุ่น ความืเป็นไปได�ท้ำ�จัะถิ่้กควบค้มืตั์วระห้ว่างการประทำ�วง ซ้ึ่�งอาจัเพื่ิ�มืขึ้้�น มืากกว่าแนวโน�มืท้ำ�จัะ
ถิ่้กควบค้มืตั์วห้ากทำำางานเข้ึ้ยนรายงานในสำำานักงาน  

แนวปฏิิบัต์ิเพื�อบรรเทาผลกระทบ: มืาต์รการเชิุงป้องกันทำ้�สำามืารถิ่นำามืาใชุ�เพื่่�อลดแนวโน�มืทำ้�จัะเกิดภััยค้กคามื ห้รือลดระดับความืเสำ่�ยง 

การบุกต์รวจั: การท้ำ�ห้น่วยงานต์ำารวจัห้รือความืมัื�นคงบ้กเขึ้�ามืาอย่างไมื่คาดห้มืาย ในสำถิ่านท้ำ�ใดสำถิ่านท้ำ�ห้น้�งเพื่่�อต์รวจัค�นห้าวัต์ถิ่้ห้รือบ้คคลบางประการ 

ความเสี�ยง: อันต์รายทำ้�อาจัเกิดขึ้้�นกับบ้คคลห้รือกล้่มื โดยมืักเป็นผ่ลลัพื่ธ์โดยต์รงจัากภััยค้กคามื ต์ัวอย่างขึ้องความืเสำ่�ยงได�แก่ โอกาสำท้ำ�จัะได�รับบาดเจั็บห้รือ
ถิ่้กสำังห้าร อันเป็นผ่ลมืาจัากการโจัมืต้์ทำางกายภัาพื่ โอกาสำท้ำ�จัะถิ่้กเปิดโปงขึ้�อม้ืลเนื�องจัากขึ้�อม้ืลถิ่้กขึ้โมืยไป ห้รือโอกาสำท้ำ�จัะเกิดความืเคร้ยดห้รืออาการห้มืด
ไฟ้ อันเป็นผ่ลมืาจัากการถิ่้กค้กคามืห้รือขึ้่มืข้ึ้ ่ 
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การประเมินความเสี�ยง: กระบวนการท้ำ�ทำำาให้�สำามืารถิ่จัำาแนกโอกาสำทำ้�จัะเกิดภััยค้กคามื และสำามืารถิ่ประเมืินเมืื�อเปรภยบเท้ำยบกับศักยภัาพื่และความืเปราะบาง
ท้ำ�ม้ือย้่ ซึ่้�งจัะทำำาให้�ประเมืินระดับขึ้องความืเสำ้�ยงท้ำ�จัะเกิดข้ึ้�นกับบ้คคลห้รือกล้่มืได� 

ยุทธ์ศาสต์ร์ความมั�นคง: แผ่นปฏิิบัต์ิการท้ำ�ม้ืเป้าห้มืายเพื่่�อค้�มืครองบ้รณ์ภัาพื่ทำางกายภัาพื่ ทำางดิจั่ทำัล และจั่ต์ว่ทำยาสัำงคมืขึ้องบ้คคลห้รือกล้่มื  

ภัยคุกคาม: สำิ�งใด ๆ  ท้ำ�อาจัเป็นอันต์รายต์่อความืปลอดภััยและส้ำขึ้ภัาวะทำางกายภัาพื่ ทำางดิจั่ทัำล และจั่ต์ว่ทำยาสำังคมืขึ้องบ้คคลห้รือกล้่มื ต์ัวอย่างเชุ่น ภััยค้กคามื
จัากการโจัมืต้์ทำางกายภัาพื่ การขึ้โมืยขึ้�อม้ืล ห้รือการค้กคามืและขึ้่มืข้ึ้ ่

ความเปราะบาง: ความือ่อนแอห้รือปญจัจััยท้ำ�เพื่ิ�มืแนวโน�มืท้ำ�จัะเกิดภััยค้กคามืห้รือผ่ลกระทำบ ต์ัวอย่างขึ้องความืเปราะบางอาจัรวมืถิ่้งการขึ้าดความืร้�เก้�ยวกับ
ระบบกฎห้มืาย การขึ้าดเครื�องมืือสืำ�อสำารทำ้�ปลอดภััย ห้รือการทำำางานเพื่้ยงลำาพื่ังโดยไมื่ม้ืเครือขึ้่ายสำนับสำน้น  

โมดุล 3

Anti-virus หรือ anti-malware: ซึ่อฟ้ต์์แวร์ท้ำ�ชุ่วยรักษาความืปลอดภััยและปกป้องจัากซึ่อฟ้ต์์แวร์อื�นทำ้�ม้ื่งทำำาร�าย 

App-lock: เป็นค้ณ์ลักษณ์ะขึ้องแอปในโทำรศัพื่ทำ์มืือถิ่ือ ซึ่้�งกำาห้นดให้�ต์�องใสำ่พื่าสำเว่ร์ดห้รือใสำ่รหั้สำ ก่อนท้ำ�จัะเขึ้�าถิ่้งแอปได�  

การเข้้ารหัส: กระบวนการซึ่่อนขึ้�อม้ืลด�วยการเปล่�ยนให้�อย้่ในร้ปท้ำ�อ่านไมื่ได� เชุ่น การทำำาให้�เป็นรหั้สำ การเขึ้�ารหั้สำเป็นว่ธ้การท้ำ�มืักนำามืาใชุ�เพื่่�อปกป้องขึ้�อม้ืลท้ำ�
อ่อนไห้ว ทำำาให้�เฉพื่าะผ้่�ท้ำ�ได�รับอน้ญาต์สำามืารถิ่เขึ้�าถิ่้งขึ้�อม้ืลนั�นได� ม้ืการนำามืาใชุ�เพืื่�อปกป้องขึ้�อม้ืลท้ำ�สำ่งผ่่านเครือขึ้่ายไร�สำายและอินเต์อร์เน็ต์  

Malware: ซึ่อฟ้ต์์แวร์ท้ำ�ประสำงค์ร�ายทำ้�ถิ่้กสำร�างขึ้้�นมืา เพื่่�อสำร�างอันต์ราย ทำำาให้�เสำ่ยห้ายจันใชุ�การไมื่ได� ห้รือเป็นการใชุ�ประโยชุน์จัากอ้ปกรณ์์ทำางดิจั่ทัำล ห้รือการ
เขึ้�าถิ่้งเนื�อห้าขึ้องอ้ปกรณ์์นั�น โดยไมื่ได�รับอน้ญาต์จัากผ้่�ใชุ� 

Software: โปรแกรมืคอมืพื่ิวเต์อร์ทำ้�ชุ่วยให้�ผ่้�ใชุ�สำามืารถิ่ปฏิิบัต์ิงานบางอย่างได� 

Spyware: เป็นมืัลแวร์ห้รือซึ่อฟ้ต์์แวร์ท้ำ�ประสำงค์ร�ายในร้ปแบบห้น้�ง ซึ่้�งชุ่วยให้�คนร�ายสำามืารถิ่สำอดแนมืการใชุ�อ้ปกรณ์์ได�  

ต์ัวชี�วัดความปลอดภัย: สำิ�งผ่ิดปรกต์ิท้ำ�อาจัสำ่งผ่ลกระทำบต์่อความืปลอดภััยขึ้องเรา 

Trojan: การโจัมืต้์ระบบด�วยการปล่อยซึ่อฟ้ต์์แวร์ประสำงค์ร�าย โดยอาจัเกิดขึ้้�นห้ลังการคลิกลิงก์ ห้รือการดาวน์โห้ลดซึ่อฟ้ต์์แวร์บางตั์ว  

Two-factor authentication: ว่ธ้การเพื่ิ�มืความืปลอดภััยขึ้องบัญชุ้ออนไลน์ โดยกำาห้นดให้�ใชุ�บัญชุ้ทำางอ้เมืล์ห้รือโซึ่เชุ้ยลม้ืเด้ย เป็นการเพื่ิ�มืระดับความื
ปลอดภััยอ้กชุั�นห้น้�งในระห้ว่างการลงชุื�อเขึ้�าใชุ� กำาห้นดให้�ผ้่�ใชุ�งานต์�องใสำ่รหั้สำเพื่ิ�มืเต์ิมื ภัายห้ลังการใสำ่พื่าสำเวิร์ดต์ามืปรกติ์ 

Phishing: ว่ธ้การท้ำ�ผ้่�โจัมืต้์ทำางดิจั่ทำัลใชุ� เพื่่�อห้ลอกให้�บ้คคลสำ่งขึ้�อมื้ลบัญชุ้ พื่าสำเว่ร์ด ห้รือขึ้�อม้ืลทำ้�อ่อนไห้วมืาให้�  

Virtual private network (VPN): ว่ธ้การเขึ้�ารหั้สำการทำำากิจักรรมืทำางอินเต์อร์เน็ต์ และเป็นการซึ่่อนท้ำ�อย้่ทำางกายภัาพื่ ในระห้ว่างการเชุื�อมืต์่ออ้ปกรณ์์กับ
อินเต์อร์เน็ต์ (การซึ่่อน IP address)

โมดุล 4

การบังคับขื้นใจั: การทำำาให้�บ้คคลกระทำำาการโดยไมื่สำมัืครใจั ทำั�งโดยการใชุ�กำาลังห้รือการขึ้่มืขึ้่่ให้�ทำำาต์ามื 

การเอาผิดทางอาญา: การบิดเบือนห้รือเปล่�ยนแปลงกฎห้มืาย เพื่่�อทำำาให้�การกระทำำาท้ำ�ชุอบธรรมืกลายเป็นสำิ�งทำ้�ผ่ิดกฎห้มืาย

การหมิ�นประมาท: การกระทำำาอันเป็นเห้ต้์ให้�เกิดความืเสำ่ยห้ายต์่อชุื�อเสำ่ยงขึ้องบ้คคลอื�น 

การยั�วยุ: ในกฎห้มืายอาญา การยั�วย้ห้มืายถิ่้งการกระต้์�นให้�บ้คคลอื�นกระทำำาความืผ่ิดอาญา 

ความปลอดภััยและการค้�มครองนัักปกป้องสิิทธิิแผ่่นัดินั:ค่่มือประกอบการจััดกระบวนัการ
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การคุกคามด้วยกระบวนการกฎหมาย: การใชุ�ระบบกฎห้มืายขึ้องรัฐห้รือบ้คคลท้ำ�ไมื่ใชุ่รัฐซึ่้�งม้ือำานาจั เพื่่�อขึ้่มืขึ้่่ห้รือปิดปากบ้คคลอื�น โดยการแจั�งความืดำาเนิน
คด้ทำำาให้�คนเห้ล่านั�นต์�องเกิดภัาระทำางกฎห้มืายทำ้�ม้ืค่าใชุ�จั่ายส้ำงและทำำาให้�เกิดความืเคร้ยด  

การบิดเบือน: การจััดการห้รือเปล่�ยนแปลงโดยใชุ�ทัำกษะ โดยมืักมื้จัุดประสำงค์เพื่่�อห้ลอกลวงผ้่�อื�น  

การต์ระหนักรู้ถ้งสถานการณ์: ห้มืายถิ่้งการปฏิิบัต์ิเพื่่�อให้�ทำราบถิ่้งสำภัาพื่แวดล�อมืท้ำ�เป็นอย้่ ทำำาให้�ทำราบว่าเราอย้่ท้ำ�ใด อะไรท้ำ�เกิดขึ้้�นรอบต์ัวเรา ทัำ�งยังรวมืถิ่้ง
การร้�ว่าใครอย้่รอบตั์วเรา เห้ต์้ใดจั้งอย้่ท้ำ�นั�น และพื่วกเขึ้ากำาลังทำำาอะไรอย้่  

โมดุล 6

การดูแลแบบกลุ่ม: วัฒนธรรมืท้ำ�บ้คคลท้ำ�ห้ลากห้ลายได�ร่วมืมืือกันเพื่่�อด้แลสำ้ขึ้ภัาวะขึ้องบ้คคลและชุ้มืชุน ทัำ�งน้�อาจัรวมืถิ่้งนายจั�าง ครอบครัว นักกิจักรรมืคน
อื�น แห้ล่งท้ำน ฯลฯ  

สุข้ภาวะอย่างเป็นองค์รวม: กรอบคิดเพื่่�อการว่เคราะห้์และทำำาความืเขึ้�าใจัต์่อส้ำขึ้ภัาวะ โดยการต์ระห้นักว่าม้ืห้ลายปญจัจััยท้ำ�เชุื�อมืโยงกัน รวมืทัำ�งความืคิด ร่างกาย
 สำภัาพื่แวดล�อมืในชุ้วิต์ ความืสัำมืพื่ันธ์ และประสำบการณ์์ในท้ำ�ทำำางาน ซ้ึ่�งมื้อิทำธิพื่ลต์่อส้ำขึ้ภัาวะขึ้องเรา  

Post-traumatic stress disorder (PTSD): ภัาวะผ่ิดปรกต์ิด�านส้ำขึ้ภัาพื่จั่ต์ อันเป็นผ่ลมืาจัากความืบอบชุำ�าทำางใจัทำ้�เรื�อรัง และ/ห้รือม้ืผ่ลกระทำบในระยะยาว
ต์่อบ้คคลนั�น  

สุข้ภาวะทางจัิต์วิทยาสังคม: ส้ำขึ้ภัาวะทำางจั่ต์ว่ทำยาและอารมืณ์์ และความืเชุื�อมืโยงกับปญจัจััยด�านสัำงคมื  

ความยืนหยัด: ศักยภัาพื่ในการฟ้้�นตั์วอย่างรวดเร็ว ภัายห้ลังเผ่ชุิญกับความืทำ�าทำายห้รือความืยากลำาบาก 

การดูแลต์นเอง: การทำำาห้น�าทำ้�อย่างจัร่งจัังเพื่่�อค้�มืครองส้ำขึ้ภัาวะและความืส้ำขึ้ขึ้องต์นเอง โดยเฉพื่าะในชุ่วงท้ำ�เกิดความืเครภยด  

ความเครียด: ปฏิิกิร่ยาขึ้องร่างกายมืน้ษย์ทำ้�ม้ืต์่อแรงกดดันจัากสำถิ่านการณ์์ห้รือเห้ต้์การณ์์ในชุ้ว่ต์  

การทำากิจักรรมอย่างยั�งยืน: การทำำากิจักรรมืท้ำ�เกิดขึ้้�นต์่อเนื�องเป็นเวลานาน 

ความบอบชำ�าทางจัิต์ใจั: ปฏิิกิร่ยาทำางอารมืณ์์และกายภัาพื่ ทัำ�งในชุ่วงทำ้�เผ่ชุิญกับเห้ต้์การณ์์ท้ำ�ทำำาให้�เกิดความืเครภยด ความืกลัว ห้รือความืท้ำกขึ้์ใจั และเห้ต้์การณ์์
ภัายห้ลัง 

ความบอบชำ�าทางจิัต์ใจัในทางอ้อม: เป็นความืบอบชุำ�าทำางจั่ต์ใจัท้ำ�เป็นผ่ลมืาจัากการรับฟ้ังประสำบการณ์์ทำ้�เจั็บปวดขึ้องคนอื�น 

ภาคผนวก


