
สรุปสาระสำคัญ 
โครงการอบรมเสริมสรางศักยภาพสำหรับเจาหนาท่ีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

จัดโดยสำนักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนษุยชนแหงสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) 

ระหวางวันท่ี ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผานระบบออนไลน  
 
 
๑. วัตถุประสงคการอบรมฯ 
 เพื่อใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความสำคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แนวคิด
และแนวปฏิบัติในการติดตามสถานการณดานสิทธิมนุษยชน แนวทางการสังเกตการณชุมนุม การแสวงหา
ขอเท็จจริง และการใชกำลัง รวมถึงเพื่อเปนการสรางชองทางสำหรับเจาหนาท่ีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติในการมีสวนรวมกับเจาหนาที่ OHCHR ในประเด็นดานสิทธิมนุษยชนตาง ๆ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณและแนวปฏิบัติท่ีดีระหวางท้ังสององคกรตอไป 
 

๒. ผูเขารวมการอบรมฯ 
ประกอบดวยเจาหนาท่ีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จำนวน ๓๙ คน จากสำนักตาง ๆ 

ไดแก สำนักบริหารกลาง สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สำนักคุมครองสิทธิมนุษยชน สำนัก
สงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สำนักเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน สำนักมาตรฐานและ
ติดตามการคุมครองสิทธิมนุษยชน สำนักกฎหมาย และสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน และสำนักสิทธิมนายชน 
ระหวางประเทศ 
 

๓. ภาพรวมของการอบรมฯ 
การอบรมจัดขึ้นระหวางวันท่ี ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผานระบบออนไลน โดยภาพรวมการอบรมเปนไป

อยางสรางสรรค ผูเขารวมการอบรมมีการแลกเปล่ียนประสบการณการทำงานและต้ังคำถามเพื่อสอบถามวิทยากร
ตลอดการอบรม ท้ังนี้ ฝาย OHCHR ไดอำนวยความสะดวกในการจัดหาลามแปลภาษาใหตลอดการอบรม จึงสงผล
ใหผูเขารับการอบรมสามารถเขาใจเนื้อหาไดอยางละเอียดครบถวน 
 

๔. เนื้อหาการอบรม ประกอบดวย ๕ หัวขอ มีรายละเอียด ดังนี้ 
๔.๑ หัวขอ “บทบาทหนาที่และความสำคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ” บรรยายโดย 

นายฟลลิป วาเดล ผูแทนจากกรอบความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions: APF) มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

- กรอบความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Asia Pacific 
Forum of National Human Rights Institutions: APF) กอต้ังข้ึนเมื่อป ๒๕๓๙ มีภารกิจในการรณรงคงาน
ดานสิทธิมนุษยชนตาง ๆ ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และจัดการอบรม รวมถึงสรางเครือขายใหแกสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติท่ีเปนสมาชิก ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ปจจุบันมีสมาชิกจำนวน 25 ประเทศ รวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

- กรอบความรวมมือเครือขายพันธมิตรระดับโลกวาดวยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (Global 
Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) เปนองคกรเคร ือขายสมาชิกที ่รวบรวม
สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติจากทั่วโลก มีภารกิจในการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติใหสอดคลองกับหลักการปารีส (Paris Principles) และการเปนผูนำดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
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มนุษยชนใหการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแกสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการประสานงานกับคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติและกลไกภายใตสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน โดย GANHRI มีรูปแบบเปน
องคกรไมแสวงหากำไรภายใตกฎหมายสวิส มีธรรมนูญ GANHRI (GANHRI Statute) เปนขอบังคับในการ
ดำเนินงาน มีสมาชิกจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติมากกวา ๑๑๐ แหงทั่วโลก รวมถึงคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ  

- ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ GANHRI คือการพิจารณาประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติที่เปนสมาชิก โดยกลไกที่เรียกวา “คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: 
SCA)” ทำหนาท่ีประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพื่อใหสอดคลองกับหลักการปารีส โดยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติจะตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑพื้นฐานดังตอไปนี้ 

(๑) สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะตองจัดต้ังโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจัดต้ังอื่น ๆ 
(๒) มีอำนาจในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
(๓) มีความเปนอิสระจากรัฐบาล และภาคสวนอื่น ๆ 
(๔) สะทอนความหลากหลายทางสังคม 
(๕) มีกระบวนการแตงต้ัง ถอดถอน และระยะเวลาการดำรงตำแหนงท่ีโปรงใสและชัดเจน 
(๖) มีทรัพยากรท้ังดานงบประมาณและบุคลากรในการดำเนินงานอยางเพียงพอ 
(๗) มีอำนาจอยางเพียงพอในการตรวจสอบขอเท็จจริง 
(๘) มีความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ  
(๙) มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทำรายงานประจำป 

- ปจจุบันคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจัดอยูในสถานะ “บี” โดยอยูระหวางกระบวนการ
ขอรับการประเมินสถานะ โดยไดเขารับการสัมภาษณกับ SCA ผานระบบการประชุมทางไกลไปเมื่อเดือนธันวาคม 
๒๕๖๓ โดยผลการพิจารณาของ SCA ปรากฏวามีมติใหเล่ือน (defer) การพิจารณาประเมินสถานะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติออกไปเปนเวลา ๑๘ เดือน โดยมีขอหวงกังวลท่ีสำคัญ ไดแก ความเปนอิสระเกี่ยวกับหนาท่ี
และอำนาจตามบทบัญญัติมาตรา ๒๔๗ (๔) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ
มาตรา ๒๖ (๔) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ที่บัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองช้ีแจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองโดยไมชักชาในกรณี 
ที่มีการรายงานสถานการณเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ซึ่ง SCA เห็นวา 
บทบัญญัติดังกลาวอาจลดทอนความเปนอิสระท่ีแทจริงหรือท่ีสาธารณะรับรู (actual or perceived independence)  
 

๔.๒ หัวขอ “ความรูเบื ้องตนเกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฏิบัติในเรื ่องการติดตามสถานการณดาน 
สิทธิมนุษยชน” บรรยายโดยนายปกปอง เลาวัณยศิริ เจาหนาที่ OHCHR ประจำราชอาณาจักรกัมพูชา และ
นางสาวประทับจิต นีละไพจิตร เจาหนาที่ OHCHR ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งนี้ เนื้อหาขอมูล 
การบรรยายไดสรุปมาจากเอกสารคูมือวาดวยการเฝาระวังสิทธิมนุษยชน (OHCHR Manual on Human Rights 
Monitoring1) มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  คำศัพทในการติดตามสถานการณดานสิทธิมนุษยชน มี ๓ คำ ดังนี้ 
  (๑) การติดตามสถานการณ (monitoring) เปนการติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชนเพื่อเก็บ

รวบรวมขอมูลและนำไปวิเคราะหตรวจสอบเพื่อนำไปสูการแกไขปญหาสิทธิมนุษยชน โดยการติดตามที่ดจีะตอง
เขาใจปญหา มีจุดมุงหมายท่ีชัดเจนในการติดตาม และทราบวาตองการแกปญหาอะไร ทั้งนี้ ปจจัยสำคัญของ 
การติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชนท่ีตองคำนึง มีดังนี้ 

 
1 ขอมูลเพิ่มเติม https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx 
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- ปญหาเหลานั้นจะตองติดตามนานเปนระยะเวลาเทาใดจึงจะสามารถนำขอมูลที่ไดร ับไป
วิเคราะหได เชน สถานการณดานการใชสิทธแิละเสรีภาพ เปนตน 

- ปญหาเหลานั้นตองเก็บขอมูลจำนวนมากหรือไม ซึ่งการเก็บขอมูลมากหรือนอยจะมีผลตอ
การนำมาวิเคราะห เชน การสัมภาษณผูอพยพ การสัมภาษณชนกลุมนอย เปนตน 

- มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่จะนำมาใชเปนกรอบแนวทางในการติดตาม
สถานการณ  

 (๒) การแสวงหาขอเท็จจริง (fact finding) เปนการติดตามสถานการณท่ีเล็กหรือเฉพาะกวา
การติดตามสถานการณ (monitoring) โดยมีเปาหมายเฉพาะเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงและเพื่อทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผานการสัมภาษณผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ท่ีอยูในเหตุการณ เหยื่อ พยาน ผูไดรับ
ผลกระทบโดยตรงหรือออม ทั ้งนี ้ การแสวงหาขอเท็จจริงถือเปนสวนหนึ่งและสวนสำคัญของการติดตาม
สถานการณสิทธิมนุษยชน (monitoring) 

 (๓) การสังเกตการณ (observation) เปนการติดตามสถานการณท่ีมีระยะเวลาเฉพาะหรือ 
เหตุการณเฉพาะ เชน เหตุการณชุมนุมวันนี้ การสังเกตการณการพิจารณาคดี การสังเกตการณการเลือกต้ัง เปนตน 

 

  หลักการสำคัญในการติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย ๘ หลักการ ไดแก 
  (๑) ติดตามสถานการณโดยไมสรางผลกระทบทางลบกับเหยื่อ (do no harm) ซึ่งเปนหลักท่ี

สำคัญที่สุดที่เจาหนาท่ีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะตองยึดถือ โดยการไดมาซึ่งขอมูลตาง ๆ  
พึงระลึกวาจะไมทำใหเกิดความเส่ียงตอผูใหขอมูล และผูใหขอมูลจะตองทราบวาจะนำขอมูลท่ีไดรับไปใชทำอะไร
และในรูปแบบใด รวมถึงใหความยินยอม (informed consent) 

  (๒) ติดตามสถานการณโดยใชหลักมาตรฐานสิทธิมนุษยชนมาเปนกรอบแนวทางในการติดตาม 
โดยนำมาใชเปนฐานในการวิเคราะหและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึน และจัดทำเปนขอเสนอแนะท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ทั้งนี้ การอางอิงมาตรฐานควรอางอิงจากสนธิสัญญาดาน
สิทธิมนุษยชนท่ีไทยเปนภาคี ควบคูกับขอคิดเห็นทั่วไป (general comments) หลักการทสิทธิมนุษยชนตาง ๆ 
ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีไทยไดรับจากกลไกตาง ๆ ของสหประชาชาติ 

  (๓) ติดตามสถานการณภายใตการเคารพในบทบาทหนาที่ของทุกฝาย โดยพึงระลึกวากำลังทำ
หนาท่ีติดตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนเพื่อนำขอมูลท่ีไดรับจากการติดตามไปจัดทำเปนขอเสนอแนะเพื่อใหทุกฝายได
พัฒนาบทบาทของตนใหสอดคลองกับหลักการสิทธิมนุษยชนตอไปโดยปราศจากอคติและการเลือกปฏิบัติ 

  (๔) ติดตามสถานการณอยางมืออาชีพ กลาวคือ ในการติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชน 
เจาหนาท่ีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะตองแนะนำตัวและอธิบายบทบาทหนาท่ีใหทราบ 
รวมถึงอธิบายถึงสิ่งที่ทำไดและทำไมได โดยไมใหคำมั่นสัญญาใด ๆ ที่อยูนอกเหนือหนาที่และอำนาจ ตลอดจน
เตรียมความพรอมท่ีจะสนับสนุนและประสานงานเพื่อสงตอใหกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงตอไป 

  (๕) เก็บขอมูลและแหลงขอมูลเปนความลับ โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับทุกฝาย 
  (๖) ความปลอดภัย ในการติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชนใด ๆ  เจาหนาท่ีสำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติจะตองคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเอง เหยื่อ พยาน และผูเกี่ยวของท้ังหมด 
  (๗) ขอมูลท่ีถูกตอง ในการติดตามสถานการณ ควรบันทึกขอมูลท่ีพบอยางรายละเอียด โดยไมควร

ใสความเห็นหรืออคติใด ๆ ลงในเอกสารบันทึกขอมูล 
  (๘) มิติทางเพศ เพศสภาพ และวัฒนธรรม ควรใหความสำคัญกับมิติเหลานี้ทุกครั้งในการติดตาม

สถานการณสิทธิมนุษยชนใด ๆ เชน การแยกสัมภาษณชาย-หญิง ในบางกรณีท่ีมีความออนไหว เปนตน 
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  วงจรการติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย ๖ ข้ันตอน ไดแก 
        ข้ันตอนท่ี ๑: การประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน โดยเริ่มจากการประเมินประเด็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนที่ตองการติดตามวาจะติดตามอยางไร เปาหมายการติดตามเพื่ออะไร และคาดหวังอะไรจากการ
ติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชนในครั้งนี้ 

ขั้นตอนที่ ๒: การรวบรวมขอมูล จากประเด็นที่ตองการติดตาม โดยสามารถแบงเปน ๒ ระดับ 
ไดแก (๑) แหลงขอมูลปฐมภูมิ เชน การสัมภาษณ สังเกตการณ สัมภาษณเฉพาะกลุม และ (๒) แหลงขอมูลทุติยภูมิ 
ไดแก รายงานจากภาคประชาสังคม รายงานขาว และเรื่องรองเรียน 

        ขั้นตอนที่ ๓: การวิเคราะหขอมูล เปนขั้นการประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล เชน ขอมูลท่ี
ไดรบัจากผูเห็นเหตุการณโดยตรงหรือไดยินมา หรือขอมูลเปนปจจุบันหรือไมอยางไร เปนตน และเมื่อไดประเมิน
ขอมูลไดรับวาสามารถเช่ือถือไดแลว ก็นำขอมูลท่ีไดรับมาวิเคราะหบนพื้นฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศ มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ หรือขอคิดเห็นท่ัวไป (general comments) เปนตน   

        ขั้นตอนที่ ๔: การเขียนรายงาน ควรระบุถึงระเบียบวิธีการจัดทำรายงาน (methodology) วามี
วิธีการอยางไร และโครงสรางของรายงานควรประกอบดวย ขอเท็จจริง บทวิเคราะห บทสรุป และขอเสนอแนะ 
ตามลำดับ โดยขอเสนอแนะควรมีการระบุถึงหนวยงานผูท่ีจะนำขอเสนอแนะดังกลาวไปพัฒนาแกไขตอใหชัดเจน 
เชน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข เปนตน 

       ขั้นตอนที่ ๕: การเผยแพร เมื ่อจัดทำรายงานขอเสนอแนะเรียบรอยแลว จะตองแจงรายงาน
ดังกลาวใหหนวยงานของรัฐหรือเหยื่อทราบ รวมถึงเผยแพรตอสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ เชน แถลงขาว เว็บไซต 
ชองทางออนไลน เปนตน ตลอดจนแจงกลไกระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของใหทราบ 

       ขั้นตอนที่ ๖: การติดตาม กลาวคือ ติดตามผลการพิจารณาของหนวยงานรัฐหรือเหยื่อ รวมถึง 
ควรสงเสริมความรูความเขาใจตาง ๆ เกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีปรากฎในรายงานผานการจัดการอบรมหรือ
การเสวนา ตลอดจนประสานความรวมมือกับสหประชาชาติ ภาคประชาสังคม สถานทูต หรือหนวยงานของรัฐเพื่อ
ผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายหรือนโยบายตอไป 

- การติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชนในบริบทของโรคโควิด ๑๙ เปนการติดตามสถานการณ 
สิทธิมนุษยชนในรูปใหม หรือท่ีเรียกวา “การติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชนแบบทางไกล (remote monitoring)” 
โดยเปนการปรับการติดตามใหสอดรับกับสภาวะของโรคระบาด โดยเนนการนำเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือชวย
ในการติดตาม เชน กรณีการจัดทำรายงาน People in Need กรณีสิทธิในมาตรฐานการมีชีวิตในบริบทของ 
โรคโควิด ๑๙ ไดปรับวิธีการไดมาซึ่งขอมูลใหมาจากการสัมภาษณทางโทรศัพทภายใตแบบสอบถามเดียวกัน 
จำนวน ๒๐๐ ราย เปนตน ซึ ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอาจนำเทคโนโลยีมาปรับใชใน 
การติดตามสถานการณแทนการลงพื้นท่ีได 
 

๔.๓ หัวขอ “การสังเกตการณชุมนุม (observation)” บรรยายโดยนายปกปอง เลาวัณยศิริ เจาหนาท่ี 
OHCHR ประจำราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  วัตถุประสงคของการสังเกตการณชุมนุม คือ การสังเกตการณเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิโดยการ
อยูในพื้นท่ี (prevention by presence) และเพื่อรวบรวมขอเท็จจริงในฐานะหนวยงานอิสระ ตลอดจนเพื่อ
ติดตามการละเมิดสิทธิท่ีสามารถเกิดข้ึนไดในการชุมนุม เชน การจับกุมโดยพลการ (arbitrary arrest) และการใช
กำลังเกินกวาเหตุ (excessive use of force) 
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  มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับการชุมนุม มีดังนี้  
        (๑) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) 

ไดแก สิทธิในการชุมนุมและรวมตัวอยางสงบ (ขอ ๒๐) 
        (๒) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 

on Civil and Political Rights: ICCPR) ไดแก สิทธิในชีวิต (ขอ ๖) เสรีภาพจากการทรมาน (ขอ ๗) สิทธิท่ีจะไม
ถูกจับกุมและคุมขังตามพลการ (ขอ ๙) และเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ (ขอ ๒๑) ท้ังนี้ รัฐบาลสามารถจำกัดการ
ชุมนุมได หากมีความจำเปน และขัดตอความมั่นคงของชาติ ความเรียบรอยของสาธารณะ ศีลธรรมของสวนรวม 
และเหตุผลดานสาธารณสุข เชน โรคระบาด (ขอ ๑๙) 

        (๓) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) ไดแก สิทธิของ
เด็กในการรวมตัวและชุมนุม (ขอ ๑๕) 

        (๔) ปฏิญญาวาดวยนักปกปองสิทธิมนุษยชน 
 

 วิธีปฏิบัติสำหรับการสังเกตการณชุมนุม สามารถแบงได ๓ ชวง ซึ่งอาจพิจารณาปรับใชใหเหมาะสมได ดังนี้ 
  การกอนชุมนุม 

• ศึกษาและทำความเขาใจกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
ดานเสรีภาพการชุมนุม 

• ประสานงานกับผูชุมนุม แผนของผูชุมนุม ระยะเวลาการชุมนุม และขอมูลตาง ๆ ที่เกี ่ยวกับ 
การชุมนุม ไดแก สถานท่ี เสนทาง วันและเวลา เปนตน รวมถึงอธิบายใหผูชุมนุมทราบถึงสิทธิ
และเสรีภาพตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ตลอดจนอธิบายแผนของผูสังเกตการณ 

• ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเจาหนาท่ีตำรวจใหทราบถึงแผนสังเกตการณ 

• วางแผนทีมสังเกตการณ ไดแก จำนวนกี่คน แผนความปลอดภัย พื้นท่ีการชุมนุม จุดนัดพบ และ
วิธีการส่ือสาร รวมถึงแผนสำรองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือความรุนแรง 

• วางแผนการเก็บขอมูล ไดแก ขอมูลที่ตองการ เชน ภาพรวมการชุมนุม จำนวนผูชุมนุม จำนวน
ตำรวจ มาตรการท่ีใชในการชุมนุม ภาพถาย และวิดีโอ เปนตน 

• รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูลงพื้นท่ีสังเกตการณ ไดแก ช่ือ เบอรโทรติดตอของผูลงพื้นท่ี ครอบครัว
และญาติ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และโรคประจำตัว  

 

ระหวางการชุมนุม 

• แจงใหผูบัญชาการเหตุการณและทีมสังเกตการณทราบถึงการปฏิบัติภารกิจเปนระยะ 

• ผูสังเกตการณการชุมนุมหามเขารวมการชุมนุมหรือแสดงตนวาเปนสวนหนึ่งของการชุมนุม เชน 
การแตงกายท่ีคลายผูชุมนุม เปนตน 

• อยูในจุดท่ีเหมาะตอการสังเกตการณ โดยหางจากกลุมผูชุมนุมและเจาหนาท่ีรัฐ 

• แสดงตนเมื่อลงพื้นท่ีสังเกตการณ (visibility) ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและบริบทของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติของแตละประเทศ เชน อิรัก เนปาล และฟลิปปนส จะมีเครื่องแบบสวมใส
ชัดเจน โดยใหเหตุผลวาเพื่อสรางความมั่นใจและปลอดภัยใหแกเจาหนาที่ผู ลงพื้นที่และเพื่อ
สะดวกตอการเขาพูดคุยกับเจาหนาท่ีรัฐ 
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  หลังการชุมนุม 

• ประเมินผลโดยใชขอมูลท่ีเก็บไดจากการสังเกตการณวา การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเขาขาย
การละเมิดสิทธมินุษยชนหรือไม 

• เก็บขอมูลเพิ่มเติม เชน รายช่ือผูถูกจับกุม รายงานของเจาหนาท่ี ภาพถายและวีดีโอเหตุการณ
รวมถึงสัมภาษณเพิ่มเติมจากพยาน เหยื่อ นักขาว เจาหนาที่รัฐ แพทย พยาบาล และอาสาท่ี
เกี่ยวของกับเหตุการณการชุมนุม 

• วิเคราะหขอมูลท่ีเกิดข้ึนและจัดทำรายงานขอเสนอแนะ 
 

๔.๔ หัวขอ “แนวทางสำหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการแสวงหาขอเท็จจริง” บรรยายโดย
นางสาวเคท เทินเนอรแมน ผูแทนจาก APF มีสาระสำคัญสรุปได ดังนี้ 

      - การแสวงหาขอเท็จจริง (fact finding) เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทำใหปรากฏ 
ซึ่งขอเท็จจริงที ่เกี ่ยวเนื ่องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการรวบรวมขอมูลเกี ่ยวกับการดำเนินงานดาน 
สิทธิมนุษยชนของรัฐบาล การคนหาขอเท็จจริงเชื่อมโยงกับการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชน โดยสามารถ
ดำเนินการไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูรวบรวม เชน แสวงหาขอเท็จจริงโดยการสัมภาษณ 
ลงพื้นท่ี สังเกตการณ หรือทำการศึกษาวิจัย เปนตน 

- ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูแสวงหาขอเท็จจริงจะตองมีฐานคิดที่สอดคลองกับ
หลักการปารีส ฐานคิดแบบสิทธิมนุษยชน (Human rights-based approach) และศีลธรรมของสังคม 
โดยวิธีการคิดแบบสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนฐานคิดที่มุ งเนนการเสริมพลังใหประชาชนในฐานะผูทรงสิทธิ 
(right holders) สามารถรับรูสิทธิมนุษยชน เขาถึงสิทธิ ใชสิทธิ และเรียกรองสิทธิของตนเอง รวมถึงสนับสนุน 
รัฐในฐานะผูมีหนาท่ีสงเสริมและคุมครองสิทธ ิ(duty bearer) ดังนี้ 
  P = Participatory การมีสวนรวม โดยใหคำนึงวาทุกคนมีสิทธิในการมีสวนรวมตัดสินใจในส่ิงท่ี
จะสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนของพวกเขา และคำนึงวาการมีสวนรวมจะตองเกิดข้ึนอยางเต็มท่ี เปนอิสระ และ
ทุกคนสามารถเขาถึงได ท้ังในรูปแบบและภาษาท่ีสามารถเขาใจได 

A = Accountable ความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน 
ใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และการเยียวยาผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งขึ้นอยูกับการมีกฎหมาย นโยบาย 
การบริหารจัดการ และกลไกท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหา 

N = Non-discrimination and equality การไมเลือกปฏิบัติและความเทาเทียม โดยควรให
ความสำคัญกับการสรางความเทาเทียมท้ังในเชิงโอกาสและผลลัพธ และหามไมใหมีการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะตอ
กลุมบุคคลชายชอบ ผูดอยโอกาส รวมถึงการปองกันและขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ
เขาถึงสิทธิของประชาชน 

E = Empowerment การเสริมพลัง โดยคำนึงถึงปจเจกชนและชุมชนใหรูและเขาใจสิทธิของ
ตนเอง โดยสนับสนุนและสงเสริมขีดความสามารถดานสิทธิมนุษยชนในการพัฒนานโยบายและนำไปสูการปฏิบัติ 
เนื่องจากนโยบายนั้นมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและการเขาถึงสิทธิของพวกเขา 

L = Legality ความชอบดวยกฎหมาย โดยคำนึงถึงความตองการใหเกิดการรับรู เรื ่องสิทธิ
มนุษยชนเชนเดียวกับการบังคับใชกฎหมายและเชื่อมโยงสิทธิมนุษยชนกับกฎหมายภายในและมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชน 

- นอกจากนี้ ในการแสวงหาขอเท็จจริง สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรพึงระลึกถึงหลักการไม
สรางความเสียหาย (do no harm) และการดำรงบทบาทของความเปนกลาง ความซื่อสัตย และความโปรงใส 
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๔.๕ หัวขอ “การใชกำลัง” บรรยายโดยนางสาวชิวาน ีเวอรมา เจาหนาที่ OHCHR ประจำภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีสาระสำคัญสรุปได ดังนี้ 

- เจาหนาท่ีรัฐมีความชอบธรรมในการใชกำลังในฐานะตัวแทนรฐั แตควรเปนทางเลือกสุดทายที่จะ
กระทำ และตองกระทำภายใตขอบัญญัติแหงกฎหมาย รวมถึงมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 

- การใชกำลังของเจาหนาที่รัฐ ถือเปนผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนของประชาชนในมิติสิทธิตาง ๆ 
ไดแก สิทธิท่ีจะมีชีวิต สิทธิเสรีภาพและความมั่นคงของบุคคล สิทธิท่ีจะไมถูกทรมาน เสรีภาพในการชุมนุมอยาง
สันติ เสรีภาพในการเคล่ือนยาย และเสรีภาพในการแสดงออก 

-  มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับการใชกำลังท่ีสามารถนำไปใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

   (๑) ประมวลจริยธรรมของสหประชาชาติสำหรับเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมาย (United Nations 
Code of Conduct for Law Enforcement Officials) ไดรับการรับรองเมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๙ เพื่อใชเปนเอกสาร
ใหแกหนวยงานตำรวจในการกำหนดทิศทางและจำกัดการใชกำลัง ท้ังนี้ เอกสารดังกลาวไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย 

  (๒) หลักการพื้นฐานของการใชกำลังและอาวุธปนโดยเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมาย (Basic 
Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials)  ได  ร ับการร ับรองเมื่อ 
ค.ศ. ๑๙๙๐ เพื่อใชเปนเอกสารอธิบายมิติตาง ๆ ของกฎของสหประชาชาติสำหรับเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมาย 

  (๓) ขอกำหนดมาตรฐานขั ้นต่ำสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผู ตองขัง (United Nations 
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) (ขอกำหนดแมนเดลา) 

  (๔) หลักการของสหประชาชาติวาดวยการปองกันและสอบสวนอยางมีประสิทธิผลของการดำเนินการ
ตามกฎหมาย ตามอำเภอใจ และโดยสรุป (Principles on the Effective Prevention and Investigation of 
Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions) 

  (๕) พ ิธ ีสารมินน ิโซตา (Minnesota Protocol) ว าดวยการสอบสวนและการตรวจพิส ูจน
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในกรณีถูกกระทำทรมาน กรณีถูกบังคับใหหายสาบสูญ รวมทั้งกรณีการ
เสียชีวิตโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

  (๖) ปฏิญญาวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการบังคับใหสูญหาย (Declaration on the 
Protection of all Persons from Enforced Disappearance)  

 

  หลักการใชกำลัง ประกอบดวย ๓ หลัก ไดแก 
  (๑) หลักความชอบดวยกฎหมาย (Legality) กลาวคือ อำนาจการใชกำลังอันตรายท่ีอาจเสียชีวิต

พึงเปนไปตามเงือ่นไขของกฎหมายในประเทศท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
  (๒) หลักความจำเปนอยางยิ่งยวด (Strict necessity) กลาวคือ ใชวิธีการท่ีไมรุนแรงมากอน

แลว เชน การโนมนาว การเจรจาตอรอง และการไกลเกล่ีย แตไมเปนผล ประกอบกับภัยคุกคามไดเกิดข้ึนซึ่งหนา
และฉุกเฉินจนไมอาจหลีกเล่ียงได จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีตองใชกำลังอันเปนทางเลือกสุดทาย 

  (๓) ความไดสัดสวน (Proportionality) กลาวคือ การใชกำลังอยางไดสัดสวนจะตองเปนไป 
เพื่อยับยั้งการใชความรุนแรง ลดความเสียหาย และลดการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึน 

- อุปกรณท่ีไมอยูในการบังคับใชกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย อาวุธท่ีไดรับการ
ออกแบบมาเพื่อใหเกิดความทรมานโดยไมจำเปน เชน กระบองหนามหรือสนับมือ อาวุธที่กอใหเกิดเพลิงไหม 
ควันฟอสฟอรัสขาว ดาบปลายปน ปนใหญและอาวุธที่จัดสงโดยเครื่องบิน รวมถึงอาวุธใด ๆ ที่ผิดกฎหมายตาม
อนุสัญญาระหวางประเทศ เชน ระเบิด 

--------------------------------------- 
สำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 

กลุมงานพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 


