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ท่ัวโลก ผูห้ญงิกำ�ลงัลกุขึน้เปน็ผูน้ำ�ก�รตอ่สู้เพ่ือปกปอ้งและสร�้งคว�ม
ก้�วหน้�ท�งสิทธิมนุษยชน  แท้จริงแล้ว ในประวัติศ�สตร์เอง ผู้หญิง
นักปกป้องสิทธิก็เป็นผู้นำ�แถวหน้�ในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของคน 
ในฐ�นะคร ูพลเมอืง นกักิจกรรม ผูใ้ห้ก�รดแูล นกัข�่ว ผูพ้พิ�กษ� หรอื
แม้ในฐ�นะสม�ชิกของครอบครัวและชุมชน  ผู้หญิงล้วนอยู่ใจกล�ง
ก�รสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงท้ังมวล จ�กหมู่บ้�นท่ีห่�งไกล สู่ระเบียง
ท�งเดินแห่งอำ�น�จในระดับน�น�ช�ติ  พวกเข�ร่วมสร้�งสังคมที่แตก
ต่�งออกไปจ�กท่ีเป็นอยู่ ทำ�ง�นกับผู้คนต่�งๆ ผ่�นก�รเคลื่อนไหวใน
ระดบัร�กหญ�้ ก�รรณรงคผ์ลกัดนัเชงินโยบ�ย ก�รให้ก�รศกึษ�เกีย่ว
กับสิทธิมนุษยชน และกิจกรรมอื่นๆ อีกม�กม�ย

ผูห้ญงิไมเ่พยีงสนบัสนนุและชว่ยให้เกิดคว�มเปลีย่นแปลงเพยีงเท่�นัน้ 
พวกเข�ยังคงขับเคลื่อนผ่�นใช้อำ�น�จร่วมแบบเฟมินิสต์อีกด้วย ผู้
หญิงได้แผ้วถ�งเส้นท�งก�รต่อสู้เพื่อเสรีภ�พและสิทธิพลเมือง ท้ังใน
อเมรกิ� ในชว่งก�รลกุฮอืของประช�ชนในกลุ่มประเทศอ�หรบั หรอืใน
อีกหล�ยที่  บ้�งยืนยันต่อต้�นก�รคอรับชันและก�รกดขี่ บ้�งเป็นผู้นำ�
ขบวนก�รเกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ และก�รเพิกเฉย
ของรัฐบ�ล  พวกเข�ได้ท้�ท�ยระบบเศรษฐกิจ สังคม และก�รเมือง

ท่ีหยั่งร�กลึก ทำ�ให้ผู้คนตระหนักถึงพลวัตรของอำ�น�จท่ีมองไม่เห็น 
เปิดโปงรูปแบบก�รกระทำ�คว�มรุนแรง ก�รเลือกปฏิบัติ คว�มไม่เท่�
เทียม และคว�มอยุติธรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่�

ง�นในก�รปกป้องสิทธิและก�รผลักดันให้เกิดเสรีภ�พ คว�มยุติธรรม 
และก�รเปลี่ยนแปลงสังคม ทำ�ให้ผู้หญิงและเด็กหญิงท่ัวโลกตกเป็น
เป้�ของก�รป้�ยสี และก�รโจมตีอย่�งโหดร้�ย จ�กมะนิล� ถึงอิหร่�น 
จ�กชลีิ ถงึซมิบบัเว  แตท่่�มกล�งคว�มรนุแรงนี ้พวกเข�ยงัคงยนืหยดั
ต่อต้�นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำ�โดยรัฐ กลุ่มบรรษัท กลุ่มติด
อ�วุธ และกลุ่มอื่นๆ  ในง�นของพวกเข� บ�งคนเรียกตัวเองว่�นัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน บ้�งเรียกตัวเองว่�นักกิจกรรม หรือนักรณรงค์
ผลักดนันโยบ�ย บ�้งเรยีกตวัเองดว้ยชือ่อืน่ๆ แตไ่มว่�่พวกเข�จะเรยีก
ตัวเองด้วยน�มใด ผู้หญิงท่ีปกป้องและสร้�งคว�มก้�วหน้�ด้�นสิทธิ
มนุษยชนล้วนได้รับก�รปกป้องจ�กปฏิญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยนัก
ปกปอ้งสิทธิมนษุยชน  แนวคดิและเครือ่งมอืนีถ้กูพัฒน�ข้ึนม�ม�กกว�่
ยี่สิบปีแล้ว ต้องขอบคุณก�รขับเคลื่อนและรณรงค์ของประช�สังคม
ทั่วโลก

ไมเคิล ฟอร์สต์ (Michel Forst)  
ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเกริ่นเกริ่น



ในร�ยง�นท่ีข�้พเจ้�เสนอตอ่คณะมนตรสิีทธิมนษุยชนแห่งสหประช�-
ช�ติในเดือนมีน�คม 2019 (พ.ศ. 2562) ข้�พเจ้�ได้อ้�งถึงส่ิงท่ีผู้
ดำ�รงตำ�แหน่งก่อนหน้�ข้�พเจ้� องค์กรประช�สังคม และขบวนก�ร
ท�งสังคมต�่งๆ ไดก้ล่�วถงึซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่�ตลอดระยะเวล�หล�ยปวี�่ ผู้
หญิงนักปกป้องสิทธิเผชิญก�รถูกโจมตีไม่เพียงเพร�ะพวกเข�ปกป้อง
สิทธิ แตเ่ปน็เพร�ะพวกเข�เปน็ผูห้ญงิอกีดว้ย  ในฐ�นะผูห้ญงิ พวกเข�
เผชิญหน้�กับคว�มเสี่ยงหล�ยอย่�ง และดังนั้น พวกเข�มีร�ค�ที่ต้อง
จ�่ยสูงม�กสำ�หรบัก�รทำ�กิจกรรมด�้นสิทธิมนษุยชน และสำ�หรบัก�รก
ล้�ท้�ท�ยคว�มเชื่อท่ีว่�ผู้หญิงไม่ควรยุ่งกับเรื่องก�รบ้�นก�รเมือง  
โชคร้�ยท่ีนโยบ�ยส�ธ�รณะหล�ยท่ียังคงล้�หลังและไม่มีก�รพัฒน�
ม�ตรก�รท่ีละเอียดอ่อนต่อเพศสภ�พในก�รปกป้องนักปกป้องสิทธิ  
ไม่เพียงข�ดก�รป้องกันคว�มเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกับผู้หญิงเท่�นั้น แต่ยัง
ข�ดก�รพฒัน�กลไกในก�รจดัก�รกบัก�รคกุค�มและก�รโจมตอีกีดว้ย  
ในขณะท่ีผู้หญิงมีเจตจำ�นงท่ีแน่วแน่ในขบวนก�รก�รปกป้องสิทธิ แต่
พลวัตรอำ�น�จที่อยู่เบื้องหลังมักจำ�กัดประสิทธิภ�พและเสียงของพวก
เธอ

คู่มือฉบับใหม่นี้เฉลิมฉลองโฉมหน้�ของง�นท่ีแตกต่�งกันของนัก
ปกป้องสิทธิ และเขียนจ�กผลง�นท่ีสำ�คัญของผู้หญิงท่ีมีต่อระบบ
สิทธิมนุษยชนส�กล  เพื่อเป็นเครื่องมือในก�รช่วยให้ผู้คนทบทวนว่� 
ก�รปกปอ้งสิทธิมนษุยชนส�ม�รถกระทบตอ่คว�มปลอดภยัและคว�ม
เป็นอยู่ของผู้หญิงได้อย�่งไรบ้�ง และเหตุไรก�รพัฒน�ม�ตรก�รก�ร

ปกปอ้งระดบับคุคลและกลุม่จงึมีคว�มสำ�คญั  ท้�ยท่ีสุด คูม่อืนีจ้ะชว่ย
เชือ่มชอ่งว�่งระหว�่งกลไกสิทธิมนษุยชนน�น�ช�ตแิละชมุชนร�กหญ�้ 
สร้�งยุทธศ�สตร์ที่มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น  ทั้งอธิบ�ยว่�นักกิจกรรมผู้
หญิงจะใชเ้ครือ่งมือก�รปกปอ้ง เชน่ ปฏิญญ�สหประช�ช�ตวิ�่ดว้ยนกั
ปกป้องสิทธิมนุษยชน กับกิจกรรมในชีวิตประจำ�วันได้อย่�งไร

นักกิจกรรมฮอนดูรัส เบตตี้ ว�สเกซ (Betty Vasquez) กล่�วไว้
ว่� “ก�รลุกขึ้นพูดไม่ใช่ท�งเลือก แต่เป็นหน้�ท่ีของเร�ทุกคน ในก�ร
เรยีกรอ้งให้เกิดคว�มเปลีย่นแปลง” ในขณะท่ีก�รโจมตผีูห้ญงิและสิทธิ
มนุษยชนข้ันพื้นฐ�นของพวกเธอทวีขึ้นในหล�ยท่ีในโลก สำ�คัญอย่�ง
ยิ่งท่ีจะต้องสนับสนุนผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ ขบวนก�รของพวกเข� 
และองค์กรเฟมินิสต์  เพร�ะเมื่อนักปกป้องสิทธิถูกโจมตี โดยเฉพ�ะ
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ เร�รู้ว่�ประช�ธิปไตยของเร�ตกอยู่ในอันตร�ย  
เป็นคว�มรับผิดชอบร่วมกันของพวกเร�ในก�รฟังเสียงของพวกเธอ 
สนับสนุนเธอ และเข้�ร่วมกับสิ่งที่พวกเธอทำ�เพื่อส่งเสริมสันติสุขและ
สิทธิมนุษยชนของพวกเร�ทุกคน

ไมเคิล ฟอร์สต์ (Michel Forst)  
ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
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ยินดีต้อนรับ! คู่มือนี้ทำ�ขึ้นเพื่อผู้หญิง เด็กหญิง เย�วชน และ คนที่ไม่
เลือกทำ�ต�มกรอบเพศสภ�พท่ีสังคมกำ�หนดท้ังหล�ย ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อ
สิทธิของตัวเอง เพื่อสร�้งโลกท่ีเป็นธรรม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
ในมือของคุณคือฉบับจัดทำ�ครั้งแรกของ สิทธิเร� คว�มปลอดภัยเร�: 
ขอ้มลูและเครือ่งมอืเพือ่ผูห้ญงินกัปกปอ้งสิทธิ คูม่อืนีไ้ดร้บัแรงบนัด�ล
ใจจ�กร�ยง�นของผู้ร�ยง�นพิเศษองค์ก�รสหประช�ช�ติ ไมเคิล  
ฟอร์สต์ ซึ่งเสนอถึงง�นและคุณค่�ท่ีไม่อ�จประเมินได้ของผู้หญิงนัก
ปกป้องสิทธิ และคว�มสำ�คัญของก�รปกป้องและสนับสนุนพวกเข�
เหล่�นั้น  เร�ขอเชื้อเชิญให้องค์กร ชุมชน และผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ
ให้ข้อเสนอแนะต่อคู่มือนี้ เพื่อนำ�ไปทำ�คู่มือฉบับปรับปรุงในปีพ.ศ. 
2564

คู่มือนี้ผลิตโดยแจ๊ส(JASS หรือชื่อเต็มคือ Just Associates1) ใน
คว�มรว่มมอืกบัผูร้�ยง�นพเิศษสหประช�ช�ตเิพ่ือนกัปกปอ้งสิทธิและ
ก�รสนบัสนนุของบรกิ�รน�น�ช�ตเิพ่ือสิทธิมนษุยชน (International 

Service for Human Rights) ค�ล�ล� ฟอนโด เดอ มูเคเรส 
(Calala Fondo de Mujeres) และกองทุนผู้หญิงอเมริก�กล�ง 
(Central American Women’s Fund หรือ FCAM)  แจ๊สเป็น
องค์กรเฟมินิสต์ระหว่�งประเทศ มีฐ�นอยู่ที่แอฟริก�ใต้ เอเชียนตะวัน
ออกเฉียงใต้ และเมโซอเมริก� มุ่งสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับเสียง พลัง
ของกลุ่ม และก�รปกป้องผู้หญิง ขบวนก�ร และชุมชนของผู้หญิง

คู่มือฉบับนี้ทำ�ขึ้นเพื่อผู้ที่ทำ�ง�นในระดับท้องถิ่นและชุมชน โดยเฉพ�ะ
นักกิจกรรมด้�นสิทธิมนุษยชนและนักปกป้องสิทธิท่ีเผชิญคว�มเส่ียง
และคว�มรนุแรงหล�ยรปูแบบในง�นท่ีพวกเข�ทำ�เพือ่คว�มเปน็ธรรม
ในโลกใบนี ้ คูม่ือเล่มนีใ้ห้ขอ้มลูและกระบวนก�รเรียนรูท้ีร่วบรวมจ�ก
ประสบก�รณ์และคว�มรู้ที่มีคุณค่�ของเหล่�ผู้หญิงและขบวนก�รของ
พวกเข�ในหล�ยท่ีในโลก ออกแบบเพื่อให้เกิดมุมมอง บทวิเคร�ะห์ 
และก�รปฏบิตัท่ีิจำ�เปน็สำ�หรบัก�รสร�้งสภ�พแวดลอ้มท่ีปลอดภยัม�ก
ขึ้นสำ�หรับนักปกป้องสิทธิ

1  www.justassociates.org

บทนำ�:



•	 เฉลมิฉลองก�รตอ่สู้ของผูห้ญงิและเฟมนิสิต ์และชว่ยให้นกัปกปอ้งสิทธิรบัรูถ้งึขบวนก�ร
 เพื่อสังคมที่เป็นธรรมของผู้หญิงท่ัวโลก

• สร�้งให้เกิดคว�มเข�้ใจและก�รวเิคร�ะห์คว�มรนุแรงท่ีนกัปกปอ้งสิทธิเผชญิ และสนบัสนนุ 
 ให้เกิดยุทธศ�สตร์ก�รปกป้องในแบบเฟมินิสต์และในแบบของกลุ่ม (collective   
 protection) ที่มีฐ�นม�จ�กคว�มรู้และประสบก�รณ์จ�กหล�ยภูมิภ�คในโลก

• ช่วยผู้หญิงนักปกป้องสิทธิระบุวิธีก�รที่แตกต่�งกันในก�รใช้ร�ยง�นของผู้ร�ยง�นพิเศษ 
 สหประช�ช�ติ ไมเคิล ฟอร์สต์ เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลและเครื่องมือเพื่อรณรงค์ผลักดัน  
 วิเคร�ะห์พลัง และก�รปกป้องคว�มปลอดภัยของกลุ่ม

คู่มือฉบับนี้ทำ�ขึ้นเพื่อ:

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์



คู่มือนี้จัดทำ�ขึ้นจ�กกระบวนก�รเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้มุมมองเชิงเพศสภ�พ เรียกว่� ก�รให้ก�รศึกษ�แบบปอปปูล�ร์เฟมินิสต์ 
(Popular Feminist Education--FPE) ซึง่เปน็วธีิในก�รสร�้งคว�มคดิเชงิวิพ�กษ์ คว�มตระหนกัรูเ้ชงิวพิ�กษ์ ก�รมส่ีวนรว่ม คว�ม
สม�นฉันท์ เสริมสร้�งพลังของบุคคลและพลังของกลุ่ม เพื่อสร้�งสังคมที่เป็นธรรม

เนื้อห�ในคู่มือฉบับนี้จะทำ�ให้ผู้เข้�ร่วมตระหนักถึงคุณค่�ของคว�มรู้และประสบก�รณ์ในบริบทของตัวเอง สิทธิของผู้หญิง และก�ร
ดูแลปกป้องคว�มปลอดภัย และทำ�ให้คว�มรู้ในเรื่องเหล่�นี้ลึกซึ้งขึ้น ผ่�นก�รทบทวนประสบก�รณ์ของผู้หญิงและองค์กรในหล�ก
หล�ยบริบท ท้ังได้เรียนรู้จ�กข้อมูลก�รศึกษ�วิจัยและข้อมูลอื่นๆ  กระบวนก�รท่ีเพื่อนจ�กล�ตินอเมริก�เรียกว่�ก�รปลุกคว�มตื่นรู้
นัน้จะทำ�ให้กลุม่เกิดก�รตัง้คำ�ถ�ม รวมท้ังรว่มกนัวเิคร�ะห์วพิ�กษ์ประสบก�รณแ์ละบรบิทของตน ทำ�ให้กลุม่มีมมุมองกว�้งไกลขึน้และ
ส�ม�รถแบ่งปันคว�มเข้�ใจซึ่งกันและกัน

เนื้อห�ก�รเรียนรู้ในคู่มือนี้แบ่งเป็นห้�ตอน นอกเหนือจ�กส่วนบทนำ�และระเบียบวิธีก�รแล้วประกอบด้วย:

  1. เฉลิมฉลองการต่อสู้ของผู้หญิง!

  2. เรามีสิทธิที่จะปกป้องสิทธิของเรา

  3. ทำ ไมเรามีความเสี่ยง

  4. พลังและการปกป้องเพื่อให้สู้ต่อไปได้

  5. เราเรียกร้องให้ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมีความปลอดภัยมากขึ้น!

วิธีการและเนื้อหา



แต่ละส่วนมีข้อเขียนส่วนต่�งๆ จ�กร�ยง�นของผู้ร�ยง�นพิเศษว่�ด้วยผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ และประกอบไปด้วยแบบฝึกหัด กิจกรรม 
และข้อคว�มให้อ่�นเพื่อก�รอภิปร�ยและวิเคร�ะห์ท่ีจะนำ�สู่ก�รเรียนรู้และก�รวิพ�กษ์ทบทวน คู่มือนี้ส�ม�รถนำ�ใช้ในเวิร์คชอป กลุ่ม
เรียนรู้พูดคุย ก�รประชุม และแม้แต่ใช้ทบทวนส่วนตัว

คู่มือนี้เป็นเครื่องมือที่มีพลวัตร ต้องนำ�ไปปรับใช้กับสภ�พปัจจัย บริบท และทรัพย�กรของแต่ละกลุ่มและของผู้เข้�ร่วมแต่ละคน 
หม�ยคว�มว่�:

•	 คูม่อืนีท้ำ�ขึน้เพือ่นกักิจกรรมและนกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชน
จ�กหล�ยบริบทและประเด็น ควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รปรับ
เนือ้ห�ไปต�มสภ�พปจัจยัและอตัลกัษณข์องผูเ้ข�้รว่ม กระบวน
กรจำ�เป็นต้องค้นห�ข้อมูล ตัวอย่�ง และบทวิเคร�ะห์ท่ีมีคว�ม
เกี่ยวข้องกับคว�มเป็นจริงของกลุ่ม

•	 แบบฝกึหัดต�่งๆ ออกแบบเพือ่ใชก้บักลุม่ผูห้ญงิและกลุม่
คนท่ียืนยันเพศสภ�พท่ีแตกต่�งไปจ�กแบบแผนของสังคม ซึ่ง
พวกเข�อ�จจะเป็นคนในองค์กรเดียวกัน องค์กรผู้หญิง หรือม�
จ�กกลุ่มที่หล�กหล�ยคละกันก็ได้ ควรเลือกปรับเนื้อห�จ�กใน
คู่มือโดยให้คว�มสำ�คัญกับคว�มสนใจและสิ่งที่กลุ่มต้องก�ร

•	 ในแตล่ะชดุก�รเรยีนรูแ้ละแบบฝกึหัด เร�ไดร้ะบเุวล�โดย
ประม�ณไว้ ซึ่งส�ม�รถปรับได้ต�มคว�มจำ�เป็นและขน�ดของ
กลุ่ม



บทบ�ทของกระบวนกรเป็นหัวใจสำ�คัญในก�รใช้คู่มือนี้ กระบวนกรคือผู้ท่ีมีคว�มรับผิดชอบในก�รสร้�งสภ�พ
แวดล้อมที่ปลอดภัย ให้ผู้เข้�ร่วมมีกำ�ลังใจในก�รมีส่วนร่วม นำ�ก�รพูดคุย ทบทวนและวิเคร�ะห์  บ�งครั้งเพิ่มเติม
คำ�ถ�มและข้อมูลเพื่อให้ผู้เข้�ร่วมเกิดองค์คว�มรู้และวิธีก�รท่ีเกี่ยวข้องกับพวกเข�ให้ม�กท่ีสุด  ในคู่มือนี้ เร�ใช้
ภ�พนี้แทนกระบวนกร:

เร�หวังว่�คุณจะชอบกิจกรรมก�รเรียนรู้ในคู่มือนี้ และยิ่งไปกว่�นั้นคือ เครื่อง
มือนี้จะช่วยสร้�งพลังและก�รปกป้องท่ีเข้มแข็งยิ่งขึ้นให้กลุ่มท่ีเร�ทำ�ง�นด้วย
ในก�รสร้�งโลกที่ดีกว่�.

 ?

?

 ??

 ?

?  ?

?

 ?

?

 ?

?





ให้ผู้เข้าร่วมวาดรูปแม่น้ำาในกระดาษ เป็น “แม่น้ำาชีวิต” ของตนเอง  
แม่น้ำาแทนการไหลของชีวิต บางครั้งอาจคดเคี้ยว มีก้อนหินขวางทาง 
มีกระแสน้ำาเชี่ยว บางจุดก็เป็นน้ำานิ่งสงบ

เฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ของเราและผู้หญิงผู้ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เรา

ในทุกแห่งบนโลก ผูห้ญงิลกุขึน้มาปกปอ้งชวีติของตนเอง ของครอบครวั ชมุชน แมน่้ำา ปา่เขา ตลอดจนโลกใบนี ้ การ
ต่อสู้นี้คือส่วนหนึ่งของตัวตนของเรา ท้ังในฐานะคนๆ หนึ่งและชุมชน  ความสามารถในการบอกเล่าประวัติศาสตร์
การต่อสู้ของตัวเรา กลุ่มของเรา และเรื่องราวของผู้หญิงท่ีช่วยเหลือและสร้างแรงบันดาลใจให้เราจะสร้างพลังให้
กับเรา ซึ่งจำาเป็นสำาหรับงานของเราในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

แม่น้ำ�ชีวิต

	 	 ช่วงที่	ๅ	 					 2+	ชั่วโมง

กิจกรรม:		แม่น้ำ	ชีวิต	
สะท้อนเร่ืองราวการเป็นนักกิจกรรมของเรา

ส่วนนำ	เข้าสู่กิจกรรม:

ขั้นตอนท่ี	ๅ



ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ (ปากกาสี เมล็ดพืช ริบบิ้น 
หรือสิ่งที่สามารถหาได้) ขอให้ผู้เข้าร่วมระบุช่วง
เวลาที่สำาคัญในประวัติศาสตร์ชีวิตของตนเอง 

•  เหตุการณ์ในชีวิตที่ทำาให้สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชน:

 ฉันสนใจการปกป้องสิทธิเมื่อไร เกิดขึ้นได้อย่างไร  

 เกิดเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติที่สำ คัญในชีวิตฉันอย่างไร  
 (ในฐานะผู้หญิง ชนเผ่าพื้นเมือง คนจากบางเชื้อชาติ ชนชั้น  
 ทางสังคม การเป็นเพศที่แตกต่าง เป็นผู้อพยพ เป็นต้น)  

และใช้สีหรือวัสดุอื่นๆ 
ระบายหรือนำาไปติดไว้ 
ตามตำาแหน่งต่างๆ 
ของแม่น้ำา)

•   ช่วงเวลาที่สำาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การเป็นนักกิจกรรม:

 สถานการณ์อะไรในท้องถิ่น ประเทศ หรือโลก   

 เป็นจุดเริ่มต้นการเป็นนักกิจกรรมของฉัน 
 (เช่น สถานการณ์ความไม่เป็นธรรม สงคราม ภัยธรรมชาติ  
 การประท้วงของประชาชน เป็นต้น)

 องค์กร กิจกรรม หรือยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอะไรที่  

 ทำ ให้ฉันได้มีส่วนร่วมและรู้สึกภาคภูมิใจ

ขั้นตอนท่ี	2



ผู้เข้าร่วมจับคู่และแบ่งปันเรื่องราวแม่น้ำาท่ีตนเอง
วาด จากนัน้ แบง่ปนักนัในวงใหญว่า่ไดท้บทวนหรอื
เรียนรู้อะไรจากการแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน

ในวงใหญ่ กระบวนกรรับฟังข้อเรียนรู้หรือความรู้สึกร่วมท่ีผู้เข้า
ร่วมสะท้อนในวง ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเกิดการทบทวนว่า:

?

?

ฉันได้ค้นพบอะไรในประวัติศาสตร์

ของตนเอง หรือเกิดความชัดเจน

อะไรมากขึ้น

ขั้นตอนท่ี	3

ขั้นตอนท่ี	4



ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละไม่เกินสามคน  คุยกันดังนี้

ใครคือผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับการต่อสู้ 

และการทำ งานเพื่อความเป็นธรรม เพื่อชีวิต เพื่อสิทธิ

มนุษยชน ของฉัน? อย่างไร?

ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเขียนชื่อของผู้หญิงคนนั้นลงในแผ่น
กระดาษสี

ในวงใหญ่ บอกชื่อของผู้หญิงท่ีเราเขียนและเล่าถึงเธอส้ันๆ  
นำาชือ่ของเธอไปแปะบนผนงั สดุทา้ยชือ่ทีทุ่กคนเขยีนจะอยูบ่น
ผนัง เป็นจิตรกรรมฝาผนัง ช่วยกันทบทวนว่า:

GRANDMOTHER

ทำ ไมการจดจำ และรับรู้ถึงสิ่งที่ผู้หญิงก่อนหน้าเราได้ทำ ไว้

และสร้างแรงบันดาลใจให้เรา จึงมีความสำ คัญต่อการต่อสู้

ของเรา?

ขั้นตอนท่ี	ๅ

ขั้นตอนท่ี	2

กิจกรรม:		จิตรกรรมฝาผนังแห่งบรรพบุรุษ	เพ่ือให้เร่ืองราวของเราหย่ังรากลึก



ย่�ย�ย

งานจิตรกรรมฝาผนังที่สร้างร่วมกันสามารถนำาไปจัดแสดงไว้ในที่ที่ต้องการ อาจนำารูปภาพ โควตคำาพูด หรือวัสดุอื่นๆ มาใส่เพิ่ม 
เพื่อช่วยให้เรารู้จักและระลึกถึงผู้หญิงเหล่านี้

แนวทางเพิ่มเติมในการทำากระบวนการเรื่องบรรพบุรุษของเรา ให้ลึกซึ้งขึ้นสามารถดูได้จากเครื่องมือชื่อจิตรกรรมฝาผนังแห่งบรรพบุรุษ 
โดย JASS เป็นภาษาอังกฤษและสเปน โดยพิมพ์คำาว่า “mural” ในกล่องค้นหาท่ี: https://werise-toolkit.org/en/search

พลัง ผู้หญิง

	 	 ช่วงที่	2	 					 ๅ	ชั่วโมง	/	30	นาที



เราเป็นนักปกป้องสิทธิหรือไม่?

กระบวนกรเขียนความคิดของผู้เข้าร่วมลงบนกระดาษ 
ฟลิปชาร์ท และถามว่ามีคุณลักษณะสำาคัญอะไรที่ยังขาด
หายไปหรือไม่.

ใครคือนักปกป้องสิทธิ?

ผู้เข้าร่วมใช้ร่างกายของตัวเองทำาท่าเป็นรูปปั้นท่ีแสดงถึงคุณลักษณะของนัก
ปกป้องสิทธิ  ทำาทีละคน ผู้เข้าร่วมท่ีเหลือเดาความหมายของรูปปั้น จากนั้น
เจ้าตัวอธิบายความหมายของตนเอง

ขั้นตอนท่ี	ๅ

ขั้นตอนท่ี	2

กิจกรรม:		สร้างรูปป้ันเพ่ือเร่ิมสร้างความหมายและคำ	นิยาม

	 	 ช่วงที่	2	 					 ๅ	ชั่วโมง	/	30	นาที









หลังจากอ่านข้อความแล้ว แบ่งกลุ่มเพื่อพูดคุยกันผ่านคำาถามเหล่านี้:

ข้อความนี้สัมพันธ์กับสิ่งที่พวกเราคิดในการพูดคุยช่วงแรกอย่างไร?

เรามองเห็นตัวเองตรงตามคำ นิยามเหล่านี้หรือไม่? ทำ ไม?

ในบริบทของเรา อะไรที่จะช่วยเรา การเรียกตัวเองว่าเป็นนักปกป้องสิทธิ 

หรือคำ อื่น?

มีคำ อื่นใดอีกบ้างที่เราใช้เรียกคนที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม สันติภาพ  

ความยุติธรรม และสิ่งอื่นๆ?

กระบวนกรสรุปความคิดหลักและสร้างคำานิยามเบื้องต้นที่กลุ่มรู้สึกว่าตรงกับตนเอง

นักปกป้องสิทธิ

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ 

ที่กระทำ�ก�รใดๆ เพื่อส่งเสริม

และปกป้องสิทธิมนุษยชน  

ทั้งด้วยตนเองและกับคนอื่น

ขั้นตอนท่ี	2

ขั้นตอนท่ี	3



เราเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการระดับโลก!

ปัจจุบันนี้ สำาคัญอย่างยิ่งท่ีเราจะตระหนักถึงเรื่องราวการต่อสู้ของเพ่ือนผู้หญิงไม่เพียงแต่ในประเทศของเรา แต่
ในทุกแห่งท่ัวโลก เพื่อให้เรารับรู้ส่ิงท่ีพวกเขาทำาและเรียนรู้จากพวกเขา การต่อสู้ของพวกเราท้ังหมดในปัจจุบัน
มีหลายรูปแบบและเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางสังคมในหลายเรื่อง มันยืนยันประวัติศาสตร์การต่อสู้อัน
ยาวนานของผู้หญิง  นับศตวรรษมาแล้วที่พวกเราลุกขึ้นสู้เพื่อทำาให้สังคมดีขึ้น

กระบวนกรวาดรปูดอกไมด้อกใหญห่นึง่ดอก ให้ส่วนกลางดอกมขีนาดใหญ ่
และกลีบดอกใหญ่เท่ากันทุกกลีบ  ให้มีพื้นที่พอที่จะแปะบัตรกระดาษข้าง
ในกลีบดอกไม้แต่ละกลีบ

กิจกรรม:		ดอกไม้แห่งการต่อสู้

ช่วงนำ	เข้าสู่กิจกรรม:

ขั้นเตรียมการ

  ช่วงที่	3	 					 ๅ	ชั่วโมง	/	30	นาที



แต่ละคนทำาของตัวเอง: ผู้เข้าร่วมใช้ปากกาสีเขียนชื่อของการต่อสู้ท่ีเชื่อว่านำาไปสู่
ความเข้มแข็งของขบวนการสิทธิผู้หญิงและขบวนการสิทธิมนุษยชน

ในวงใหญ ่ผูเ้ขา้รว่มอา่นคำาในบตัรของตนเอง จากนัน้กระบวนกรนำาคำาไปแปะบนกลบี
ดอกไม้ แปะคำาที่สื่อถึงการต่อสู้ในขบวนการเดียวกันลงบนกลีบเดียวกัน

หลังจากท่ีผู้เข้าร่วมอ่านคำาของตนเองหมดแล้ว ให้ในวงคุยกันว่าควรใส่คำาอะไรลงไป
ท่ีกลางดอกไม้เพื่อเชื่อมกลีบดอกท้ังหมดเข้าด้วยกัน  อะไรคือคุณค่าและเจตจำานง
การเมืองที่เชื่อมโยงการต่อสู้ของผู้หญิงทั่วโลกเข้าด้วยกัน  กระบวนกรเขียนคำาสำาคัญ
ลงที่ใจกลางดอกไม้ จากนั้นสรุปวง

คว�มส�ม�รถใน
ก�รปกครองตัวเอง

คว�มเท่�เทียม
อิสรภ�พ

ขั้นตอนท่ี	3

ขั้นตอนท่ี	2

ขั้นตอนท่ี	ๅ



กระบวนกรแจกรูปถ่ายให้ทุกคน  ให้เวลาดู  สามารถเปิดเพลงท่ีส่ือถึงการต่อสู้ของผู้หญิง 
ระหว่างที่ทุกคนดูรูปเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับช่วงเวลานี้

ผู้หญิงหลายล้านคนใน
ประเทศสเปนเข้าร่วมการเดิน
ขบวนและการนัดหยุดงานที่
ริเริ่มขึ้นโดยกลุ่มเฟมินิสต์ใน
วันที่ 8 มีนาคม 2018 
(พ.ศ. 2561)

ขั้นตอนท่ี ๅ

กิจกรรม:		ทบทวนดูรูป



ในเดือนธันวาคม 2019 (พ.ศ. 2562) ผู้หญิงสูงวัยหลายพันคนรวมตัวกันในประเทศชิลี
เพื่อร้องเพลง “คนข่มขืนก็คือคุณ” (The Rapist is You) เพลงที่วิพากษ์วิจารณ์ความ
รุนแรงต่อผู้หญิงและประณามโครงสร้างแบบชายเป็นใหญ่



ในเดือนมกราคม 2019 (พ.ศ. 2562)  ผู้หญิงหลายล้านคนในประเทศอินเดียทำ  
“กำ แพงมนุษย์” ยาว 620 กิโลเมตร เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศในประเทศ 



ในเดือนสิงหาคม 2018 (พ.ศ. 2562) ผู้หญิงแอฟริกาใต้หลายพันคนประท้วงความรุนแรงต่อ  
ผู้หญิงและชุมชน LGBTI โดยใช้ชื่อการต่อสู้นี้ว่า “Total Shutdown”



เมื่อดูเสร็จ กระบวนกรถามว่า

เพือ่สรปุกิจกรรม ขอให้ผูเ้ขา้รว่มแบง่ปนัคำารอ้งหรอืเพลงท่ีพวกเขาใชใ้นการเดนิขบวนเพือ่
สิทธิของผูห้ญงิหรอืเพือ่เปา้หมายอืน่  ทุกคนรอ้งตามดงัๆ เพือ่ให้รูสึ้กถงึและแสดงพลงัของ
การรวมตัวกัน!

ขบวนการเหล่านี้ให้แรงบันดาลใจกับเราอย่างไรบ้าง? 

การเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการของผู้หญิงทั่วโลกมีความ

หมายกับเราอย่างไร?

??

ขั้นตอนท่ี 2

กิจกรรม:		
คำ	ร้องและเพลง





ช่วงที่ ๅ    ๅ ชั่วโมง / 30 นาที

ขั้นตอนท่ี ๅ
ผู้เข้าร่วมจับคู่ ตอบคำาถามด้านล่างนี้ ใช้บัตรคำาสีแตกต่างกันสำาหรับการมีส่วนร่วมในกลไก
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

คุณรู้จักกฎหมายหรือนโยบายสิทธิมนุษยชนในประเทศอะไรบ้างที่ผู้หญิงมีส่วน

ร่วมในการสร้างขึ้น?

คุณรู้จักกลไกสิทธิมนุษยชนที่ผู้หญิงสร้างขึ้นบ้างไหม? ลองบอกสักหนึ่งชื่อ 

(เขียนลงในแผ่นกระดาษสี ชื่อละแผ่น) ผู้หญิงมีส่วนในการสร้างกลไกดังกล่าวอย่างไร?

กรอบกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศที่ปกป้องสิทธิของผู้หญิง

เราจะมาสำารวจวา่ผูห้ญงิไดช้ว่ยให้เกิดกฎหมายและนโยบายท่ีเปน็ประโยชนต์อ่สิทธิมนษุยชนของเราอยา่งไร  
ประการแรก เราจะมาร่วมกันแบ่งปันความรู้ของพวกเราและตระหนักถึงความพยายามเหล่านี้ของผู้หญิง  
เราจะเห็นว่ากิจกรรมนี้ไม่ง่ายนักสำาหรับพวกเรา เพราะการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการสร้างนโยบาย
สาธารณะไม่ค่อยถูกมองเห็นและให้คุณค่า

กิจกรรม: ตระหนักถึงความรู้ของพวกเราและส่ิงท่ีพวกเราได้ทำ ให้เกิดข้ึน

ช่วงนำ เข้าสู่กิจกรรม:



ขั้นตอนท่ี 2

ข้ันตอนการมีส่วนร่วม:

แบ่งปันคำาตอบกันในวงใหญ่ แปะแผ่นกระดาษ
สีบนผนงั แยกเปน็กฎหมายนโยบายในประเทศ
และระหว่างประเทศ  พูดคุยกันเพ่ือต่อยอดไป
ยังกิจกรรมถัดไป

กระบวนกรเตรียมการนำาเสนอโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง ซึ่งเป็นข้อมูลจากงานศึกษาด้านกฎหมายระดับประเทศ

หมายเหตุ: ข้อความด้านล่างแบ่งเป็นสามส่วน  ในตอนท้ายของแต่ละส่วนจะมีคำ ถามให้กระบวนกรถามกับกลุ่ม
หลงัจากนำ เสนอข้อมลูในแต่ละส่วน  เพือ่ให้การนำ เสนอนา่สนใจ กระบวนกรอาจจะเขียนประเดน็สำ คัญของแต่ละ
ส่วน และวาดรปูประกอบ หรอืแปะภาพจากนติยสารหรอืหนงัสือพมิพ ์หรอืนำ เสนอในรปูแบบของพาวเวอรพ์อยท์
ที่ทุกคนมองเห็นได้ชัดเจน อาจใช้เพลงหรือบทกวีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่ม

กฎหมายเพื่อ
ความเท่าเทียม

 กฎหมายเพื่อ 
ชนเผ่าพื้นเมือง

cedaw*

ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิ
การเมืองและพลเมือง

ในประเทศ ระหว่างประเทศ

*อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

กิจกรรม: การนำ เสนออย่างมีส่วนร่วมให้ความรู้ของเรากว้างและลึกข้ึน



ขั้นตอนท่ี ๅ
กระบวนกรนำาเสนอและถามคำาถามกับกลุ่มหลังการนำาเสนอแต่ละช่วง สามารถดาวน์โหลดพาวเวอร์พอยท์การนำาเสนอจากลิงค์นี้: 
https://justassociates.org/sites/justassociates.org/files/presentation_our_rights_our_safety.pdf

ผู้หญิง การจัดตั้ง 
และการผลักดัน

นโยบาย

กฎหมาย
กฎเกณฑ์
เกณฑ์ปฏิบัติ

ผู้หญิงต่อสู้เพื่อให้สามารถ 
ออกเสียงเลือกตั้งได้อย่างไร

https://justassociates.org/sites/justassociates.org/files/presentation_our_rights_our_safety.pdf


ตอนท่ีหนึง่

สิ่งที่ผู้หญิงทำาให้เกิดขึ้นในกระบวนการกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศและระหว่างประเทศ

ผูห้ญงิชว่ยให้เกิดกฎหมาย มาตรฐาน เกณฑ ์และกลไกหลายรปูแบบท่ี
เปน็ความกา้วหนา้ดา้นสิทธิมนษุยชน  บอ่ยครัง้ท่ีรฐับาลไมเ่คารพสิทธิ
หรือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีปกป้องสิทธิของประชาชน ดังนั้น เราพึง
ระลึกเป็นสำาคัญว่า ที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีกฎหมายใดเลยที่ปกป้องสิทธิ
ของผูห้ญงิและไดม้าโดยไม่เกิดการตอ่สู้  มนัจะไมเ่กิดขึน้หากผูห้ญงิไม่
ส่งเสียง รวมตัวกันเป็นขบวนการและท้าทายขนบและบรรทัดฐานทาง
สังคมแบบท่ีเป็นอยู่  ตัวอย่างเช่น เราจำาเป็นต้องจดจำาการต่อสู้หลาย
ทศวรรษท่ีนำาโดยผู้หญิงหลายล้านคนท่ัวโลกให้ผู้หญิงสามารถออก
เสียงเลือกตั้งและได้รับชัยชนะทีละประเทศ ชัยชนะของแต่ละประเทศ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศอื่น

คำ ถามสำ หรับกลุ่ม:

คุณจำาได้ไหมว่าผู้หญิงต่อสู้เพื่อให้สามารถมีสิทธิออกเสียงในประเทศไทยอย่างไร?  
คุณจำาชื่อของผู้หญิงบางคนที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้นั้นได้หรือไม่?  
หากจำาได้ ขอให้พูดชื่อของพวกเขาออกมาเพื่อที่พวกเราจะได้ระลึกถึงพวกเขา



-
-
-
-
-

Iในประเทศของเรา ผู้หญิง ชุมชน และองค์กรของพวกเธอได้ผลักดันให้เกิด
กฎหมายสำาคญัท่ีทำาให้คนเขา้ถงึและไดร้บัการปกปอ้งสิทธิ  แมจ้ะเกิดแรงตอ่ตา้น
และอุปสรรคในการนำากฎหมายไปใช้ในทางปฏิบัติ เราควรได้รับรู้ถึงความสำาเร็จ
เหลา่นี ้และใชม้นัเปน็ส่วนหนึง่ของยทุธศาสตรเ์พือ่การเปล่ียนแปลงสังคมของเรา

นอกเหนือจากกฎหมายท่ีกลุ่มพูดถึงในแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้ กฎหมายท่ีสำาคัญ
อื่นๆ ได้แก่:

ตรงน้ี
ให้กระบวนกรเพิม่เตมิขอ้มูลท่ีไดศ้กึษามาเกีย่วกบักฎหมายในประเทศท่ีผูห้ญงิมส่ีวนรว่มในการสรา้งขึน้ในชว่ง
เวลาหลายปีท่ีผ่านมา เขียนกฎหมายเหล่านี้ลงในบัตรกระดาษ และนำาไปแปะเพิ่มเติมจากท่ีผู้เข้าร่วมในกลุ่ม
พูดถึงในกิจกรรมก่อนหน้านี้ 



 
ตอนนี้มาเรียนรู้กันถึงประสบการณ์จากพ้ืนท่ีอื่นๆ ท่ีผู้หญิงทำาให้เกิดกฎหมายและนโยบายท่ีสนับสนุนสิทธิของพวกเขา  ประสบการณ์เหล่านี้
จะสร้างแรงบันดาลใจให้เรา!

● ในโคลัมเบีย หลังปีพ.ศ. 2559 กลุ่มกองกำาลังและรัฐบาลลงนามในข้อตกลง
เพื่อสันติภาพ ผู้หญิงสามารถก่อตั้งคณะอนุกรรมการด้านเพศสภาพเพื่อเป็นกลไกให้
เกิดการทำางานเรื่องสิทธิ ความต้องการ และข้อเรียกร้องของผู้หญิง

● ในอินโดนีเซีย ประเทศท่ีหัวหน้าครอบครัว
ผู้หญิงไม่มีสิทธิเทียบเท่าหัวหน้าครอบครัวผู้ชาย 
องค์กร PEKKA ประสบความสำาเร็จในการผลัก

ดันกฎหมายท่ียืนยันสิทธิของผู้หญิงท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีจะนำาไปสู้การเข้าถึง
บริการทางสังคมต่างๆ ต่อไป1

1 Zulminarni, Nani, Valerie Miller, Alexa Bradley, Angela Bailey, and Jonathan Fox. 2018. 
“Movement building for Accountability: Learning from Indonesian Women’s Organizing.” 
Accountability Working Paper 3 https://accountabilityresearch.org/wp-content/up- loads/2018/10/
WP3-Indonesia_Oct18_web-1.pdf

GENDER
SUBCOMMITTEE

ตอนท่ีสอง



● ในแอฟริกาใต้ เนื่องจากการยึดครองอาณานิคมและ
เหยียดเชื้อชาติและสีผิว ผู้หญิงสูญเสียสิทธิในการถือครองและ
เข้าถึงท่ีดินของตนเอง  เมื่อการแบ่งแยกเชื้อชาติถูกล้มล้างไป 
การเปล่ียนแปลงทางกฎหมายในการถอืครองท่ีดนิกไ็มไ่ดป้ระกนั
ให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงบ้านและท่ีดินของตนเอง ต้องขอบคุณ
ขบวนการของผู้หญิงท่ีทำาให้กฎหมายท่ีไม่เท่าเทียมนี้ถูกแก้ไข  
แต่ผู้มีอำานาจในการปฏิบัติงานของรัฐก็ยังคงปฏิเสธท่ีจะทำาตาม
กฎหมายที่ถูกเปลี่ยนแปลง ทำาให้ผู้หญิงยังคงต้องต่อสู้ต่อไป

● ในซีเรียนเคอร์ดิสตาน แม้ว่าผู้คนจะมีชีวิตอยู่ใน
สงครามและความรุนแรง แต่ผู้หญิงก็ยังสามารถผลักดันให้การ
จบัเดก็ให้แตง่งานและการมีภรรยาหลายคนถกูห้ามในชมุชนของ
ตนเอง  นอกจากนี้ พวกเขายังสร้างระบบให้ตำาแหน่งผู้นำาต้องมี
ทั้งผู้ชายและผู้หญิงคู่กัน

คำ ถามสำ หรับกลุ่ม:

เราคิดอย่างไรกับตัวอย่างเหล่านี้  พวกเรารู้จักกฎหมายจากประเทศใดอีกหรือไม่ท่ีผู้หญิงต่อสู้
จนกระทั่งได้มาและทำาให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องสิทธิของผู้หญิงและชุมชนของพวกเธอ
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การต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อให้สังคมมองเห็นสิทธิของพวกเธอ และขยาย
ขอบเขตของสิทธิท่ีผู้หญิงพึงมี นำาไปสู่ความสำาเร็จในระดับนานา
ประเทศ  หนึ่งในความสำาเร็จท่ีสำาคัญคือการบัญญัติ อนุสัญญาว่า
ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบัตติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ (Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

- CEDAW).

คำ ถามสำ หรับกลุ่ม: มีใครคุ้นเคยกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบบ้างหรือไม่? ช่วยยกมือ

คุณอาจสงสัยว่าทำาไมเรื่องนี้จึงสำาคัญ เรามาดูเหตุผลกัน:

 ● ในปีพ.ศ. 2522 CEDAW ได้รับการอนุมัติโดยองค์การ
สหประชาชาติ มีประเทศ 187 ประเทศลงนามและให้สัตยาบัน ซึ่งนับ
เป็น 96% ของประเทศสมาชิกทั้งหมด! CEDAW เป็นกลไกที่มีพันธะ
ผูกพันทางกฎหมาย หมายความว่าประเทศท่ีให้สัตยาบันมีพันธะทาง
กฎหมายที่จะต้องทำาตาม

 ● ส่ิงนี้ทำาให้เกิดพันธกรณีของรัฐในการขจัด “... การ
แบ่งแยก กีดกันหรือข้อจำากัดด้วยเหตุแห่งเพศ ... ในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม พลเมอืง หรอืดา้นอืน่ๆ...” ตวัอยา่ง [และ] 
เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ 

	 ● CEDAW มุ่งเนน้ให้เกิดความเท่าเทียม จากหลกัวา่ผูช้าย 
ผู้หญิง และคนทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน ความเท่า
เทียมยังหมายถึงความต้องการของคนกลุ่มอัตลักษณ์ต่างๆ ที่มีความ
หลากหลายจะไม่เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ
 ● ในแต่ละประเทศ 187 ประเทศนั้น ผู้หญิงและกลุ่มเฟ- 
มินิสต์ใช้ CEDAW เพื่อผลักดันกฎหมายที่สนับสนุนสิทธิของตน และ
ใช้สร้างให้เกิดกฎหมายท่ีคุ้มครองสิทธิและสภาพปัจจัยท่ีเท่าเทียม
ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ใช้เรียกร้องให้เกิดนโยบายและการปฏิบัติท่ี
มีประสิทธิภาพจากรัฐ

คำ ถามสำ หรับกลุ่ม: เรารู้ไหมว่าประเทศไทยให้สัตยาบันใน 
CEDAW หรือไม่?

Additional relevant aspects of CEDAW in Spanish can be 
found at: Alda Facio. CEDAW en 10 minutes. UNIFEM
http://americalatinagenera.org

ตอนท่ีสาม

http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/cedaw_10_minutos.pdf


ใช้สิทธิของเราเพื่อปกป้องสิทธิ

เรารู้ว่าการปกป้องสิทธิ และการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม ความเท่าเทียมและสันติภาพ เป็นสิทธิที่ทุกคน
มีและใช้ผ่านสิทธิท่ีเกี่ยวกับเสรีภาพการแสดงออก การรวมตัว การรวมกลุ่ม เป็นต้น เรารู้ว่ารัฐบาลของ
พวกเราในหลายประเทศไม่เคารพสิทธิในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มท่ีออกมารวมตัวกัน  เมื่อ
ความจริงเป็นเช่นนี้ เราต้องมียุทธศาสตร์ที่ทำาให้เราใช้สิทธิในการปกป้องสิทธิของเราได้

ช่วงที่ 2    ๅ ชั่วโมง / 30 นาที

กิจกรรม: ทบทวนเพื่อสำ รวจยุทธศาสตร์ของเรา

ช่วงนำ เข้าสู่กิกจรรม:



ขั้นตอนท่ี ๅ

ขั้นตอนท่ี 2

ขั้นตอนท่ี 3

 

แบ่งกลุ่มย่อย ตอบคำาถามต่อไปนี้:

  เราเผชิญอุปสรรคอะไรบ้าง ในฐานะผู้หญิงที่ใช้สิทธิของเราทำ การปกป้องสิทธิมนุษยชน  

  (ในครอบครัว องค์กร ชุมชน และกับรัฐ)?

  เรามียุทธศาสตร์อะไรในฐานะบุคคลและกลุ่มในการใช้สิทธิของเราเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน  

  (ประท้วง  พูดอย่างอิสระ จัดตั้ง  รณรงค์สาธารณะ)?

1.
2.
3.
4.
5.

ในกลุ่มย่อย ระบุยุทธศาสตร์ที่ใช้กันอยู่

คิดถึงสัญลักษณ์หรือภาพที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของยุทธศาสตร์เหล่านี้  
วาดสัญลักษณ์หรือรูปเหล่านี้ลงในกระดาษสี.

ยุทธศาสตร์



ในวงใหญ่ แบ่งปันและอธิบายภาพวาดและสัญลักษณ์เหล่านี้ ภาพเหล่านี้อาจจะนำาไป
ตดิไวใ้นห้องประชมุ หรอืนำาไปแสดงในสำานกังานใหญข่ององคก์ร เพราะเปน็ภาพท่ีส่ือ
ถึงพลัง ความคิด และวิถีทางท่ีเรามีส่วนร่วมและบริหารจัดการให้เกิดการใช้สิทธิของ
เราในฐานะนักปกป้องสิทธิ

กองไฟ
ที่พักพิง

โทรโข่ง
ประท้วง

ม้วนไหม
กลุ่มผู้หญิง

วิทยุ
การสื่อสารกันในชุมชน

รูปที่อาจ
         เลือกใช้ ช่วงที่ 3    ๅ ชั่วโมง / 30 นาที

ขั้นตอนท่ี 4



ทำาความเข้าใจกรอบกฎหมายเพื่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน

 
กระบวนกรแจกข้อความด้านล่างให้ผู้เข้าร่วมคนละหนึ่งชุด ให้เวลาผู้
เข้าร่วมอ่านอย่างเพียงพอ หากกลุ่มหรือผู้เข้าร่วมปัญหาในการอ่าน ให้
กระบวนกรให้ความสำาคัญกับการหาวิธีสนับสนุนพวกเขาด้วย เช่น อ่าน
ออกเสียงด้วยกันในกลุ่ม 
 

ช่วงที่ 3    ๅ ชั่วโมง / 30 นาที

ขั้นตอนท่ี ๅ

กิจกรรม: อ่านและทบทวนสิทธิในการปกป้องสิทธิในบริบทท้องถิ่น



ข้อเขียน: เข้าใจปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อปกป้องสิทธิของ
เราในการปกป้องสิทธิมนุษยชน

ในปี 1998 (พ.ศ. 2541) สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล 
กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน (เรียกย่อๆ ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยการ
ปกป้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน) ต้องขอบคุณการทำางานขององค์กรสิทธิท้ังหลาย ปฏิญญาฉบับนี้ยืนยันว่าการส่งเสริม เผยแพร่ และปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิในตัวของมัน ดังจะเห็นได้จากตารางด้านล่างนี้1

1 Resolution A/RES/53/144: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf

มาตรา 5  เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน บุคคลมีสิทธิ ท้ังในฐานะบุคคลและกลุ่ม ระดับ
ประเทศและระหว่างประเทศ:

a) ในการประชุมหรือรวมกลุ่มอย่างสันติ

b) ในการตั้ง เข้าร่วม และมีส่วนร่วมกับองค์กรพัฒนา
เอกชน สมาคม หรือกลุ่ม

c) ในการสื่อสารกับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ

มาตรา 6 ทุกคนมีสิทธิทั้งในฐานะบุคคลและกลุ่ม:

a) ในการรับรู้ แสวงหา ได้รับ และมีไว้ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน

b) ในการตีพิมพ์ สื่อสาร หรือเผยแพร่ทัศนะ ข้อมูล และ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานกับคนอื่น

c) ในการศึกษา อภิปราย สร้าง และมีความคิดเห็นต่อสิ่ง
ที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งในข้อกฎหมาย
และการนำาไปใช้ 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration.pdf


ในขณะท่ีไม่ใช่กลไกท่ีมีพันธะผูกพันทางกฎหมาย [ไม่บังคับให้รัฐ
ต้องปฏิบัติตาม] ปฏิญญานี้ประกอบด้วยหลักการและสิทธิจาก
กลไกระหว่างประเทศอื่นๆ ท่ีมีพันธะทางกฎหมาย เช่น กติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

เพื่อให้ปฏญิญานี้มปีระโยชนต์อ่ผูห้ญงิ เฟมนิสิตแ์ละองคก์รสิทธจิงึ
ไดผ้ลักดนัให้สมชัชาใหญแ่ห่งสหประชาชาตมิมีตเิห็นชอบกบัขอ้มติ
วา่ดว้ยผูห้ญงินกัปกปอ้งสิทธิ ท่ีถกูรบัรองในวนัท่ี 18 ธันวาคม ค.ศ. 
2013 (พ.ศ. 2556) ขอ้มตนิีต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการมส่ีวน
ร่วมของผู้หญิงในการปกป้องสิทธิมนุษยชน  และยังได้มีข้อความที่
แสดงความกังวลถึงการข่มขู่คุกคามต่อผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ และ
ระบุมาตรการที่รัฐต้องดำาเนินการเพื่อปกป้องพวกเขา2 

เนื่องจากแรงกดดันต่อองค์กรประชาสังคม บางประเทศได้สร้าง
กฎหมายและกลไกในระดับประเทศเพื่อปกป้องนักปกป้องสิทธิ ดัง
สองตัวอย่างนี้:

2 This Resolution can be found at: https://www.ishr.ch/sites/de-
fault/files/article/files/roughguide_unresolutionwhrds_0.pdf

      ประเทศเม็กซิโก ออกกฎหมายปกป้องนักปกป้องสิทธิและ
นกัขา่วในปคี.ศ. 2012 (พ.ศ.2555) กฎหมายนีบ้งัคบัให้ผูม้อีำานาจรบั
ผิดชอบดำาเนินการตามมาตรการเพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัย
ของบคุคลท่ีมคีวามเส่ียงเนือ่งจากงานท่ีทำา ประเทศโคลัมเบยี บราซลิ 
ฮอนดูรัส และกัวเตมาลาก็มีกลไกการปกป้องอย่างเป็นทางการเช่น
กัน   

    ในประเทศมาลี กฎหมายว่าด้วยนักปกป้องสิทธิเกิดขึ้นใน
ปีค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) โดยกำาหนดทรัพยากรท่ีสร้างให้เกิด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการทำางานของนักปกป้องสิทธิ  ท่ีประเทศ
ไอวอรีโคสตแ์ละประเทศเบอรกิ์นาฟาโสยังมีระบบกฎหมายทีป่กปอ้ง
นักปกป้องสิทธิอีกด้วย3

โชคไมด่ท่ีีการนำากฎหมายเหลา่นีไ้ปใชใ้นทางปฏบิตัยิงัคงออ่นแอมาก  
ท่ัวโลก การพ้นผิดลอยนวลในกรณีความรุนแรงต่อนักปกป้องสิทธิ
ยังคงเกิดขึ้นสูงมาก และนักกิจกรรม ชนเผ่าพื้นเมือง และนักปกป้อง
สิทธิผู้หญิง ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

3 For further information: https://www.ishr.ch/news/mali-ground-
breaking-new-law-strengthens-legal-protection-human-rights-defenders

https://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/roughguide_unresolutionwhrds_0.pdf
https://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/roughguide_unresolutionwhrds_0.pdf
https://www.ishr.ch/news/mali-groundbreaking-new-law-strengthens-legal-protection-human-rights-defenders
https://www.ishr.ch/news/mali-groundbreaking-new-law-strengthens-legal-protection-human-rights-defenders


บางภูมิภาคมีองค์กรสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค เพื่อช่วยตีความ
และติดตามการนำามาตรฐานกลไกสิทธิมนุษยชนสากลไปใช้ในระดับ
ภูมิภาค ระบบนี้ได้ถูกนำามาใช้โดยองค์กรสิทธิมนุษยชนและนัก
กิจกรรมในยามท่ีถูกละเมิดสิทธิและไม่สามารถแสวงหาความเป็น
ธรรมได้จากกลไกในประเทศ   ในบางกรณี ระบบลักษณะนี้สามารถ
เรียกร้องให้รัฐกระทำาการปกป้องบุคคล ชุมชน หรือองค์กรอย่างเร่ง
ด่วน เพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัย

 อเมริกามีระบบระหว่างรัฐอเมริกันเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน 
(Inter-American System for the Protection of Human 
Rights)

 ยโุรปมีสภายโุรป สหภาพยโุรป และองคก์รเพือ่ความปลอดภยั
และความรว่มมอืในยโุรป แตล่ะองคก์รมีกลไกและเครือ่งมอืดา้นสิทธิ
มนุษยชนเป็นของตนเอง

 แอฟริกามีกฎบัตรแอฟริกันว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
กลุ่มคน (People’s Rights) และศาลสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
กลุ่มคนแอฟริกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ท่ี A Rough Guide to the Regional 
Human Rights Systems https://www.universal- rights.
org/nyc/human-rights-rough-guides/a-rough-guide-
to-the- regional-human-rights-systems/



คุยกลุ่มย่อย ในประเด็นคำาถามต่อไปนี้:

 ประเทศไทยมีกฎหมายอะไรที่ปกป้องสิทธิมนุษยชน?  

 (เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุม การสมาคม)

 กฏหมายเหล่านี้ถูกนำ มาใช้หรือไม่?

เรารู้ไหมว่ามีกลไกที่เป็นทางการหรือ

นโยบายที่เฉพาะเจาะจงในการปกป้องคนที่

ปกป้องสิทธิในประเทศของเราหรือไม่?

ผู้หญิงประสบอุปสรรคใดบ้างในการเข้า

ถึงกลไกเหล่านี้?

ขั้นตอนท่ี 2



ในวงใหญ่ แต่ละกลุ่มเล่าถึงสิ่งที่ได้ทบทวนกันในกลุ่มย่อย ตามประเด็นคำาถามข้างต้น 
จากนั้นชวนคุยว่า:

เราจะทำ อะไรได้บ้างในประเทศของเราเพื่อให้เกิดการเคารพสิทธิและ

ปกป้องนักปกป้องสิทธิ?

กระบวนกรสรุปสิ่งสำาคัญที่ได้เรียนรู้

ร้อยเรียงข้อเรียนรู้ในแต่ละช่วง กระบวนกรพาทบทวนกิจกรรมทั้งหมดสั้นๆ กล่าว
ถงึกฎหมาย ยทุธศาสตร ์และสัญลักษณส์ำาคญัท่ีผูเ้ขา้รว่มระบไุวส้ำาหรบัยนืยนัสิทธิใน
การปกป้องสิทธิของตนเอง

สิทธิและกฎหมาย

ในการชุมนุม

ในการสื่อสารกับองค์กร

ในการเผยแพร่ความคิดเห็น

ให้ได้รับการปกป้องในฐานะนัก
ปกป้องสิทธิ

ในการปกป้องศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์

ขั้นตอนท่ี 3

ขั้นตอนท่ี 4

ปิดกิจกรรม



ทำ�ไมเร�จึงมีคว�มเสี่ยง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับความรุนแรงท่ีผู้เข้าร่วมเผชิญในฐานะ
นักปกป้องสิทธิและนักกิจกรรม เพื่อให้สามารถสร้างแผนการง่ายๆ สำาหรับดูแล
ความปลอดภัย (ชุดการเรียนรู้ที่ 6)

หมายเหตุ: ชุดการเรียนรู้นี้เป็นการให้เครื่องมือและกระบวนการในการ
วเิคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีนกักิจกรรม/นกัปกปอ้งสิทธิเผชญิ  หากคณุ
หรอืองคก์รรูสึ้กวา่กำาลังเผชญิความเส่ียงสูง ให้ดภูาคผนวกของชดุการเรยีนรูท่ี้ 
6 เพื่อหาองค์กรและเครื่องมือสำาหรับการปกป้องและความปลอดภัย

กระดาษฟลิปชาร์ต แผ่นกระดาษสีๆ 

คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อ

ฉายวิดีโอ (ไม่ทำาก็ได้)

8 ชั่วโมง
(ชุดการเรียนรู้นี้ยาว จำาเป็นต้องมีช่วงพัก

และกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้กลุ่มรู้สึก
สดชื่น พร้อมต่อการเรียนรู้)

เวลา
โดยประมาณ

อุปกรณ์



เราหวาดกลัวอะไร? อะไรทำาให้เราเสี่ยง?

ก่อนจะเริ่ม สำาคัญท่ีจะอธิบายว่าทำาไมเราจึงต้องมา
ทำากิจกรรมนี้กัน ทำาไมการพูดคุยถึงความหวาดกลัว
และความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบต่อพวกเราในฐานะนัก
ปกปอ้งสิทธิจึงมคีวามสำาคญั กระบวนกรสามารถใชแ้นว
คิดหลักๆ ด้านล่างนี้สำาหรับแบ่งปันกับผู้เข้าร่วม:

•	 การปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจท้าทายการกระทำา อภิสิทธิ และการลอยนวล
พ้นผิดของคนบางคนหรือกลุ่มบางกลุ่ม  ดังท่ีเรารู้กันว่ากลุ่มเหล่านี้ใช้วิธีการหลาย
รูปแบบ รวมถึงการใช้ความรุนแรง เพื่อปิดปาก ทำาให้เรากลัว และอยู่ในความเสี่ยง

•	 นอกจากนี้ การท่ีเราเป็นผู้หญิง เราประสบความรุนแรงท่ีมีเหตุมาจากการท่ี
สังคมใช้ความเป็นชายนำาและการเหยียดเพศ  หากเราเป็นชนเผ่าพื้นเมือง เป็นคน
บางเชื้อชาติ เป็นหญิงรักหญิง คนข้ามเพศ หรือยากจน เราจะยิ่งมีความเสี่ยงต่อการ
ถูกกระทำาความรุนแรงเพิ่มขึ้น เพราะโครงสร้างการกดทับท่ีอยู่ในรูปแบบของการ
เหยียดเชื้อชาติ เหยียดชนชั้น การเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกันและการข้ามเพศ 
และการเหยียดในรูปแบบอื่นๆ

• ในบริบทนี้ นักปกป้องสิทธิอาจจะเคยมีประสบการณ์กับสถานการณ์ท่ีแตก
ต่างกัน ท่ีทำาให้เรารู้สึกกลัว และทำาให้ท้ังร่างกายและงานของเราอยู่ในความเส่ียง  

อย่างไรก็ดี เรามักจะมองข้ามความรู้สึกเหล่านี้ เพราะ
เราผลักให้ตัวเองต้องกล้าหาญ และ/หรือเราไม่มีพื้นที่
ปลอดภัยที่จะพูดถึงมัน

•	 ในกิจกรรมชว่งนี ้เราจะมาวเิคราะห์สถานการณ์
ท่ีทำาให้เราหวาดกลัว และความรุนแรงท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์เหล่านั้น  นี่คือก้าวแรกของการเพิ่มความ
ปลอดภัยและระดับของการปกป้องของเรา เพราะ
ความรู้สึกกลัวคือสัญญาณเตือนภัยท่ีสำาคัญ และเรา
สามารถพูดคุยถึงมันได้ในพื้นท่ีท่ีปลอดภัย เพื่อระบุ
และวิเคราะห์ปัจจัยของมัน

• เรายังรู้อีกด้วยว่า เรามีทรัพยากรและความ
สามารถในการเผชิญหน้ากับความกลัวและปกป้องตัว
เรา  เมื่อเราวิเคราะห์มันไปด้วยกัน เราจะพบว่า บ่อย
ครั้งท่ีความกลัวและความรุนแรงท่ีเราเผชิญไม่ได้เป็น
เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากปัจจัยและพลวัตรของอำานาจ
ในบริบทที่เราอยู่

	 	 ช่วงที่	ๅ	 	 	 4	ชั่วโมง

ช่วงนำ	เข้าสู่กิจกรรม:



ในวงใหญ่ ระดมสมองว่า อะไรทำาให้เราหวาดกลัว ในชีวิตประจำาวันและชีวิตการ
เป็นนักกิจกรรมของเรา  ให้ผู้เข้าร่วมพูดส่ิงใดก็ตามท่ีเกิดขึ้นมาในใจ กระบวนกร
บันทึกและแบ่งปันความกลัวของตัวเองด้วย

กระบวนกรอธิบายว่าเราจะเริ่มวิเคราะห์จากการใช้ร่างกายของเรา 
เพื่อบ่งชี้ว่าความกลัวส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร และประสบการณ์
การตอ่ตา้น ศกัยภาพ และพลงัของเราชว่ยเหลอืเราใหเ้ผชญิกบัความ
กลัวเหล่านั้นอย่างไร  จากนั้นเราจะวิเคราะห์ให้ลึกขึ้นและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของนักปกป้องสิทธิคนอื่น

กลัวไหม?

กิจกรรม:	แผนท่ีร่างกาย

ส่วนนำ	เข้าสู่กิจกรรม:

ขั้นตอนท่ี	ๅ



กระบวนกรขอให้ผู้เข้าร่วมตอบคำาถามสองข้อ โดยวาดคำาตอบลงในรูป
เค้าร่างของตัวเอง

จับคู่ ให้คู่ช่วยวาดเส้นโครงร่างตัวของเราในกระดาษแผ่นใหญ่

ขั้นตอนท่ี	2

ขั้นตอนท่ี	3



แบง่ปนักบัคูข่องตวัเอง อธิบายถงึส่ิงท่ีวาดลงบนแผนท่ีรา่งกาย จากนัน้แบง่ปนักนัในวงใหญถ่งึ
สิง่ทีค่้นพบเหมือนๆ กันและสิ่งที่ได้เรียนรู้  กระบวนกรชวนสรุปสิ่งสำาคัญที่เกิดขึ้นจากในวงคุย

ฉันรู้สึกกลัวที่ตรงไหนของร่างกาย?
ตรงไหนในร่างกายที่ฉันรู้สึกถึงพลัง 

และความสามารถที่จะเผชิญความกลัว?

* ระบุจุดที่รู้สึก 2-3 ที่ * ระบุจุดที่รู้สึก 2-3 ที่

ขั้นตอนท่ี	4

ชีวิตประจำ	วันและการเป็นนักกิจกรรมของฉัน:



ปิดกิจกรรม กระบวนกรพาแปะแผนท่ีร่างกายลงบนกำาแพง เพื่อ
แสดงถึงร่างกายของกลุ่ม ให้ผู้เข้าร่วมใช้กระดาษสีแปะลงตรงจุด
ท่ีพวกเขารู้สึกถึงพลังและความสามารถในการเผชิญกับความกลัว 
รูปท่ีสร้างขึ้นนี้จะติดไว้ตลอดท้ังกิจกรรมท่ีเหลือ เพื่อเตือนให้เรา
ระลึกว่า แม้การนึกถึงเรื่องท่ีทำาให้เรากลัวจะยากลำาบากและเจ็บ
ปวด เราจะยังคงมีพลังของกลุ่มท่ีจะสนับสนุนและพากันไปตลอด
ทาง

พลังของเร�ขั้นตอนท่ี	5



เรากำาลังจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีทำาให้เกิดความกลัว และรูปแบบของความรุนแรงท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมท้ังดูว่ามันส่งผลต่อชีวิตและส่ิงท่ีเราเลือกทำาตามอุดมการณ์ทางการเมืองของเราอย่างไร  
สถานการณ์เหล่านี้อาจจะเคยเกิดข้ึน กำาลังเกิดข้ึน หรืออาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต  ความรุนแรงสร้าง
ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางกายภาพของเราและงานที่เราทำาในฐานะนักปกป้องสิทธิ

กิจกรรม:		กรอบท่ีใช้วิเคราะห์ความรุนแรงจากประสบการณ์ของเรา	ในฐานะ
นักปกป้องสิทธิและศักยภาพของเราในการเผชิญกับความรุนแรงเหล่าน้ัน

ส่วนนำ	เข้าสู่กิจกรรม:



1. ในฐานะนักปกป้องสิทธิ 
สถานการณ์ใดที่ทำาให้ฉันรู้สึก
กลัว และฉันมองเห็นความรุนแรง
ประเภทใดบ้างในสถานการณ์
นั้น?  --  ระบุมาสักสองถึงสาม
สถานการณ์ที่มีความสำาคัญกับ
คุณมากที่สุดในตอนนี้

2. สถานการณ์นี้ส่งผลต่อ
ชีวิตและงานด้านสิทธิของฉัน
อย่างไร? -- ระบุผลกระทบ
หนึ่งถึงสองอย่าง

3. สถานการณ์นี้ส่งผลต่อ
องค์กรหรือชุมชนของฉันหรือ
ไม่ อย่างไร? – ระบุผลกระทบ
หนึ่งถึงสองอย่าง

4. ฉันมีศักยภาพหรือ
ทรัพยากรอะไรในการรับมือ
กับสถานการณ์นี้ - ฉันมีพลัง
อะไร?  จากนั้นระบุพลังที่
สำาคัญที่สุด (ตัวอย่างเช่น ฉันมีพลัง

ในตัวเอง ประสบการณ์ ความรู้ เพื่อน 

ยุทธศาสตร์ ความสมานฉันท์ของ

ขบวนการ องค์กร ครอบครัว ฯลฯ) 

ตัวอย่าง:

ความกลัว: กลัวว่าตำารวจจะมา
จับฉันตอนประท้วงบริษัทที่จะมา 
สร้างเหมืองในชุมชนของเรา

ประเภทของความรุนแรง:
การจับกุมโดยพลการในการประ-
ท้วงต่อต้านเหมือง ความรุนแรง
ทางกายภาพและเชิงเพศใน 
ระหว่างที่ถูกควบคุมตัว

ตัวอย่าง:

ฉันกลัวที่จะไปประท้วง บาง
ครั้งก็ไม่อยากไปร่วม

ตัวอย่าง:

เพื่อนถูกจับ ในบางครั้งที่ไป
ประท้วง ตำารวจลากเรา จับ
ของสงวนของเรา

ตัวอย่าง:

เรามีความช่วยเหลือทาง
กฎหมายเวลาที่เพื่อนถูกจับ 
ตอนนี้เราไปประท้วงกันเป็นก
ลุ่ม เพื่อไม่ให้ใครอยู่ลำาพังใน
เวลาที่ถูก โจมตี

กระบวนกรอธิบาย ใช้ตัวอย่างประกอบ:ขั้นตอนท่ี	ๅ



ตัวอย่าง:

ความกลัว: กลัวว่าสามีจะใช้
ความรุนแรงเพราะเขาไม่ชอบที่
ฉันเข้าร่วมกับองค์กร

ประเภทของความรุนแรง: 
การดูถูก ผลัก ขู่ว่าจะพาลูกไป
จากฉัน

ตัวอย่าง:

ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยที่บ้าน ไม่
ได้รับการสนับสนุนจากสามี
ให้ทำางานด้านสิทธิและเป็นนัก
กิจกรรม

ตัวอย่าง:

บางครั้งฉันไม่ไปร่วมกับ
กิจกรรมขององค์กรเพื่อหลีก
เลี่ยงความขัดแย้ง

ตัวอย่าง:

ฉันมีพลังที่จะยืนยันจุดยืนและ
ปกป้องตัวเองเมื่อถูกโจมตี  
ลูกสาวสนับสนุนฉันในการ
ทำางานกับองค์กรต่อไป



1. ในฐานะนักปกป้องสิทธิ 
สถานการณ์ใดที่ทำาให้ฉันรู้สึก
กลัว และฉันมองเห็นความรุนแรง
ประเภทใดบ้างในสถานการณ์
นั้น? --  ระบุมาสักสองถึงสาม
สถานการณ์ที่มีความสำาคัญกับ
คุณมากที่สุดในตอนนี้

2. สถานการณ์นี้ส่งผลต่อ
ชีวิตและงานด้านสิทธิของฉัน
อย่างไร? -- 
ระบุผลกระทบหนึ่งถึงสอง
อย่าง

3. สถานการณ์นี้ส่งผลต่อ
องค์กรหรือชุมชนของฉันหรือ
ไม่ อย่างไร? – ระบุผลกระทบ
หนึ่งถึงสองอย่าง

4. ฉันมีศักยภาพหรือ
ทรัพยากรอะไรในการรับมือ
กับสถานการณ์นี้? ฉันมีพลัง
อะไร?  จากนั้นระบุพลังที่
สำาคัญที่สุด (ตัวอย่างเช่น ฉันมีพลัง

ในตัวเอง ประสบการณ์ ความรู้ เพื่อน 

ยุทธศาสตร์ ความสมานฉันท์ของ

ขบวนการ องค์กร ครอบครัว ฯลฯ)

กระบวนกรขอให้ผู้เข้าร่วมเติมตาราง สำารวจสถานการณ์หนึ่งถึงสองสถานการณ์ที่ทำาให้เกิดความกลัวขั้นตอนท่ี	2





ในวงใหญ่ กระบวนกรอธิบายว่า ในกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมสามารถแบ่งปันเรื่องราวเฉพาะ
ท่ีตนเองสบายใจท่ีจะเล่า เพราะเป็นการพูดคุยถึงเรื่องท่ีละเอียดอ่อน และเป็นเรื่องท่ีเรา
ควรจะพูดถึงเมื่อเรารู้สึกปลอดภัยเพียงพอเท่านั้น กระบวนกรขอให้ผู้เข้าร่วมแบ่งปันถึง
ประเภทของความรุนแรงท่ีพวกเขาเคยเจอ และศักยภาพ ทรัพยากร และพลังท่ีพวกเขา
มีในการเผชิญหน้ากับมัน  จากนั้น เราจะใช้ส่ิงท่ีได้จากการแบ่งปันกันในช่วงนี้มาสร้าง
แผนการดูแลความปลอดภัย (ชุดการเรียนรู้ที่ 6)

กลุ่มทบทวนร่วมกัน
กระบวนกรถามคำาถาม ดังนี้:

เล่�เท่�ที่ 

สบ�ยใจ

คว�มรุนแรง?

เรามีประสบการณ์ความรุนแรงอะไรร่วมกัน?

เรามีศักยภาพและทรัพยากรอะไรในการรับมือ
กับความรุนแรงเหล่านี้?

ฉันมีพลังอะไร?

ขั้นตอนท่ี	3

ขั้นตอนท่ี	4



รูปแบบความรุนแรงที่พบร่วมกัน

กระบวนกรสรุปประเภทของความรุนแรงที่พบทั่วไปในกลุ่ม 
รวมทั้งศักยภาพและทรัพยากรที่ผู้เข้าร่วมมีในการรับมือกับ
ความรนุแรง จากนัน้นำามาใส่ในกระดาษฟลปิชารต์ตามแบบ
ที่แสดงด้านล่าง แปะไว้ให้เห็นได้ตลอดทั้งกระบวนการ

ศักยภาพและทรัพยากร: พลังของฉัน



กระบวนกรอธิบาย: เราจะสำารวจกันส้ันๆ ว่าประสบการณ์ของเราเหมือน
หรือต่างกับนักปกป้องสิทธิคนอื่นในรายงานของผู้รายงานพิเศษขององค์การ
สหประชาชาตหิรอืไม ่ ยกมอืหากคณุเคยมปีระสบการณค์วามรนุแรงในรปูแบบ

เหลา่นี ้(กระบวนกรแจกชทีข้อมลู และอา่นทีละขอ้) ประเภทความรนุแรงท่ีมรีว่ม
กันให้นำาไปเพิ่มในกระดาษฟลิปชาร์ทในกิจกรรมก่อนหน้า



??



ทุกคนยืนเป็นวงกลม จับมือกัน ปิดตาได้หากสบายใจที่จะทำา

กระบวนกรขอให้ผู้เข้าร่วมอยู่ใน
ความเงียบ คิดถึงพลังท่ีผู้หญิงทุก
คน ท้ังในฐานะคนคนหนึ่ง และใน
ฐานะกลุ่ม ได้สร้างขึ้น ปลุกขึ้น เพื่อ
ตอ่กรกบัการใชค้วามรนุแรง และเพือ่

ในตอนท้าย ให้ทุกคนหายใจพร้อมกัน เป็นลมหายใจ
ของกลุ่ม (หายใจเข้าลึกทางจมูก หายใจออกทางปาก 
ทำาอย่างน้อยสามครั้ง)

เยียวยาบาดแผลทางใจ ตัวอย่างเช่น พลังท่ีจะมองเห็นความเปราะบางของ
ตนเองและแสวงหาการสนับสนุนเมื่อเราต้องการ พลังท่ีจะดูแลกันและกัน และ
ตัดสินใจเลือกทางของตนเอง  พลังเหล่านี้จะอยู่กับเราตลอดเวลา ช่วยเหลือ
ให้เราแสวงหาหนทางได้ในเวลาท่ียากลำาบาก  เรากำาลังหยั่งลงไปถึงพลังของ
บรรพบุรุษผู้หญิงของเรา พลังชีวิต พลังแห่งขบวนการการต่อสู้ของเรา

ขั้นตอนท่ี	1

ขั้นตอนท่ี	2

ขั้นตอนท่ี	3

กิจกรรม:		วงกลมแห่งพลัง



• ความรุนแรงท่ีส่งผลต่อชีวิตและงานด้านสิทธิของเราไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ 
มนัเกิดข้ึนเพราะแรงขับเคลือ่นท่ีมพีลังและผูก้ระทำาท่ีมีอทิธิพล ท่ีมองวา่ผลประโยชนข์อง
ตนเองถูกกระทบจากงานของเราในฐานะนักปกป้องสิทธิ  พวกเขารู้สึกถูกคุกคามเพราะ
เราเป็นผู้หญิงท่ีกำาลังทำาลายขนบและภาพจำาทางสังคมเกี่ยวกับผู้หญิง เพราะเราลุกขึ้น
มาส่งเสียงเรียกร้องความยุติธรรม

กระบวนกรอาจใช้แนวคิดด้านล่างในการอธิบายถึงกิจกรรมนี้:

วิเคราะห์บริบทเพื่อระบุผู้กระทำาความรุนแรง และเข้าใจสาเหตุของการใช้ความรุนแรงที่เราเผชิญ

•	 การวิเคราะห์บริบทของเราเพื่อหาต้นตอของแรงผลัก ท่ีทำาให้เกิดความกลัวและ
ความรุนแรงท่ีส่งผลต่อเรา เป็นส่ิงสำาคัญในเรื่องความปลอดภัย เพราะทำาให้เราสามารถ
พัฒนายุทธศาสตร์ในการรับมือกับมันได้  ในกิจกรรมนี้ เราจะวิเคราะห์วิธีการท่ีอำานาจ
ถูกใช้และผู้ใช้อำานาจท่ีอยู่เบื้องหลังความรุนแรงรูปแบบหลักๆ ท่ีเราระบุกันไปในกิจกรรม
ก่อนหน้านี้  จากนั้นเราจะค้นหาพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงท่ีจะปกป้องเราและช่วยให้เรา
ปลอดภยั  ดงัท่ีเราเห็นกนัไปนัน้ เรามีพลงัในตวัเอง และเรามพีลังของกลุม่ และพลงัท่ีเชือ่ม
ผู้หญิงไว้ด้วยกันในฐานะขบวนการ ที่จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เรา

ช่วงที่	2	 	 	 3	ชั่วโมง

ช่วงเกร่ินนำ	:



กระบวนกรอธิบายว่า เพือ่ให้เกิดการปกปอ้งสิทธิและการปกปอ้งพวกเราจากประเภท
ของความรุนแรงท่ีพวกเราระบุกันไปนั้น เราจะต้องวิเคราะห์ไปถึงส่ิงท่ีขับเคลื่อน
อำานาจและประเภทของอำานาจที่มีอยู่ในบริบทของเรา

กระบวนกรทวนส่ิงท่ีผู้เข้าร่วมระดมสมอง - ชวนให้ดูคำาแรกๆ ท่ีคนมักคิดถึงกันว่าเป็นอำานาจในเชิงลบ ความ
รุนแรง หรือในเชิงกดขี่  แต่อาจมีคำาท่ีเป็นอำานาจในเชิงบวก ทำาให้เกิดความสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ  เรา
สามารถมองอำานาจได้เป็นสองแง่ ด้านหนึ่งคือความรุนแรงและการกดขี่ ที่ต้องการอยู่เหนือเรา ล้มล้างการต่อสู้
ของเรา อกีดา้นหนึง่คอื การสรา้งความเปล่ียนแปลง อำานาจในรปูแบบท่ีเรานำามาใชเ้พือ่สรา้งอสิรภาพและสังคม
ที่เป็นธรรม

กระบวนกรชวนให้ผูเ้ขา้รว่มชว่ยกนัตอบอยา่งรวดเรว็ และเขยีน
คำาที่ถูกพูดขึ้นมาลงในกระดาษฟลิปชาร์ท

ในวงใหญ่ ผู้เข้าร่วมตอบคำาถามว่า: 

  เมื่อได้ยินคำ ว่า “อำ นาจ” เรานึกถึงคำ ว่าอะไร?

ก�รคุกค�ม

คว�มเป็นไปได้

อำ�น�จ

ก�รทำ�ร้�ย

หมายเหตุ: หากต้องการเข้าใจเรื่องอำานาจและพลวัตรที่อำานาจถูกนำามาใช้ให้ลึกซึ้งขึ้น ดูภาคผนวกท้ายชุดการเรียนรู้นี้

กิจกรรม:		ระดมสมองเร่ืองธรรมชาติของอำ	นาจ	–	อำ	นาจคืออะไร?

นำ	เข้าสู่กระบวนการ:

ขั้นตอนท่ี	ๅ

ขั้นตอนท่ี	2



กระบวนกรอธิบายว่าเราจะระบผุูก้ระทำาและแรงขับเคลือ่นเบือ้งหลงัอำานาจท่ีกดขีเ่รา 
และสร้างให้เกิดความรุนแรงท่ีส่งผลต่อเรา  เริ่มด้วยการแปะกระดาษฟลิปชาร์ทท่ี
เขียนรูปแบบความรุนแรงที่กลุ่มเคยเจอมาร่วมกันไว้ที่ผนัง อ่านทวนให้ฟัง ให้ทุกคน
เขา้ใจสิ่งที่เขยีนไว้ทั้งหมด และทบทวนวา่เรือ่งที่สำาคัญถูกเขยีนไว้ทั้งหมดแล้ว  เลือก
รูปแบบท่ีสำาคัญท่ีสุดออกมาสามถึงส่ีข้อ แบ่งกลุ่มและเลือกให้แต่ละกลุ่มพูดคุยกัน 
กลุ่มละข้อ

กลุ่มย่อยวิเคราะห์รูปแบบของความรุนแรงตามประเด็นคำาถามต่อไปนี้

รูปแบบ
คว�มรุนแรง

ก�รเหยียดเชื้อช�ติ

ก�รข่มขู่

ก�รคุกค�ม

ก�รข่มขืน

ก�รโจมตี

ก�รเหยียดเพศ

ก�รเกลียดกลัวก�รรักเพศเดียวกัน

ก�รทำ�ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

กิจกรรม:		วิเคราะห์ผู้กระทำ	และแรงขับเคล่ือนเบ้ืองหลัง
อำ	นาจท่ีทำ	ให้เราอยู่ในความเส่ียง

ขั้นตอนท่ี	ๅ

ขั้นตอนท่ี	2



ใครคือคนที่ต้องรับผิดชอบกับความรุนแรงในรูปแบบนี้?
ความรุนแรงอาจมีแหล่งที่มาหลักๆ อยู่ เราลองทบทวนด้วยคำาถามต่อไปนี้:

แต่ละกลุ่มนำาเสนอการวิเคราะห์ของ
ตนเอง คนท่ีเหลือชว่ยถามคำาถามและเตมิ
ข้อมูลที่ขาดไป.

มีเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ใช้สถาบัน กฎหมาย นโยบาย กองกำ ลังความมั่นคง  
หรืออำ นาจสาธารณะอย่างอื่นมาโจมตีเราหรือไม่? เขาใช้อะไร?

มีกลุ่มเอกชนอยู่เบื้องหลังความรุนแรงหรือไม่?  กลุ่มไหน?  
(บริษัท กลุ่มอาชญากร ช่องสื่อหรือกลุ่มที่มีการสื่อสารมวลชน กลุ่มศาสนา 
เป็นต้น)

มีคนใกล้ชิด คนในครอบครัวหรือคนในความสัมพันธ์ที่ข่มขู่และใช้ความรุนแรง
กับเราหรือไม่? ใคร?

?

?

ทำ ไมกลุ่มหรือคนที่มีอำ นาจเหล่านี้โจมตีเรา?

มีวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรม เรื่องเล่า ข่าวลือ หรือภาพจำ อะไรที่ถูกใช้มา
ทำ ให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง ทำ ให้การสนับสนุนจากมวลชนน้อยลง และ
สร้างความชอบธรรมต่อการใช้ความรุนแรงในรูปแบบนี้หรือไม่?

ขั้นตอนท่ี	3



ในวงใหญ่ ผู้เข้าร่วมทบทวนประเด็นคำาถามเหล่านี้:

ผู้หญิงและชุมชนทำ อย่างไรเพื่อตอบโต้กับความก้าวร้าวเหล่านี้? 
เรามีพลังอะไร?

อ่านด้วยกัน
แบ่งเป็นส่ีกลุ่ม แนะนำากิจกรรมว่า ให้เราจินตนาการว่า ตอนนี้
เป็นเวลาเช้า เราอยู่กับเพ่ือนหรือญาติ นั่งกินกาแฟหรือชากันอยู่ 
เป็นต้น และเราก็กำาลังนั่งสนทนาเกี่ยวกับข่าวสารในชุมชนและข่าว
ท่ัวโลก  หากเปน็ไปได ้ให้นำาเครือ่งดืม่ขนมมาไวใ้ห้ผูเ้ขา้รว่ม  แตล่ะ
กลุ่มได้รับกระดาษท่ีถ่ายเอกสารข้อความด้านล่าง ให้อ่านด้วยกัน
และพูดคุย ข้อความนี้นำาเสนอในลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์

ขั้นตอนท่ี	4

ขั้นตอนท่ี	1

กิจกรรม:		อ่านและทบทวนพลวัตรของอำ	นาจท่ีส่งเสริม
ความรุนแรงต่อผู้หญิงนักปกป้องสิทธิท่ัวโลก







กระบวนกรอธิบายว่า ทุกวันนี้เม่ือนักปกป้องสิทธิถูกโจมตี ท่ัวโลกสามารถช่วยกันส่งเสียงเพื่อประณามความ
รุนแรงและแสดงสมานฉันท์ ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อน  เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเพิ่มศักยภาพของเราในการ
จัดตั้ง  การแสดงสมานฉันท์คือวิธีการหนึ่งท่ีเราจะแสดงพลังของกลุ่มและพลังของการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ที่เราทุกคนสร้างขึ้นมาได้  จากนั้น กระบวนกรแสดงภาพต่อไปนี้ให้ผู้ร่วมดูเพื่อแสดงถึงพลังดังกล่าว

ในช่วงเวลาที่ยากลำาบาก เราต้องใช้พลังของการสร้างความเปลี่ยนแปลงและพลังสมานฉันท์ของพวกเรา! 

ผลการวิเคราะห์ของพวกเราอาจให้ภาพสถานการณ์ท่ีดูไม่มีความหวังเท่าใดนัก แต่ว่านอกเหนือจากอำานาจท่ีกดขี่และ
กระแสโลกท่ีไม่เป็นผลดีต่อการทำางานและชีวิตของเรา ยังคงมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงท่ีแสดงตัวขึ้นในเวลาท่ีนัก
ปกป้องสิทธิ องค์กรสิทธิ หรือชุมชนถูกโจมตีหรือคุกคาม  นี่คือพลังของความสมานฉันท์ที่จะให้พลังกับเราในช่วงเวลา
ท่ียากลำาบาก เพ่ือให้เรายังคงเดินหน้าต่อไปได้  ส่ิงท่ีสำาคัญเหนืออื่นใดคือ มันเตือนให้เรารู้ว่า เราในฐานะคนคนหนึ่ง 
ชุมชน หรือกลุ่มคน สามารถเข้าถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายรูปแบบ และมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้กับเรา

ขั้นตอนท่ี	ๅ

กิจกรรม:		ภาพและยุทธศาสตร์ความสมานฉันท์
ท่ีให้แรงบันดาลใจกับเรา

ส่วนนำ	เข้าสู่กิจกรรม:

ช่วงที่	3	 						  ๅ	ชั่วโมง



การประท้วงในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ต่อต้านการสังหารเบอร์ตา ซาเซเรส (Berta 
Cáceres) แกนนำาชนเผ่าพื้นเมืองชาวฮอนดูรัส นักธรรมชาติวิทยา และเฟมินิสต์ เบอร์ตา 
ซาเซเรสกลายเป็นคนหลายล้านคน!



การเดินขบวนสนับสนุนนักกิจกรรมจากปาเลสไตน์ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ



การเดนิขบวนสนบัสนนุนกักิจกรรมจากปาเลสไตนใ์นเพรโทเรยี แอฟรกิาใต ้เพือ่รว่มแสดง
พลังเป็นหนึ่งเดียวกับการประท้วงในซิมบับเวและปฎิเสธความรุนแรง



การเดินขบวนในระดับโลก: ล้านคนลุกขึ้นมา (One Billion Rising) นักกิจกรรมเต้นและร้องเพลงเพื่อยุติ
ความรุนแรงต่อผู้หญิง และเฉลิมฉลองผู้หญิงและเด็กหญิงที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเอง



หลังจากดูรูปแล้ว กระบวนกรถามก่อนว่า:

 ดูแล้วรู้สึกอย่างไรหรือคิดอย่างไร?  
 มันบอกอะไรกับเรา?

ปิดวง โดยให้ผู้เข้าร่วมดูวิดีโอ  
One Billion Rising:
https://www.youtube.com/ 
watch?v=fL5N8rSy4CU

ดนตรีและขบวนการที่บันดาลใจให้เราเต้นรำา!

จากนั้นถามกลุ่มว่า:

 มีรูปแบบการแสดงสมานฉันท์อะไรอีกบ้างที่เรารู้จัก ที่เป็นการปกป้องสิทธิและปฏิเสธความรุนแรง?  
อาจเป็นประสบการณ์ส่วนตัวหรือเป็นสิ่งที่องค์กรทำา หรือเราได้ยินมาจากที่อื่นก็ได้  ยิ่งมีการแบ่งปันประสบการณ์มากเท่าไรก็ยิ่งดี  

?

?ขั้นตอนท่ี	2

ขั้นตอนท่ี	3



พลวัตรและรูปแบบของอำ นาจ1

รูปแบบที่เป็นอำานาจเชิงกดขี่และความรุนแรง

 • อำานาจที่มองเห็นได้หรืออำานาจที่เป็นทางการ: มัก
แสดงผ่านกลไกต่างๆ ของรัฐ การตัดสินใจ ปฏิบัติการต่างๆ ผ่าน
กฎหมาย นโยบาย สถาบันท่ีบิดเบี้ยว ไม่เป็นธรรม  เป็นไปเพื่อ
ประโยชนข์องชนชัน้สูงและเพือ่ทำาให้คนบางกลุม่ตกอยูใ่นสภาพชาย
ขอบ ไร้เสียงเรียกร้อง เช่น ผู้หญิง ชนเผ่าพื้นเมือง คนจน หญิงรัก
หญิง และกลุ่มอื่นๆ

 • อำานาจที่แฝงเร้นหรืออำานาจมืด: คือกลุ่มอิทธิพล
ต่างๆ (บรรษัท กลุ่มทางศาสนา เครือข่ายการค้ายา องค์กร
อาชญากรรม แหล่งข่าวหรือช่องส่ือบางแห่ง เป็นต้น) ท่ีต้องการ
ควบคุมสถาบันทางสังคมท่ีสำาคัญและรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของ
ตน  บ่อยครั้งกลุ่มเหล่านี้จะใช้อำานาจผ่านความรุนแรงและการ

ปา้ยสี เพ่ือให้ฝา่ยตรงข้ามไมก่ลา้เปดิปากและควบคมุประชากรบาง
กลุ่มและชุมชนให้อยู่ใต้อำานาจ เช่น ผู้หญิง ชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อให้
สามารถใช้อภิสิทธิ์ได้เต็มที่และรักษาไว้ซึ่งความมีอภิสิทธิ์ของตน

 • อำานาจทีม่องไมเ่หน็: ระบไุดย้ากท่ีสุดเพราะแสดงตวั
ผ่านจิตสำานึกของเราหากเราไม่ตระหนักเท่าทัน อยู่ในรูปของความ
เชือ่ บรรทดัฐานทางสงัคม ความคดิ และอคตเิกีย่วกบัเพศ เชือ้ชาต ิ
ชนชัน้ ชาตพินัธ์ุ เปน็ตน้  ส่งผลตอ่วธีิคดิ การกระทำา และความรูสึ้ก
ของเรา อำานาจท่ีมองเห็นไดแ้ละอำานาจมดืชกัใยอำานาจท่ีมองไมเ่ห็น 
ผา่นการสรา้งเรือ่งเลา่และคำาอธิบายท่ีแพรห่ลายในสังคม ทำาให้เกิด
การครอบงำาและควบคุม

อำานาจสามารถใช้ครอบงำาและรักษาไว้ซึ่งระบบการเหยียดเพศ การเหยียดเชื้อชาติ และการเหยียดชนชั้นท่ีเป็นอยู่ในสังคม ผ่านการใช้ความ
รุนแรง การทำาให้หลงคล้อยตาม และการหลอกลวง เพื่อกีดกันไม่ให้ผู้หญิงและกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและท้าทายระบบแห่ง
การครอบงำาและการใช้ความรุนแรงนี้  อำานาจกดขี่มีวิธีแสดงออกสามวิธี ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกัน และส่งผลต่องานของเรา ชีวิตส่วนตัว และ
ครอบครัว

ภาคผนวก:	



เราพัฒนาและเรียกใช้พลังแห่งการเปล่ียนแปลงและการปลดแอก
เพื่อต่อกรกับอำานาจท่ีกดขี่และรุนแรงท่ีต้องการจะกดเราไว้ใต้การ
ควบคุม อำานาจรูปแบบนี้คือพลังของการยุติความไม่เท่าเทียมและ
ความอยุติธรรม และสร้างความเห็นอกเห็นใจ สมานฉันท์ ความ
ตระหนักรู้ และการดูแลกัน  พลังท้ังส่วนบุคคลและของกลุ่มถูก
แสดงออกผ่านศักยภาพ คุณค่า ความฝัน ความรู้ และการต่อสู้
เพื่อความยุติธรรมท่ีเราเห็นได้จากชีวิตและการทำางานของผู้หญิง
นักปกป้องสิทธิ องค์กร และชุมชนของพวกเขา ทำาให้เกิดเป็น
ยุทธศาสตร์มากมายเพื่อใช้ตอบโต้และเปลี่ยนแปลงอำานาจในรูป
แบบที่ใช้ความรุนแรง

ยุทธศาสตร์เหล่านี้ทำางานกับหัวใจ ความคิด และร่างกายของเรา 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยุติธรรม ความร่วม
มือ พลังของกลุ่ม การดูแลกัน และการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
องค์กร และขบวนการของเรา  พลังเหล่านี้ทำาให้เกิดเศรษฐกิจ 
องคก์รทางการเมอืง ครอบครวั และความสัมพนัธ์ทางอารมณแ์บบ
ใหม่ ท่ีทำาให้เรามีชีวิตท่ีเติมเต็มและมีความหมายมากขึ้น สามารถ
ลม้ลา้งความไมเ่ท่าเทียมท่ีคกุคามความเปน็ไปไดใ้หม่ๆ  เหลา่นี ้ มนั
ปลุกความสุข ความหวัง และศักยภาพในการสร้างสรรค์

รูปแบบของอำ นาจที่เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง
และการปลดแอก

นีค่อืรปูแบบของพลงัท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจให้เราและให้กำาลงัใจเรา ให้
สามารถส่งเสียง จัดตั้ง และเดินต่อไปข้างหน้า มันกำาจัดการครอบงำา
จากคนบางคนที่มีอำานาจเหนือคนอื่น และสร้างความสัมพันธ์ที่เคารพ
กัน ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแห่งชีวิตและธรรมชาติ พึ่งพาซึ่งกัน
และกัน เป็นสายใยหลากสี



พลังและความปลอดภัยในเส้นทางการต่อสู้

ผู้เข้าร่วมรู้จักการปกป้องแนวเฟมินิสต์ (Feminist Protection) ผ่าน
เครื่องมือและการวิเคราะห์แบบพื้นฐานท่ีสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัย
และปรับปรุงสภาพในการทำางานปกป้องสิทธิมนุษยชน

หมายเหต:ุ ชดุการเรยีนรูน้ีใ้ห้การ
วิเคราะห์และเครื่องมือสำาหรับการ
ดูแลความปลอดภัยแบบเฟมินิสต์ 
แต่ก็เป็นเพียงข้ันพื้นฐานเท่านั้น 
หากคุณหรือองค์กรของคุณอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงและ
ต้องการมาตรการความปลอดภัย
ท่ีเร่งด่วน หรือหากคุณต้องการ
เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพ่ิมเติม ดูท่ี
ภาคผนวกเรื่ององค์กรและเครื่อง
มอืดา้นความปลอดภยั ในตอนท้าย
ของชุดการเรียนรู้นี้

กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี 
สำาเนาเอกสารสำาหรับอ่านและแบบ

ฟอร์ม ด้าย และอุปกรณ์หรับกิจกรรม 
“กระเป๋าย่ามแห่งความมั่นใจ” 

(ดูด้านล่าง)

วัตถุประสงค์ เวลา
โดยประมาณ

อุปกรณ์

7-8 ชั่วโมง



ผู้รายงานพิเศษเน้นย้ำาถึงหลักการเจ็ดข้อ
ด้านความปลอดภัย

ช่วงที่ ๅ    ๅ ชั่วโมง / 30 นาที
หลักการ 7 ข้อ เพื่อปกป้อง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

พัฒนาวิธีการที่อิงกับหลักการสิทธิมนุษย-
ชน เสริมพลังให้นักปกป้องสิทธิ เพิ่ม
ศักยภาพให้กับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
การปกป้องพวกเขา และให้ตรวจสอบได้

ตระหนักถึงความหลากหลายของนัก
ปกป้องสิทธิ ภูมิหลัง วัฒนะธรรม และ
ระบบความเชื่อของพวกเขาหลากหลาย

ผสานมุมมองด้านเพศสภาพและวิธีการ
ที่คำานึงถึงการทับซ้อนของอัตลักษณ์
ชายขอบ

มุ่งเน้น “ความปลอดภัยแบบองค์รวม” 
ของนักปกป้องสิทธิ กล่าวคือ ความ
ปลอดภัยทางกายภาพ ความปลอดภัย
ทางดิจิตอล และสุขภาพและความสุขทาง
จิตใจและสังคมของพวกเขา

ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างนัก
ปกป้องสิทธิ และสมาชิกของกลุ่ม 
องค์กร ชุมชน และครอบครัว ที่มีความ
เสี่ยงร่วมไปกับพวกเขา

ทำาให้มั่นใจว่านักปกป้องสิทธิมีส่วนร่วมใน
แต่ละขั้นตอนของยุทธศาสตร์การปกป้อง

ทำาให้มั่นใจว่าวิธีการปกป้องมีความ
ยืดหยุ่นและปรับได้

ข้อมูลเพิ่มเติม:
www.protection-defenders.org



 
กระบวนกรแจกอุปกรณ์สำาหรับทำากระเป๋าย่าม (สี ผ้า กระดาษสี กาว กรรไกร ไหม ด้าย 
หรือวัสดุอื่นๆ ที่หามาได้)

การตระหนักว่าเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับความรุนแรง
ช่วงที่ ๅ    ๅ ชั่วโมง / 30 นาที

กิจกรรม: กระเป๋าย่ามแห่งความม่ันใจ
ค้นพบความรู้และทรัพยากรสำ หรับการปกป้องตัวเองใหม่อีกคร้ัง1

ขั้นตอนท่ี ๅ



 
ผู้เข้าร่วมคิดถึงประสบการณ์ของตัวเอง และระบสุิ่งสำาคัญที่ทำาให้มีความมั่นใจในการดูแลปกป้องตัวเอง ให้อุปกรณ์ที่แจกให้สรา้งเป็น “กระเป๋า
ย่ามแห่งความมั่นใจ” ของตัวเอง

 • อะไรที่ทำ ให้รู้สึกว่าได้รับการปกป้องเมื่อเผชิญความเสี่ยง?

 • อะไรที่ทำ ให้รู้สึกสงบได้ในเวลาที่ทุกข์ทรมานใจ?

 • อะไรช่วยให้สามารถพักผ่อนและจัดการกับภาวะหมดพลังได้?

 • อะไรช่วยเราในการเผชิญหน้ากับความกลัว?

 • กลุ่มหรือคนที่ดูแลเรา?

 • ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยขององค์กรหรือชุมชน 
  ที่มีประโยชน์ต่อเรา?

 

กระเป๋าควรมีสิ่งต่างๆ
เหล่านี้ ที่แสดงถึง:

ขั้นตอนท่ี 2



ผู้เข้าร่วมแบ่งปันในกลุ่มย่อย เขียนองค์ประกอบของความมั่นใจและการ
ปกป้องท่ีแต่ละคนเลือกออกมาในกระดาษ หาว่ามีอะไรท่ีเหมือนกันบ้าง  นำา
รายการท่ีเขียนและภาพกระเป๋าย่ามท่ีทำาขึ้นไปติดไว้บนผนังเพื่อให้ทุกคนได้
เห็นของกันและกัน

 
คุยกันในวงใหญ่ กระบวนกรถามว่า:

 เราคิดอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้?

 เราเคยรู้ตัวไหมว่าเรามีทรัพยากร การสนับสนุน  
 และวิธีการที่เราดูแลปกป้องตัวเรา ?

 มีความคิดใหม่ๆ อะไรเกิดขึ้นบ้างไหม?

เพื่อน
ต้นไม้

ที่พักพิง

ขั้นตอนท่ี 3

ขั้นตอนท่ี 4



ต้นไม้แห่งการปกป้อง2  ทำาความเข้าใจการปกป้องให้ลึกขึ้น

 
กระบวนกรถามกลุ่มว่า:

การปกป้องมีความหมายอย่างไรกับเรา?
(คิดถึงสิ่งที่เราเอาใส่ไว้ในย่ามแห่งความมั่นใจของเรา)

กระบวนกรเขียนแนวคิดหลักๆ บนกระดาษฟลิปชาร์ท ซึ่งจะแปะท้ิงไว้
ตลอดทั้งกิจกรรม เป็นขั้นแรกของการสร้างนิยามของกลุ่ม  กิจกรรมถัด
ไปจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสำารวจความคิดและประสบการณ์ท่ีแบ่งปันกันได้
ลึกขึ้น

ผู้หญิง

ความรู้

การป้องกันตัวเอง

ช่วงที่ 2    ๅ ชั่วโมง / 30 นาที

กิจกรรม: ระดมสมองภาพท่ีเรามีเก่ียวกับการปกป้อง

ขั้นตอนท่ี ๅ



• มีวิธีการทำาความเข้าใจความหมายของการปกป้องอยู่
หลายวิธีท่ีสามารถช่วยให้เรามีภาพและความเข้าใจท่ีลึกซึ้งขึ้น
เกี่ยวกับการปกป้องและความปลอดภัย  เราอาจจะคิดถึงการ
ปกป้องเป็นต้นไม้  ตน้ไมใ้หร้ม่เงาและปกป้องเราจากแสงแดดที่
แผดเผา ให้อากาศหายใจ ให้ผลไม้สำาหรับหล่อเลี้ยงเรา ให้เรา
มีกำาลังและสามารถต่อสู้กับความก้าวร้าวต่อไปได้  ต้นไม้ให้เรา
เชื่อมต่อกับผืนดิน กับรากของเรา กับแรงบันดาลใจในการต่อสู้
ของเรา

• ต้นไม้มีความสำาคัญกับโลกเหมือนท่ีการปกป้องมีความ
สำาคญักบัการตอ่สู้ของเรา ดงันัน้การปกปอ้งจงึควรเปน็ส่วนหนึง่
ของยุทธศาสตร์เรา การเมืองของเรา และพลังขององค์กรของ
เรา  ควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวันของเราและของคนท่ี
ใกล้ชิดกับเราที่สุด เช่น ครอบครัวและคนใกล้ชิด

• ข้อมูลท่ีเราใส่ไว้ในต้นไม้แห่งการปกป้องคือผลจากการ
ทบทวนและพูดคยุกบัคน ชมุชน และองคก์รจำานวนมากท่ีทำางาน
ในประเด็นเดียวกันกับเรา

กระบวนกรนำารูปต้นไม้มาไว้ที่กลางห้อง และนำาเข้าสู่กิจกรรม โดยอธิบายดังนี้:

กิจกรรม: ต้นไม้แห่งการปกป้อง

ตอนท่ี  ๅ : ส่วนนำ 

ขั้นตอนท่ี ๅ



กระบวนกรแบ่งวงเป็นสองกลุ่มเท่าๆ กัน  กลุ่มหนึ่ง
ทำางานเรื่องราก อีกกลุ่มทำาเรื่องลำาต้น  แต่ละกลุ่ม
อ่านคำาอธิบายและตอบคำาถามต่อไปนี้: 

รากของต้นไม้แห่งการปกป้องคือ:
 1. การตระหนักถึงบริบทที่เราอยู่และพลวัตรของอำานาจ การปกป้องมีความจำาเป็นเร่งด่วนมากข้ึนเรื่อยๆ ท่ามกลางบริบท
แห่งวิกฤตทางการเมืองและอำานาจนิยมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราหลายแห่ง รัฐกดขี่และมีปฏิบัติการที่ลอยนวลพ้นผิดมากขึ้นเรื่อยๆ ใช้
ความรุนแรงและคำาพูดท่ีแสดงความเกลียดชังต่อกลุ่มคน เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นนำาและกลุ่มบรรษัท  บาง
ประเทศมีกลไกปกป้องนักปกป้องสิทธิ แต่การเป็นนักกิจกรรมก็ยังคงเป็นงานที่มีความเสี่ยง

 2. ความรู้ของบุคคลและกลุ่ม และยุทธศาสตร์ที่เรามีอยู่แล้วเพื่อป้องกัน เผชิญหน้า และ/หรือเยียวยาจากความรุนแรง
ที่มีต่อเรา และความมุ่งมั่นทีจ่ะสร้างสังคมทีเ่ป็นธรรม  แม้ว่าเราจะเรียกร้องและสนับสนุนการใช้กลไกของรัฐเพื่อให้รัฐดำาเนินการตาม
พันธกิจในการปกป้องเรา สุดท้ายแล้ว การที่เราพัฒนายุทธศาสตร์ความปลอดภัยของเราเองจากความรู้และทรัพยากรที่เรามีนั้นยังคง
มีความสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับบุคคลและกลุ่ม

 3.  วิสยัทศันเ์ฟมนิสิตแ์ละการมองเหน็การซอ้นทบัของอตัลักษณช์ายขอบ   มมุมองแบบเฟมนิสิตห์มายความวา่เราไมเ่พยีง
มองเห็นท่ีมาของโครงสร้างการกดข่ีท่ีซ้อนทับกันอยู่ (ชายเป็นใหญ่ การเหยียดเชื้อชาติ ทุนนิยม เป็นต้น) ซึ่งทำาให้มีความเปราะบาง

เราคิดถึงอะไรเมื่ออ่านคำ นิยามนี้?
เราอยากเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไร?

ตอนท่ี 2 : การสำ รวจรากและลำ ต้นของ
ต้นไม้แห่งการปกป้อง

ขั้นตอนท่ี 2



เพิ่มขึ้น และเป็นเหตุให้เกิดการโจมตีนักกิจกรรมและขบวนการทางสังคม  แต่เรายังมองเห็นรูปแบบความรุนแรงที่ถูกมองข้ามทั้งหลายอีกด้วย 
เช่น ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงท่ีมีเหตุมาจากครอบครัว ภาระทางครอบครัวและการดูแลสมาชิกในครอบครัว ความไม่เท่าเทียมทาง
เศรษฐกิจ และการคุกคามและการเลือกปฏิบัติในองค์กร  สำาหรับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ การปกป้องเริ่มต้นจากการตระหนักว่าผู้หญิงสามารถ
มีเสียงเป็นของตัวเอง มีพลังที่จะนิยามความหมายของความปลอดภัยและการปกป้องอย่างเต็มที่

ลำ ต้นคือ:
 1. การปกป้องของกลุ่มที่เราสร้างขึ้นในชุมชน กลุ่มเพื่อนบ้าน และพื้นที่ของเรา เมื่อเราอยู่ในความเส่ียง เราใช้ยุทธศาสตร์และ
ความสัมพันธ์ท่ีเรามีกับส่ิงรอบตัวเราเพื่อปกป้องเรา อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ  กลุ่มเพื่อนบ้านในเมืองและชุมชนชนบทสร้างกลุ่มดูแล
ความปลอดภัยของตนเอง คลื่นวิทยุชุมชน บ้านพักพิงสำาหรับปกป้องจากความรุนแรง  ในเขตแดนของชนเผ่าพื้นเมืองมีการสร้างการชุมนุม
เพื่อประกาศเขตในการบริหารของตัวเอง หรือเป็นชุมชนที่ปลอดเหมืองหรืออุตสาหกรรมการสกัดทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่ง
เดียวกันและยับยั้งความรุนแรงที่อาจเกิดจากโครงการต่างๆ

 2.  ความแข็งแรงขององค์กรและชุมชน  การสร้างองค์กรที่มีความเข้มแข็งและชุมชนที่เหนียวแน่นทำาให้เราสามารถเผชิญความเสี่ยง
ไดอ้ยา่งประสบความสำาเรจ็มากขึน้  เราสามารถเปลีย่นแปลงองคก์รและชมุชนของเราเพือ่ให้เปน็พืน้ท่ีแห่งการดแูลซึง่กนัและกนัและการปกปอ้ง
ของกลุ่ม เป็นการต่อสู้กับวัฒนธรรมการเสียสละของปัจเจก บ่มเพาะให้เกิดสมานฉันท์ และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ปฏิเสธการใช้ความเป็น
ชายที่ก้าวร้าว การเหยียดเชื้อชาติ หรือการเลือกปฏิบัติที่ทำาให้เกิดความแจกแยก บ่มเพาะความเป็นผู้นำาร่วม เพื่อให้คนจำานวนมากขึ้นสามารถ
มีพลัง มีศักยภาพในการตัดสินใจ และทำาให้ไม่สามารถมุ่งเป้าโจมตีคนบางคนเพราะถูกมองว่าเป็นผู้นำากลุ่ม

 3. การปกปอ้งในเครือข่าย: เครือข่ายของการปกป้องทำาให้องค์กร บุคคล และชุมชนได้ประโยชน์จากการแบ่งปันทรัพยากรและความรู้ 
ไม่เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว สร้างให้เกิดยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำาหรับการรับมือกับกลุ่มอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังความรุนแรง  เครือ
ข่ายของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ (ในชุมชนเดียวกันหรือจากหลายชุมชนและองค์กร) ทำาให้เกิดพื้นท่ีท่ีปลอดภัยท่ีกลุ่มเกิดความไว้วางใจในการ
พูดคุยปัญหาและสร้างยุทธศาสตร์ร่วมกัน



 
การน ำ า เสนอ : แต่ละกลุ่มนำาเสนอส่วนของตัวเอง กระบวนกรนำาแต่ละองค์ประกอบ
จากแต่ละกลุ่มมาแปะไว้ที่ต้นไม้ (เป็นคำาหรือวลี)

กระบวนกรเกริ่นนำาเข้าสู่กิจกรรมในช่วงนี้ โดยอธิบายว่า:

กิ ่งก้านและผล

กิ่งไม้คือรูปแบบของยุทธศาสตร์การปกป้องอย่างหนึ่งที่เราเลือกใช้ได้เมื่อเราต้องการ  ยุทธศาสตร์การปกป้องอาจเป็น:

 • เชิงป้องกัน (preventive) เป็นวิธีการที่เราทำาเพื่อป้องกันความก้าวร้าวหรือลดการคุกคาม

 • เชิงเฉพาะหน้า (reactive) เป็นวิธีการที่เราทำาเมื่อถูกโจมตี เพื่อหยุดมัน หรือลดผลกระทบในเชิงลบ

บริบท

ปัญญา
เครือข่าย

ขั้นตอนท่ี ๅ

ขั้นตอนท่ี 2

ตอนท่ี 3 : การสำ รวจก่ิงก้านและผลไม้
แห่งการปกป้อง



ผลไมค้ือวธิกีารปอ้งกนัทีเ่ราเลอืกใชจ้ากการวเิคราะหค์วามเสีย่งของเรา และจากศกัยภาพและทรพัยากรทีเ่ราม ีไมม่รีายการหรอืสตูร
สำาเร็จของวิธีการหรือยุทธศาสตร์ที่ใช้ได้กับทุกคนหรือทุกกลุ่ม

วิธีการนำามารวมกันเป็น แผนการปกป้อง  แผนการปกป้องเป็นชุดของวิธีการที่ชัดเจนและจับต้องได้ ที่กลุ่มตกลงร่วมกัน เพื่อรับมือ
กับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบกับเรา นี่คือวิธีการที่ช่วยเราให้ใช้และเสริมความเข้มแข็งให้ศักยภาพและทรัพยากรที่เรามีอยู่ และเพื่อ
ลดความเปราะบาง (ข้อจำากัดและจุดอ่อนที่รั้งไม่ให้เราก้าวข้ามการคุกคาม) มีวิธีการหลายอย่างที่เราทำาได้เพื่อให้เกิดการปกป้อง

กระบวนกรแจกกระดาษรปูผลไมส้ามชิน้ให้ผูเ้ขา้รว่ม ใชข้อ้ความดา้นลา่งอธิบายตวัอยา่งของวิธีการสรา้งการปกปอ้งท่ีมกีารทำากนั  แตล่ะคนอาจ
จะอ่านข้อความเอง (กระบวนกรควรช่วยอ่านออกเสียงให้ทั้งกลุ่มฟังหากเป็นกลุ่มที่ไม่ถนัดในการอ่านหนังสือ) หรือเลือกมาหนึ่งถึงสองตัวอย่าง  
ผู้เข้าร่วมพิจารณาว่าวิธีการไหนมีประโยชน์ที่สุดในบริบทของตน และเขียนวิธีการนั้นลงในผลไม้ของตัวเอง

การดูแลตัวเอง

เครือข่าย

ยุทธศาสตร์ 

     การปกป้อง
ความมั่นใจ

การป้องกันตัวเอง

ที่พักพิงที่ปลอดภัย

การปกป้องร่วมกันของกลุ่ม

การป้องกัน

ขั้นตอนท่ี 2



ความปลอดภัยทางกายภาพ: บ้าน ท่ีทำางาน และท่ีประชุม
ท่ีปลอดภัย:  รู้ว่าใครมาใครไป มีช่องทางหลบหนี ควบคุม
ประตูหน้าต่างและช่องทางเข้าอื่นๆ ได้  บ้านและสถานที่พิเศษ
สำาหรับการลี้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เข้าใจร่างกาย รู้วิธีเผชิญ
กับความก้าวร้าวในเชิงเพศ รู้ว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงในสภาพ
แวดล้อมของตน (รวมถึงท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อความรุนแรงทาง
เพศ) ใชเ้ส้นทางและการคมนาคมท่ีปลอดภยั หรอืมีวิธีการดแูล
ความปลอดภัยในการขนส่งสาธารณะ  (มีการให้คำาแนะนำาเมื่อ
เดินทางออกจากและเมื่อมาถึงจุดหมาย การแจ้งเตือนเม่ือเกิด
ความเส่ียง เป็นต้น) ยุทธศาสตร์การเผชิญหน้ากับปราบปราม 
(เช่น ในการเดินขบวน หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีกองกำาลังความ
มั่นคงจะเข้ามาแทรกแซง)      

การปกป้องด้านกฎหมาย: การมีการเชื่อมต่อกับทนายหรือ
องค์กรด้านกฎหมายท่ีเชื่อใจได้ ท่ีสามารถให้การสนับสนุนใน
กรณีท่ีเกิดการจับกุมโดยพลการหรือการทำาให้การกระของเรา
เป็นเรื่องผิดกฎหมาย  เข้าใจกลไกทางกฎหมายสำาหรับการ
ปกป้องท่ีมีอยู่ในระดับประเทศและสากล (ในกรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน การปราบปราม ความรุนแรงในครอบครัว และ
ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ เป็นต้น)  เข้าใจกลไกที่ใช้ในการ

ปกป้องนักปกป้องสิทธิ รวมท้ังข้อจำากัดและความเป็นไปได้
ของมัน  เข้าใจผลท่ีตามมาในเชิงกฎหมาย โดยเฉพาะในการ
ประท้วงและการแสดงการขัดขืนต่ออำานาจรัฐ

การส่ือสารท่ีปลอดภัยและความปลอดภัยทางดิจิตอล:  ระบุ
ว่าข้อมูลใดสามารถเผยแพร่เป็นสาธารณะและข้อมูลใดไม่ใช่ 
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว (โดยเฉพาะ
ทางโซเชียลมีเดีย)  มีพ้ืนท่ีปลอดภัยในการเก็บข้อมูลท่ีมีความ
ละเอียดอ่อนและสำาคัญ (เช่น ข้อมูลส่วนตัว เอกสารทาง
กฎหมาย เป็นต้น) จำาข้อมูลท่ีต้องใช้ในกรณีฉุกเฉิน และจำาว่า
ต้องให้ข้อมูลนั้นกับใคร  ระบุช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัย 
รับการอบรมเรื่องความปลอดภัยทางดิจิตอล  ติดตั้งวิทยุและ
การส่ือสารรูปแบบอื่น และการเตือนภัยชุมชน รณรงค์ต่อต้าน
ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือการทำาลายชื่อเสียง      

การสร้างความเข้มแข็งองค์กร: ทำาการวิเคราะห์อำานาจและ
ความเส่ียงอย่างมีส่วนร่วมอย่างสม่ำาเสมอ  พัฒนาแผนและ
ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยของกลุ่ม เสริมศักยภาพผู้หญิงและ
ความเป็นผู้นำาของผู้หญิง  วิเคราะห์บริบท พลวัตรอำานาจ และ
ผู้มีส่วนได้เสียเรื่องผลประโยชน์อย่างสม่ำาเสมอ สร้างกลไก
สำาหรับจัดการกับความขัดแย้งภายใน       

ตัวอย่างวิธีการสร้างการปกป้อง:



ระบุวิธีการป้องกันการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม หรือความ
รุนแรงในรูปแบบใดๆ ในองค์กร ระบุวิธีการผสานชีวิต
ครอบครัวหรือชีวิตส่วนตัวกับงานในองค์กร มีพื้นที่สำาหรับการ
ดูแลเด็กระหว่างกิจกรรม แบ่งหน้าท่ีกันอย่างเท่าเทียมในเรื่อง
การดูแลบ้านหรือสำานักงาน

การดูแลตัวเองและการดูแลซึ่งกันและกันในด้านสุขภาพกาย 
ใจ และจิตวิญญาณ:  มีวิธีการในระดับบุคคลและกลุ่มเพื่อ
ป้องกันภาวะหมดพลัง การเจ็บป่วย และความเครียด (มาก
น้อยตามความจำาเป็นและกำาลังทรัพยากร) สร้างความเข้มแข็ง
ให้สายใยของชีวิตและธรรมชาติ บรรพบุรุษผู้หญิง และราก
ทางวัฒนธรรม  สร้างการเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติทางการเมือง
และวถิกีารทำางานเปลีย่นแปลงสงัคมทีเ่ราตอ้งอยูใ่นความเสีย่ง 
(วัฒนธรรมการเสียสละ พลีชีพ ความเป็นผู้นำาแบบปัจเจกนิยม 
เป็นต้น)  มีขอ้ตกลงและนโยบายในองค์กรที่เคารพวันหยดุและ
ตารางชวีติของเพือ่นรว่มงาน ปอ้งกนัการหมดพลัง ให้ชว่งเวลา
พัก เคารพสิทธิแรงงาน มีพ้ืนท่ีหย่อนใจ เป็นต้น อำานวยความ
สะดวกให้เกิดพื้นที่ที่ปลอดภัยและสบายใจให้ผู้หญิง

การสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมท่ีเราอยู่: สร้างให้เกิดการ
สนับสนุนและเอกภาพภายในชุมชนของเรา  จัดกิจกรรมชุมชน
ท่ีเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันใน

ชุมชน ใช้ศิลปะ พื้นท่ีทำากิจกรรมสันทนาการและการรวมตัว
ท่ีทำาให้เกิดความหวังและแรงบันดาลใจว่าความเปลี่ยนแปลง
นั้นเป็นไปได้ ชวนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเรา
จัด ใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้ท่ีคนในชุมชนรู้สึกเท่า
เทียมและมีส่วนร่วม เช่น ใช้การเรียนรู้แบบการศึกษาจาก
ประสบการณ์ของคน (popular education) เสริมศักยภาพ
ของผู้นำากระบวนการเรียนรู้ ให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจ 
การสนับสนุน และรักษาไว้ซึ่งพันธมิตรและเครือข่ายในการ
เคลือ่นไหว  สรา้งบทสนทนากบัหนว่ยงานท้องถิน่หากเปน็ไปได้



 
แต่ละคนอธิบายผลไม้ท่ีทำาและแปะไว้บนต้นไม้ของตัวเอง 
ในตอนท้าย กระบวนกรถามว่า:

เราคิดอย่างไรเมื่อเราได้เห็นผลไม้ทั้งหมดนี้?

เราต้องการผลไม้ลูกไหนมากที่สุดในบริบท 
ของเรา?

มีวิธีการปกป้องหรือดูแลความปลอดภัย 
อะไรอีกที่เราสามารถเพิ่มได้?

บริบท ปัญญา

เครือข่าย

การสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ขององค์กร

ขั้นตอนท่ี 3



ความช่วยเหลือ 
จากสาธารณชนทาง
เครือข่ายโซเชียล

การดูแลตัวเอง 
  สุขภาวะด้านกายภาพ

และจิตวิญญาณ

การคุ้มครอง 
ทางกฏหมาย

ปัญญา

การสร้าง 
ความเข้มแข็ง 
ขององค์กร

ความปลอดภัย
ทางกายภาพ

ความเข้มแข็ง
ขององค์กร

ความเข้มแข็ง
ขององค์กร ความปลอดภัยทาง

ดิจิตอลและการ
สื่อสารในช่องทางที่

ปลอดภัย

วิธีการเชิงป้องกัน
ก่อนที่จะเกิดขึ้น

เครือข่ายและบ้านพักพิง
ที่ปลอดภัย

ความรู้และยุทธศาสตร์ในการ
ป้องกันความรุนแรงทั้งในระดับ

ครอบครัวและกลุ่ม

การดูแลความ
ปลอดภัยซึ่งกัน
และกันของกลุ่ม

วิธีการรับมือเมื่อเกิด
สถานการณ์ขึ้น

การตระหนักในบริบท
และพลวัตรของอำานาจ

ผู้หญิงต้องมีเสียงและพลังของ
ตนเอง (วิสัยทัศน์เฟมินิสต์และการ
มองเห็นความทับซ้อนของประเด็น

ทางสังคม)



การสร้างแผนเพื่อให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้น

ในชุดการเรียนรู้ที่ 5 กลุ่มระบุประเภทของความรุนแรงที่สร้างความเสี่ยงทางกายภาพและงานของ
ผูห้ญิงนกัปกปอ้งสิทธิและนกักิจกรรม  ในชว่งนี ้กระบวนกรทบทวนส่ิงท่ีกลุม่วเิคราะห์ไป และเขียน
ความเสี่ยงหลักๆ ที่กลุ่มเผชิญเหมือนๆ กันบนกระดาษฟลิปชาร์ท

กระบวนกรช่วยผู้เข้าร่วมทบทวนว่าแผนความปลอดภัยคืออะไร 
ใช้นิยามจากที่กลุ่มเสนอไว้และเสริมด้วยคำานิยามด้านล่างน้ี:

แผนความปลอดภัยคือชุดของวิธีการท่ีจับต้องได้และใช้ได้จริง ท่ีกลุ่มตกลงกัน เพื่อจัดการกับความ
เส่ียงและความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบกับเรา  เป็นวิธีการท่ีช่วยให้เราใช้และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ศักยภาพและทรัพยากรท่ีเรามีอยู่แล้ว และเพื่อลดความเส่ียงของเรา (ข้อจำากัดและจุดอ่อนท่ีทำาให้
ความปลอดภัยของเราลดลง)

  ช่วงที่ 3      2 ชั่วโมง

ส่วนนำ เข้าสู่กิจกรรม:

กิจกรรม: การจัดลำ ดับความเส่ียง

ขั้นตอนท่ี ๅ



กลุ่มจัดลำาดับความสำาคัญให้ความเสี่ยงสามอย่างที่เร่งด่วนที่สุด
ที่กลุ่มต้องการจัดการ

 
กระบวนกรนำาเสนอแบบฟอร์มสำาหรับใช้พัฒนาแผนความปลอดภัย 
ควรเตรียมตัวอย่างไว้ด้วย

ความเสี่ยง: (ตัวอย่าง) คนงานและคนจากบริษัทเหมืองแร่คุกคามทางเพศลูกหลานผู้หญิงของพวกเราเวลาท่ีพวกเธอ
เดินผ่านไซต์ก่อสร้าง

แผน 
ความปลอดภัย

กิจกรรม: การพัฒนาแผนความปลอดภัย

ขั้นตอนท่ี ๅ

ขั้นตอนท่ี 2



ศักยภาพและทรัพยากร
(ส่วนบุคคล/ครอบครัว องค์กร ชุมชน)

(ตัวอย่าง)

ส่วนบุคคล/ครอบครัว:
เข้าใจปัญหาและผลกระทบ

องค์กร:
กลุ่มผู้หญิงในชุมชนเคยทำาเวิร์คชอปเรื่องการคุกคามทางเพศ ดังนั้น
เรารู้จักมันดี 

ชุมชน:
เรามีฝ่ายความปลอดภัยของชุมชนคอยเฝ้าระวัง

ความเปราะบาง:
(ส่วนบุคคล/ครอบครัว องค์กร ชุมชน)

ตัวอย่าง)

ส่วนบุคคล/ครอบครัว:
กหลานผู้หญิงของพวกเราอับอายที่จะพูดถึงเรี่องนี้

องค์กร:
เวลาท่ีมีการรายงานเรื่องความรุนแรงท่ีบริษัทเหมืองแร่กระทำากับเรา 
ประสบการณ์ของเหล่าเด็กผู้หญิงไม่ถูกพูดถึงี 

ชุมชน:
มีผู้ชายในชุมชนที่คอยโยนความผิดให้เป็นของผู้หญิงว่าเป็นฝ่ายยั่วยุ



วิธีการ/ปฏิบัติการดูแลความปลอดภัย ตัวอย่าง)

ส่วนบุคคล/ครอบครัว:
เราจะพดูถงึปญัหานีใ้นครอบครวัของเรา เพือ่ท่ีลกูสาวจะรูสึ้กปลอดภยั
ที่จะคุยเรื่องนี้กับเราและเราจะได้ให้คำาแนะนำาพวกเขาได้

องค์กร:
เราจะทำาเวิร์คชอปเรื่องการคุกคามสำาหรับเยาวชนหญิงในชุมชน เน้น
ในจุดที่เกี่ยวกับการสู้กับเรื่องนี้
ยื่นข้อร้องเรียนทางกฎหมายต่อสาธารณะในกรณีท่ีเกิดข้ึน โดยความ
ช่วยเหลือขององค์กรพันธมิตร

ชุมชน:
อบรมคนท่ีทำาหน้าท่ีเฝ้าระวังความปลอดภัยของชุมชนในเรื่องการ
คุกคามทางเพศ เพื่อให้เท่าทันและแจ้งเตือนมายังชุมชนได้เมื่อเกิด
เหตุการณ์ขึ้น  
แนะนำาให้ผู้หญิงไปไหนมาไหนด้วยกันเพ่ือให้สามารถปกป้องดูแลซึ่ง
กันและกันได้ 
จัดการชุมนุมเพื่อประกาศว่าชุมชนของเราไม่เอาเหมือง เพื่อหยุด
สถานการณ์นี้และความก้าวร้าวอื่นๆ ที่เกิดเนื่องมาจากมัน



ความเสี่ยง: 

 
แบ่งเป็นสามกลุ่มเพื่อเติมข้อมูลลงในแบบฟอร์ม โดยคุยถึงความเสี่ยงที่ให้ความสำาคัญไว้ กลุ่มละหนึ่งเรื่อง

ศักยภาพและทรัพยากร:
(ส่วนบุคคล/ครอบครัว องค์กร ชุมชน)

ขั้นตอนท่ี 2



ความเปราะบาง:
(ส่วนบุคคล/ครอบครัว องค์กร ชุมชน)



วิธีการ/ปฏิบัติการดูแลความปลอดภัย



 
นำ เสนอและวิเคราะห์แผน

ในวงใหญ่ แต่ละกลุ่มพูดถึงแผนท่ีคุยกันไว้  คนท่ีเหลือช่วยแสดงความคิดเห็น ตอบข้อสงสัยของเพ่ือน ถามคำาถาม สร้างข้อตกลง และให้ข้อ
เสนอแนะ เป็นต้น

หมายเหตุสำาหรับกระบวนกร: คุณอาจเชิญคนหรือองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยมาช่วยให้ข้อคิดเห็นเกี่ยว
กับแผนความปลอดภัยที่ผู้เข้าร่วมสร้างขึ้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้และเครือข่ายของกลุ่มด้วย

ขั้นตอนท่ี 3



พันธมิตร ชุมชน และเครือข่ายสำาหรับความปลอดภัย

การดูแลความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคือการทำางานร่วมกันเป็นเครือข่ายและกลุ่ม เป็นสายใยแห่งการ
ปกปอ้งดแูลของคน องคก์ร และความรูท่ี้กลายเปน็การสนบัสนนุท่ีตอ่เนือ่ง มกีารตอบสนองตอ่สถานการณไ์ดอ้ยา่ง
ทันท่วงที เมื่อใครบางคน องค์กร หรือชุมชนเผชิญความเสี่ยง

ช่วงที่ 4    ๅ ชั่วโมง / 30 นาที

ช่วงนำ เข้าสู่กิจกรรม:



 
กระบวนกรวาดรูปเป้าวงกลมบนกระดาษฟลิปชาร์ท เขียนชื่อองค์กร กลุ่ม 
หรือชุมชนกลางกระดาษ  ในวงกลมชั้นท่ีสอง เขียนชื่อองค์กร บุคคล หรือ
ชมุชนพนัธมติรท่ีใกลช้ดิท่ีสุดและเขา้ถงึไดง่้ายท่ีสุด  ในชัน้ท่ีสาม เขยีนองคก์ร
และพันธมิตรที่ไม่ใกล้ชิดมากแต่พึ่งพาได้  ในวงกลมชั้นที่สี่ เขียนองค์กรและ
พันธมิตรที่ไม่ใกล้ชิดมาก แต่พัฒนาความสัมพันธ์ได้

กระบวนกรชวนคุยและคิด:

พันธมิตรเหล่านี้จะมาช่วยเราในแผนความปลอดภัยที่เราสร้างอย่างไร?

ใครคือคนที่เราควรให้ความสำ คัญก่อน?

เราจะทำ อย่างไรได้บ้างเพื่อให้ความสมานฉันท์และการสนับสนุนเข้มแข็งขึ้น?
พั
น
ธม

ติร
หา่
งๆ ทีเ่ราเ

ชื่อมสัมพันธ์ได้

พ
ันธ

มิต
รที่เร

าพึ่งพาได้

พัน
ธมิตรใกล้ชิด

ชุมชน

องค์กร

กลุ่ม

หมายเหตุ: 
ถ้าผู้เข้าร่วมมาจากคนละกลุ่ม 
ควรให้ทำาเฉพาะของกลุม่ตวัเอง

กิจกรรม: วงกลมแห่งพันธมิตรเพ่ือการปกป้อง

ขั้นตอนท่ี ๅ

ขั้นตอนท่ี 2



กระบวนกรเน้นย้ำาถึงความสำาคัญของความพยายามของชุมชนในการพัฒนายุทธศาสตร์
ความปลอดภัยของตัวเอง ไม่ใช่เพียงเพื่อให้มีความปลอดภัยและเพื่อให้มีพลังในการ
ต่อกรกับความรุนแรงเท่านั้น แต่เพื่อให้สายใยทางสังคมของเราเข้มแข็งด้วย

กลุ่มย่อยทบทวนประสบการณ์การดูแลความปลอดภัยในชุมชน (กลุ่มละหนึ่งประสบการณ์) เรามีตัวอย่างให้สอง
ประสบการณ์ แต่หากกลุ่มหรือกระบวนกรรู้เรื่องอื่นก็สามารถใช้แทนได้

ความปลอดภัยชุมชนในรูปแบบของการปกครองตนเอง: 

ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองเชรันในเม็กซิโกถูกคุกคามจากกลุ่ม
อาชญากรรมและหน่วยงานรัฐท่ีฉ้อโกงและไม่ปกป้องพวกเขา  
คนในชุมชนเบื่อหน่ายกับความรุนแรง และเริ่มต้นก่อกองไฟ
ขึ้นในย่านท่ีพวกเขาอยู่อาศัยหลายจุดในเมืองเพื่อดูแลชุมชน ผู้
หญิง ผู้ชาย และคนทุกวัย  มีการประชุมกันรอบกองไฟเพื่อพูด
ถงึปญัหาและเหตกุารณท่ี์เกิดข้ึนในเมอืง แลกเปลีย่นความคดิเห็น
กันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร กองไฟแต่ละกองเลือกตัวแทนของตัว
เอง

ตัวแทนประชุมกันในการชุมนุมของชุมชนท่ีเรียกชื่อว่าสภาผู้
เฒ่า เป็นกลุ่มท่ีตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในเมือง รวมถึงเรื่องความ
ปลอดภัย  ผู้หญิงก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความปลอดภัย
ชมุชน ทำาให้สามารถพดูถงึปญัหาอืน่ๆ ในท่ีประชมุได ้เชน่ ความ
รุนแรงในครอบครัว หรืออคติทางเพศของผู้ชาย

ขั้นตอนท่ี ๅ

ช่วงนำ เข้าสู่กิจกรรม:

กิจกรรม: ทบทวนเพ่ือทำ ความเข้าใจประสบการณ์
เร่ืองความปลอดภัยของชุมชน



พื้นที่ปลอดภัย: 

ในโคลัมเบีย ชุมชนในชนบทจำานวนหนึ่งสร้าง “เขตมนุษยธรรม” 
ใช้สร้างขอบเขตและปกป้องพื้นท่ีท่ีชุมชนอาศัยอยู่  เขตเหล่านี้มี
สัญลกัษณต์ดิบอกไวว้า่ พืน้ท่ีนีเ้ปน็พืน้ท่ีเฉพาะประชากรพลเรอืน
เท่านั้น ป้องกันไม่ให้กองกำาลังติดอาวุธเข้ามา

นอกจากนีม้พีืน้ท่ีท่ีตัง้ข้ึนชัว่คราวเมือ่มีความจำาเปน็ เรยีกวา่ ท่ีพกั
พิงมนุษยธรรม ชุมชนจะย้ายเข้าไปในท่ีพักพิงเหล่านี้เม่ือมีความ
จำาเป็นต้องปกป้องชีวิตในสถานการณ์การละเมิดสิทธิท่ีวิกฤต 
พื้นท่ีจะยังคงอยู่ไปจนกระท่ังความรุนแรงลดลง เพื่อช่วยป้องกัน
การพลัดถิ่น ซึ่งมีความสำาคัญต่อชุมชนในการยังคงสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ในเขตแดนพื้นที่ของตัวเองได้

แต่ละกลุ่มคุยกันในประเด็นต่อไปนี้:

ประสบการณ์เหล่านี้มีประโยชน์กับบริบทของ
พวกเราหรือไม่?

มีประสบการณ์การปกป้องดูแลความปลอดภัย
ที่เกิดจากชุมชนใดอีกบ้างที่เรารู้จัก?

เราสามารถเอามันมาใช้ในแผนความปลอดภัย
ของเราได้อย่างไรบ้างไหม?

 
กลุ่มนำาเสนอส่ิงท่ีคุยได้ในวงใหญ่  หากมีความคิดเพิ่มเติมใน
แผนความปลอดภัย ทั้งวงช่วยกันตัดสินใจว่าจะเพิ่มเติมอะไร

ขั้นตอนท่ี 2

ขั้นตอนท่ี 3



กระบวนกรบอกกับกลุ่มว่า ในท่ีต่างๆ ในโลก ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิได้รวมตัวกัน ไม่ใช่เฉพาะในชุมชน 
แต่เป็นเครือข่ายและกลุ่มเพื่อปกป้องตัวเองจากความรุนแรง ปกป้องกันและกัน ดูแลกันเป็นกลุ่ม และ
สร้างวิธีการในการรับมือกับความรุนแรงด้วยกัน การเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้อาจจะช่วยให้แผน
ความปลอดภัยที่กลุ่มของเราพัฒนาขึ้นมีความเข้มแข็งขึ้น

 
แบ่งกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มทบทวนประสบการณ์ของเครือข่ายด้านล่างนี้ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

 อะไรคือสิ่งสำ คัญที่สุดในประสบการณ์นี้

ขั้นตอนท่ี ๅ

ส่วนนำ เข้าสู่กิจกรรม:

กิจกรรม: จิตรกรรมฝาผนังภาพข่าวเครือข่ายนักปกป้องสิทธิ



กลุ่มนี้ตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) เพื่อหาวิธีการรับมือกับ
ความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิท่ีเพิม่ขึน้ในเมโซอเมรกิา เครอืข่ายนีป้ระกอบ
ด้วยผู้หญิงนักปกป้องสิทธิกว่าสองพันคนและองค์กรของพวกเขา:

 • เป็นความร่วมมือของเครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ
ระดับประเทศห้าเครือข่ายในเม็กซิโก ฮอนดูรัส กัวเตมาลา นิคา
รากัว และเอลซัลวาดอร์  แต่ละเครือข่ายมีทรัพยากรในการรับมือ
กับสถานการณ์ฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิใน
สถานการณเ์ส่ียงอยา่งใกลช้ดิ  พวกเขาเปดิพืน้ท่ีสำาหรบัการประชมุ
สรา้งความเขม้แขง็ให้กบัความปลอดภยัแบบเฟมนิสิตเ์พือ่ตอ่กรกบั
ความรุนแรงทางสังคมและกการเมือง (โดยใช้การวิเคราะห์ความ
เส่ียง และยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและการดูแลตัวเอง รวมถึง
เครื่องมือความปลอดภัยทางดิจิตอลสำาหรับนักปกป้องสิทธิ)

 • มีท่ีพักพิงสองท่ีท่ีสร้างข้ึนเป็นพิเศษสำาหรับผู้หญิงนัก
ปกปอ้งสิทธิและครอบครวัท่ีอยูใ่นความเส่ียง มบีา้นหนึง่แห่งสำาหรบั
การพักผ่อน ดูแลตัวเอง และเยียวยา

 • กลุ่มได้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ความเส่ียงของตัวเอง
เพือ่ใหส้ามารถสร้างแผนความปลอดภยัทีค่รอบคลมุความตอ้งการ
ที่แตกต่างกันของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ  และได้พัฒนายุทธศาสตร์

การดแูลตัวเอง การดแูลกนัในฐานะกลุม่ และการเยยีวยา ประกอบ
ด้วยกระบวนการอบรมและการใช้ทรัพยากรในการสร้างงานทาง
สังคมที่ยั่งยืนขึ้น และนักกิจกรรมมีสุขภาวะที่ดี

 • มีระบบของการบันทึกข้อมูลการโจมตีและความ
รุนแรงท่ีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิเผชิญเนื่องจากงานของพวกเขา 
รวมท้ังการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ   มีระบบการเตือนภัย
สาธารณะที่บอกให้พันธมิตรทั้งในและนอกประเทศรู้เพื่อยับยั้งการ
โจมตีและการคุกคามต่อนักกิจกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://im-defensoras.org/trayectoria/#

กลุ่มผู้หญิงนักปกป้องสิทธิในเมโซอเมริกา 
(The Mesoamerica Initiative of Women Human Right Defenders หรือ IM-DEFENSORAS)



เป็นเครือข่ายของเยาวชนหญิงมากกว่า 350 คนจากกว่า 30 
จังหวัดท่ัวอินโดนีเซีย รวมนักกิจกรรมจากชนบท ชนเผ่าพื้นเมือง 
มุสลิม คริสต์ และ LBTI  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อ
เนื่องและการทำางานร่วมกับองค์กรท่ีสนับสนุนการสร้างขบวนการ
ทางสังคม เชน่ JASS และ PEKKA สมาชกิของ FAMM ไดพ้ฒันา
ศักยภาพดังต่อไปนี้:
 • การวิเคราะห์บริบทและความเส่ียงในประเทศและ
ชมุชน พวกเขาพฒันาความเท่าทันและการวพิากษ์พลวตัรในบรบิท
ของตนเอง และเรยีนรูก้ารวพิากษร์ะบบเพศ อำานาจ และผูใ้ชอ้ำานาจ 
ท่ีรวมกันแล้วสร้างให้เกิดความรุนแรงและการจำากัดผู้หญิงและนัก
กิจกรรม LGBTI
 • ความมั่นใจและความเป็นผู้นำา FAMM สร้างพื้นท่ี
ปลอดภยัเพือ่ให้สรา้งความเข้มแข็งให้กบัความเปน็ผูน้ำาของเยาวชน
หญิง ผ่านการตระหนักและให้คุณค่ากับเสียงและงานของพวกเขา 
พัฒนายุทธศาสตร์และความเป็นผู้นำาร่วมในชุมชน  เครือข่ายเป็น
พื้นที่สำาหรับการสนับสนุนซึ่งกันและกันและความสมานฉันท์
 • ความปลอดภยั  เครอืขา่ยมกีลไกสำาหรบัเหตฉุกุเฉนิ ท่ี
ส่งสัญญาณให้เครอืข่ายของคนและองคก์รรบัรูเ้มือ่สมาชกิของเครอื
ข่ายตกอยู่ในสถานการณ์เส่ียง กลไกนี้ทำาให้เกิดการสนับสนุนใน

วงนักกิจกรรมเยาวชนผู้หญิงอินโดนีเซีย (Young Indonesian Women Activists’ Forum หรือ FAMM)

หลายรูปแบบ เช่น กองทุนฉุกเฉิน กลุ่มปกป้องดูแลความปลอดภัย 
ความช่วยเหลือทางกฎหมายและจิตใจ 
 • หลงัการจดัอบรมแตล่ะครัง้ สมาชกิของ FAMM กลบั
ไปสู่องค์กร ชุมชน และขบวนการของตัวเอง เพื่อแบ่งปันและนำาสิ่ง
ที่เรียนรู้ไปร่วมกันทำา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FAMM:  
https://www.justassociates.org/en/



เครือข่ายความร่วมมือของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ  
(The Coalition of Women Human Rights Defenders in the Middle East and North Africa) 

เครือข่ายนี้ประกอบด้วยนักปกป้องสิทธิและองค์กรสิทธิที่ทำางานในภูมิภาคและในท้องถิ่นในอิรัก ปาเลสไตน์ และจอร์แดน  
งานของพวกเขา ได้แก่:

 • การเก็บบันทึกการละเมิดสิทธินักปกป้องสิทธิ

 • การจัดให้เกิดการรณรงค์เพื่อแสดงสมานฉันท์ต่อนักกิจกรรมที่ถูกข่มขู่ คุมขัง หรือโจมตีไม่ว่าในทางใด

 • สร้างความตระหนักต่อสาธารณะให้มากขึ้นในประเด็นผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ ที่ต้องต่อสู้กับภาพจำาเกี่ยวกับผู้หญิงและการ 

  ตีตราผู้หญิงในการลุกขึ้นเรียกร้องสิทธิ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
https://whrdmena.org/2019/04/30/a-year-of-solidarity-and-defending-human-rights-a-visual-summary/?lang=en



แต่ละกลุ่มทำาจิตรกรรมฝาผนังจากข่าว (ใช้ภาพหรือพาดหัวข่าวท่ีมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มท่ีเราอยากแบ่งปัน) เพื่อแสดงถึง
ประสบการณข์องกลุม่ท่ีเราศกึษา  แตล่ะกลุม่สามารถดอูนิเตอรเ์นต็หรอืใชว้ธีิการตบแตง่อืน่เขา้รว่ม เชน่ วาดรปู ทำาสัญลกัษณ ์
และใช้รูปจากนิตยสาร หรืออินเตอร์เน็ต เป็นต้น

เครือข่าย
โซเชียล

ดูแ
ล

ให้คุณค่า

กับเสียง 
ของเรา

สิทธิ!
สมานฉันท์

ผู้หญิิิิง
ชุมชน
พันธมิตร

ขั้นตอนท่ี 2



กลุ่มเอาภาพข่าวต่างๆ ไปแปะบนผนัง กระบวนกรชวนดูผลงานแต่ละภาพ 
และถามผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้เป็นคนทำาภาพนั้นว่า:

เราเห็นอะไร? 

ภาพนี้บอกอะไรกับเรา? 

จากนั้นกระบวนกรขอให้กลุ่มที่ทำาภาพนั้นอธิบาย 
ทำาแบบเดียวกันกับอีกสองกลุ่มที่เหลือ

Iในวงใหญ่ ชวนกลุ่มคิดต่อด้วยคำาถามนี้:

ประสบการณ์เหล่านี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับบริบทของเรา?

จากนั้นชวนวิเคราะห์ให้ลึกขึ้นโดยถามว่า:

เรารู้จักเครือข่ายการปกป้องนักปกป้องสิทธิอะไรอีกบ้าง? 

การมีเครือข่ายนักปกป้องสิทธิจะเป็นประโยชน์ไหม?

ถ้าผู้เข้าร่วมตอบในเชิงบวก ถามต่อว่า จะมีขั้นตอนอย่างไรในการสร้างมันขึ้นมา?

ขั้นตอนท่ี 3

ขั้นตอนท่ี 4



 
กลุ่มนั่งเป็นวงกลม

กระบวนกรถอืกอ้นไหมสีสดใส เริม่ดว้ยการพดูวา่ “ฉนั
อยากระลึกถึง _______...” (พูดชื่อผู้หญิงคนท่ีสำาคัญกับ
ชีวิตของเรา คนท่ีช่วยเราในเวลาท่ีมีความเส่ียง คนท่ี
ทำาให้เรารู้สึกว่าได้รับการปกป้อง)

 

ช่วงปิด:    30 นาที

กิจกรรม: สร้างสายใยแห่งการปกป้องของพวกเรา

ขั้นตอนท่ี ๅ

ขั้นตอนท่ี 2



จากนั้น โยนก้อนไหมไปยังสมาชิกในกลุ่มโดยจับปลาย
ไหมไว้ สมาชิกคนถัดไปทำาแบบเดียวกัน 
“ฉนัอยากระลกึถงึ _______...” และโยนกอ้นไหมไปยงัเพือ่น
อีกคนหนึ่ง สุดท้ายให้เกิดเป็นตาข่าย

 
ในตอนท้าย กระบวนกรขอให้ทุกคนดูตาข่ายท่ีพวกเขา
สร้างขึ้น  สรุปกิจกรรมโดยกล่าวย้ำาว่านี่คือสายใยชีวิต 
เครือข่ายของการปกป้องดูแลซึ่งกันและกัน นี่คือเครือ
ข่ายที่จะปกป้องดูแลเรา ร่วมทางและให้พลังกับเรา

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4



Protection International. คูม่อืการปกปอ้งสำาหรบันกัปกปอ้ง
สิทธิมนุษยชนเล่มใหม่. คู่มือสำาหรับกระบวนกร 
https://www.protectioninternational.org/en/
protection-manuals/guide-facilitators

ข้อมูลและเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อให้วิเคราะห์ได้ลึกขึ้น:

Front Line Defenders. คู่มือฝึกสร้างขั้นตอนความปลอดภัย
ในทางปฏิบัติสำาหรับนักปกป้องสิทธิที่อยู่ในความเสี่ยง 
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource- 
publication/workbook-security-practical-steps-
human- rights-defenders-risk

Protect Defenders. ให้การสนับสนุนอย่างรวดเร็วกับนัก
ปกป้องสิทธิที่อยู่ในความเสี่ยง โปรแกรมทุนฉุกเฉินสามารถใช้เพื่อ
ให้นกัปกปอ้งสิทธิเขา้ถงึและใชม้าตรการดา้นความปลอดภัยในการ
ปกป้องตนเอง ครอบครัว และงาน 
https://www.protectdefenders.eu/en/supporting- 
defenders.html#emergency-support

การสนับสนุนและทรัพยากรในสถานการณ์ฉุกเฉิน:

Front Line Protection Grant Program: 
โปรแกรมทุนปกป้องนักปกป้องสิทธิแถวหน้า 
https://www.frontlinedefenders.org/en/programme/ 
protection-grants

  ภาคผนวก

https://www.protectioninternational.org/en/protection-manuals/guide-facilitators
https://www.protectioninternational.org/en/protection-manuals/guide-facilitators
https://protectioninternational.org/es/herramientas-para-defensores/guia-de-facilitadores


Urgent Action Fund เป็นทุนตอบสนองเร่งด่วนสำาหรับการ
ฟื้นตัวของขบวนการผู้หญิงและคนข้ามเพศ โดยให้ทุนเร็วและมี
ความยืดหยุ่นกับนักปกป้องสิทธิผู้หญิงและคนข้ามเพศท่ีเผชิญการ
คุกคามท่ีต้องรับมือทันที และสนับสนุนการรณรงค์ผลักดันเมื่อ
ประสบโอกาสท่ีไมไ่ดค้าดการณไ์วก้อ่น เพ่ือให้เกิดการเปลีย่นแปลง
กฎหมายนโยบาย  มีองค์กรทุนในเครือ UAF ในระดับภูมิภาค
https://urgentactionfund.org/what-we-do/rapid- 
response-grantmaking/

East and Horn of Africa Human Rights Defenders 
Project, Seek to protect and strengthen human rights 

defenders (HRDs) in the East and Horn of Africa sub-

region, and raise awareness about their work at national, 

regional, and international level. Emergency Assistance 

for Human Rights Defenders. 

Tel: tel +256-783-02761256-3932 65820/1/2

https://defenddefenders.org/get-help/

การสนับสนุนและทรัพยากรในสถานการณ์ฉุกเฉิน:

https://defenddefenders.org/get-help/


ปากกามาร์คเกอร์ แผ่นกระ
ดาษสีๆ กระดาษฟลปิชารท์

เราเรียกร้องให้ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมีความปลอดภัยมากขึ้น!

ผู้เข้าร่วมระบุวิธีการท่ีแตกต่างกันท่ีเราสามารถนำารายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วย
เรื่องผู้หญิงนักปกป้องสิทธิไปใช้เป็นเครื่องมือผลักดันกับรัฐบาลและชุมชนท้องถิ่น เพื่อ
ให้เกิดการปกป้องและสนับสนุนผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ

วัตถุประสงค์ เวลา
โดยประมาณ

อุปกรณ์

4 ชั่วโมง 



นำ�ข้อเสนอแนะของผู้ร�ยง�นพิเศษว่�ด้วยนักปกป้องสิทธิไปใช้กับชุมชน องค์กร รัฐบ�ล 
และภ�คส่วนอื่นที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รปกป้องพวกเร�

รายงานผู้หญิงนักปกป้องสิทธิท่ีนำาเสนอโดยไมเคิล ฟอร์สต์ ผู้
รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ ในปีค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) 
ประกอบด้วยข้อเสนอแนะท่ีมีความเฉพาะเจาะจง สำาหรับรัฐและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้ปฏิบัติตามพันธกิจในการสร้างสภาพ
แวดล้อมท่ีเอื้อให้เกิดการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ
สามารถนำามาใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการ
ปกป้องของพวกเรา  มันยังเป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์ในการช่วย
ให้ชุมชนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำาและเข้ามามีส่วนร่วมได้  

ในกิจกรรมนี้ เราจะสำารวจว่าเราจะใช้รายงานนี้ในแผนความ
ปลอดภัยของเรา โดยการนำาไปเสนอกับกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างไร   ภาคผนวกเสนอบทความท่ีน่าสนใจโดยองค์กร

ชื่อบริการสากลเพื่อสิทธิมนุษยชน (International Service for 
Human Rights หรอื ISHR) ท่ีจะชว่ยให้เราเขา้ใจส่วนตา่งๆ ของ
รายงานของผูร้ายงานพเิศษ และบทบาทขององคก์ารสหประชาชาติ
ในการส่งเสริมการปกป้องนักปกป้องสิทธิ รวมถึงความก้าวหน้า
อุปสรรค และยุทธศาสตร์ของนักปกป้องสิทธิ เพื่อให้เสียงของเรา
เข้มแข็งขึ้นในบริบทสากล

ช่วงที่ ๅ  

ส่วนนำ เข้าสู่กิจกรรม:



แบ่งเป็นสามกลุ่ม แต่ละกลุ่มทบทวนข้อเสนอแนะจากรายงานของผู้รายงานพิเศษ (เนื้อหา
ด้านล่าง) และตอบคำาถาม:

เราคิดอย่างไรกับข้อเสนอแนะเหล่านี้?

ข้อเสนอแนะข้อไหนมีความสำ คัญที่สุดในการเสริม
สร้างความปลอดภัยให้เรามากที่สุดในบริบทของเรา?

มีข้อเสนอแนะอื่นใดที่เราอยากเพิ่มเติมเพื่อทำ ให้
แผนการปกป้องของเราเข้มแข็งขึ้นหรือไม่

ขั้นตอนท่ี ๅ

กิจกรรม: ทำ ความรู้จักกับข้อเสนอแนะในรายงานของผู้รายงานพิเศษ
และการเลือกมาใช้ในบริบทท่ีเฉพาะของเรา



 • กลุ่มที่ 1
  ทบทวนข้อเสนอแนะต่อรัฐภาคี (รัฐบาลและสถาบันและสาขาของรัฐ)

 • กลุ่มที่ 2
  ทบทวนข้อเสนอแนะต่อสถาบันพหุภาคี องค์การระหว่างรัฐ และหน่วยงานระดับภูมิภาค (กลไก 
  ของสหประชาชาติ และ/หรือระบบสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค หน่วยงานพหุภาคีที่มีผู้แทนของ 
  ประเทศ สถานทูต เป็นต้น)

 • กลุ่มที่ 3
  ทบทวนข้อเสนอแนะต่อสถาบันสิทธิมนุษยชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิทุกเพศสภาพ  
  ผู้ให้ทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ (รวมถึงชุมชนและองค์กรของเราเอง)



• ปกปอ้งสิทธิของผูห้ญงินกัปกปอ้งสิทธิมนษุยชน รวมถงึการ
มีจดุยนืตอ่สาธารณะในการตอ่ตา้นผูก้ระทำาท้ังฝา่ยรฐัและเอกชนท่ี
ใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ และสืบสวนทุกส่ิงท่ีเกิด
ขึ้น ทำาให้มั่นใจว่าจะไม่มีผู้ลอยนวลพ้นผิด

• ทำาให้ม่ันใจว่าผู้หญิงนักปกป้องสิทธิจะมีสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยและเอื้อต่อการใช้สิทธิของพวกเขา โดยคำานึงถึงความ
ต้องการท่ีจำาเพาะและหลากหลายของพวกเขา  นั่นรวมถึงการ
แก้ปัญหาการเลิกปฏิบัติและความรุนแรงท่ีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ
เผชิญ และออกกฎหมายท่ีตระหนักถึงและปกป้องสิทธิของนัก
ปกป้องสิทธิทุกคน โดยมุ่งเน้นความจำาเป็นของผู้หญิงนักปกป้อง
สิทธิ

• ทำาให้มั่นใจว่าภาคเอกชน รวมถึงธุรกิจ กลุ่มศาสนา ส่ือ 
และชุมชน ทำาตามกฎหมายท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน  ธุรกิจต่างๆ 
ใช้หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Guiding 
Principles on Business and Human Rights)

• ให้ความสำาคญักบัการปกปอ้งผูห้ญงินกัปกปอ้งสิทธิในพืน้ท่ี
ออนไลน์ และใช้กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติในการปกป้อง
สิทธิความเป็นส่วนตัว การทำาให้เส่ือมเสียชื่อเสียง และคำาพูดท่ี
ปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชัง (hate speech)

• จัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
ในกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน  ทำาให้มั่นใจว่าพวกเขาได้รับการ
สนับสนุนให้สามารถโต้ตอบกับประเด็นต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

•	 ไม่แทรกแซงทุนท่ีให้ผู้หญิงทำางานด้านสิทธิมนุษยชน และ
ทำาให้มั่นใจว่ากฎหมายและโครงสร้างธุรการไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การเข้าถึงทุนด้านสิทธิมนุษยชน

• แก้ไขอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ
ในเวทีระดบัภมูภิาคและสากล เชน่ การห้ามเดนิทาง การไมอ่นมุตัิ
วีซ่า และปัญหาการไม่มีเอกสารระบุตัวตนหรือเอกสารเดินทาง 
รวมถึงทรัพยากร

• ประเมินปฏิบัติการด้านความปลอดภัยสำาหรับผู้หญิงนัก
ปกป้องสิทธิท่ีไม่เป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยท่ีดีเจ็ด
ขอ้ และสำารวจหาวธีิการทำาให้ปฏบิตักิารเหล่านีม้คีวามเขม้แขง็ขึน้



• ระบุส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปกป้องและส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิของผู้หญิง และสร้างวิธีการในการจัดการ
กับการลิดรอนสิทธิเหล่านั้น

• ทำาให้ม่ันใจว่าผู้หญิงนักปกป้องสิทธิท่ีเข้ามามีส่วนร่วม
กับสถาบันและหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับพหุภาคี 
ภูมิภาค และสากล สามารถทำาได้โดยไม่ต้องอยู่ในความหวาด
กลัวการถูกสังหารหรือความรุนแรง และข้อกล่าวหาหรือ
เหตุการณ์การถูกโจมตีตอบโต้ต่างๆ ได้รับการสืบสวนทันที

• ตระหนักถึงกิจกรรม โครงการ ยุทธศาสตร์ และเครือ
ข่ายท่ีสร้างขึ้นโดยผู้หญิงนักปกป้องสิทธิเอง และทำาให้มั่นใจ
ว่าพวกเขามีทรัพยากรเพียงพอ

• สร้างความเข้มแข็งให้กับวิธีการปกป้องท่ีมีผู้หญิงเป็น
ผู้นำา ใช้หลักการเฟมินิสต์ และใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

• ทำาให้มั่นใจว่าความปลอดภัย การปกป้อง สุขภาพ
และความสุข (wellbeing) ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ การ
เคารพการรักษาความลับ การให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพ่ือขอ
การตัดสินใจ (informed consent) และหลักการ “ไม่สร้าง
อันตราย” ถูกปฏิบัติอยู่เสมอ

• ทำาใหม้ั่นใจว่ามีระบบที่มปีระสิทธภิาพในการติดตามผล
การปฏิบัติงานและความโปร่งใสของรัฐ ว่าเป็นไปตามข้อเสนอ
แนะต่อรัฐภาคีท่ีว่าด้วยความปลอดภัยและการปกป้องผู้หญิง
นักปกป้องสิทธิ



• บันทึก ติดตาม และประณามการคุกคามและการ
โจมตีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ เน้นไปท่ีการนำาผู้กระทำาผิดเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม

• ตอบสนองตอ่ความกงัวลของผูห้ญิงนกัปกปอ้งสิทธิเกีย่ว
กบัการเหยยีดเพศ การเลอืกปฏิบตั ิและการถกูผลักให้เปน็ชาย
ขอบภายในชุมชนและในขบวนการสิทธิมนุษยชน รวมถึงการมี
มาตรการป้องกันปรากฏการณ์เหล่านี้

• พัฒนาและสนับสนุนโปรแกรมท่ีจำาเพาะกับความ
ปลอดภัยและการปกป้องผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ โดยคำานึงถึง
ความหลากหลายของพวกเขา

• พัฒนาความเข้าใจว่าปฏิบัติการด้านการปกป้องจะมี
ความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างไร โดยมอง
ผ่านมุมมองความทับซ้อนของอัตลักษณ์ชายขอบ

• ประเมินปฏิบัติการด้านการปกป้องท่ีนำาโดยหลายภาค
ส่วนสำาหรับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ โดยใช้หลักการเจ็ดข้อสำาหรับ
ปฏบิตักิารดา้นการปกปอ้งท่ีด ีและสำารวจวธีิการทำาให้ปฏบิตักิาร
เหล่านี้เข้มแข็งขึ้น



แบ่งปันความคิดเห็น: แต่ละกลุ่มนำาเสนอข้อเสนอแนะท่ีกลุ่ม
เห็นว่ามีความสำาคัญลำาดับต้นๆ  ผู้เข้าร่วมคนอื่นให้ความคิด
เห็นและเพิ่มเติมจากสิ่งที่กลุ่มนำาเสนอ

ขั้นตอนท่ี 2



ภายในกลุ่มย่อยเดิม เตรียมข้อเสนอว่าจะนำาข้อเสนอแนะไปสู่คนแต่ละกลุ่มได้อย่างไร และจะทำาให้มั่นใจได้อย่างไร
ว่าพวกเขาจะรับฟังและพิจารณา  ในการนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถใช้รูปแบบด้านล่างนี้:

เราต้องการให้ใครที่เฉพาะเจาะจงรับรู้
ข้อเสนอแนะเหล่านี้?

(เขียนชื่อของบุคคล สถาบัน องค์กร 
และ/หรือชุมชน)

เราจะทำ ให้เขาฟังเราและทำ ตาม
ข้อเสนอแนะได้อย่างไร? 

(รณรงค์, ยุทธศาสตร์)

เราต้องการอะไรเพื่อให้ทำ มันได้? 

(ทรัพยากร ความร่วมมือ การ
อบรม ฯลฯ)

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น: แบ่งปันแผนการกับวง คนที่เหลือถามคำาถาม ช่วยเติมข้อมูล 
และร่วมกันคิดถึงสิ่งที่ต้องทำาในลำาดับต่อไปในการทำาตามแผนนี้

ขั้นตอนท่ี 2

ขั้นตอนท่ี ๅ

กิจกรรม: พัฒนาแผนการรณรงค์ผลักดันเพ่ือทำ ให้การปกป้องของเรา
เข้มแข็งข้ึน



ก�รได้คว�มร่วมมือในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นจ�กชุมชนและองค์กรของเร�เองในก�รปกป้องนักปกป้องสิทธิ

เรารู้ว่าการสนับสนุนจากชุมชนและองค์กรจะแปรเปลี่ยนเป็นการปกป้องท่ีเข้มแข็งขึ้น  ดังนั้น 
นอกเหนือจากการนำาเสนอและพยายามให้พวกเขาทำาตามข้อเสนอแนะของผู้รายงานพิเศษและ
หนว่ยงานอืน่ท่ีสำาคญักบัแผนการปกปอ้งของเราแลว้ การพฒันายทุธศาสตรท่ี์มคีวามเฉพาะเพือ่
สร้างความตระหนักในชุมชนและองค์กรของเรา ตัวอย่างเช่น แผนการว่าจะทำาอย่างไรให้พวก
เขามีความร่วมมือมากข้ึน จะเป็นประโยชน์เช่นกัน   เราจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ท้ังหมด
ที่เรามี!

กระบวนกรแจกบัตรกระดาษให้ผู้เข้าร่วมคนละสองใบ ใช้บัตรใบละสี  ในบัตรใบที่
หนึ่ง เขียนอุปสรรคหรือแรงต่อต้านในการทำางานในฐานะนักปกป้องสิทธิในชุมชน
หรือองค์กร  บัตรอีกใบหนึ่งเขียนแนวคิดว่าจะจัดการกับอุปสรรคหรือแรงต้านนี้ได้
อย่างไร

  

ส่วนนำ เข้าสู่กิจกรรม:

ช่วงที่ 2  

ขั้นตอนท่ี ๅ



ผูเ้ข้ารว่มทุกคนเสนอบตัรของตนเอง วางหรอืแปะเปน็สองแถวเรยีงกนั 
แถวหนึ่งคืออุปสรรค อีกแถวหนึ่งคือแนวคิด

เสนอแนวคิดและการนำาไปปฏิบัติกับวงใหญ่ ท้ังวงช่วยกันเลือกว่าส่ิง
ใดสามารถทำาได้จริงมากที่สุดในช่วงเวลาอันสั้น

ในกลุ่มย่อย เลือกแนวคิดหนึ่งถึงสองแนวที่อยากสนับสนุน และเสนอ
ว่าทำาได้อย่างไร จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำาคัญ 
เราควรคิดถึงการใช้ศิลปะ วัฒนธรรมชุมชน การได้หัวเราะ การดูแล 
การต่อต้าน การขบถ ฯลฯ

อุปสรรค สิ่งที่น่าจะทำา

ไม่เป็นหนึ่ง
เดียวกัน

จิตรกรรมฝาผนัง
ของกลุ่ม

กลัว โต๊ะวางสิ่งของเพื่อ
การรำาลึกของกลุ่ม

เพิกเฉย ละครเกี่ยวกับ 
ความกลัว

ขั้นตอนท่ี 3

ขั้นตอนท่ี 4

ขั้นตอนท่ี 2



ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค
และเทียนใหญ่หนึ่งเล่ม

อุปกรณ์
กระบวนกรสามารถเลือกชุดการเรียนรู้จากทางเลือกด้านล่างนี้ โดยดูจากลักษณะ
และความต้องการของกลุ่ม:

 • กระบวนกรขอให้ผู้เข้าร่วมนั่งเป็นวงกลม ขอให้
คนทางขวามือจุดเทียนและแบ่งปันส่ิงสำาคัญท่ีได้เรียนรู้เกี่ยว
กับพลังของกลุ่มและการปกป้อง และหนึ่งส่ิงท่ีอยากเรียกใช้
เพื่อความหวังและพลัง  เมื่อพูดจบ ส่งเทียนต่อให้คนถัดไป  
แต่ละคนแบ่งปันส่ิงท่ีได้เรียนรู้และขุมความหวังและพลัง จาก
นั้นส่งเทียนต่อให้คนถัดไป

 • กระบวนกรปิดวงโดยขอบคุณการมสีว่นรว่มของ
ทุกคน และขอให้แสงและปัญญาของกลุ่ม และเจตจำานงของ
ทุกคนในการดแูลตนเองและเพือ่นอยูก่บัเราในการตอ่สู้ของเรา

กิจกรรม: แสงแห่งชีวิต         20 นาที

ทางเลือกที่ ๅ :



 • กระบวนกรขอให้ผู้เข้าร่วมนั่งเป็นวงกลม ขอให้คนทางขวามือจุดเทียนและแบ่ง
ปนัส่ิงท่ีตนเองตอ้งการจากกลุม่เพือ่ทำาให้การปกปอ้งและพลงัของกลุม่เขม้แขง็ขึน้ และส่ิงท่ีเธอ
ใหก้ับกลุม่ทีท่ำาใหก้ารปกปอ้งและพลังของกลุ่มเข้มแขง็ขึน้  เมื่อพูดจบ สง่เทยีนตอ่ใหค้นถดัไป  
แตล่ะคนแบง่ปนัความตอ้งการจากกลุม่และส่ิงท่ีจะมอบให้กลุม่ จากนัน้ส่งเทียนตอ่ให้คนถดัไป

 • กระบวนกรปดิวงโดยขอบคณุการ
มส่ีวนรว่มของทุกคน และขอให้แสงและปญัญา
ของกลุ่ม และเจตจำานงของทุกคนในการดูแล
ตนเองและเพื่อนอยู่กับเราในการต่อสู้ของเรา

ทางเลือกที่ 2 :



ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ รวมถึงเครือข่าย กลุ่ม และขบวนการของ
พวกเขาได้ใช้กลไกสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติเสมอ
มาอย่างมียุทธศาสตร์  เพื่อสร้างให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติท่ีตรงกับ
ประสบการณ์และรูปแบบการปกป้องที่พวกเขาต้องการ

กระนัน้ ผูห้ญงินกัปกปอ้งสิทธิท่ีทำางานในบรบิทของอำานาจเผดจ็การ 
การใช้ความรุนแรง และอนุรักษ์นิยมที่เพิ่มขึ้น คือแนวหน้าของการ
ต่อสู้เพื่อทวงคืนพื้นท่ีพลเมือง แม้จะถูกเลือกปฏิบัติด้วยโครงสร้าง 
สถาบัน และแนวปฏิบัติแบบชายเป็นใหญ่  ผู้หญิงและคนที่มีความ

“Colossal force of action”: ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิรวมตัวกันในพื้นที่ทางด้านสิทธิมนุษยชนของ
องค์การสหประชาชาติ โดย ปูจา ปาเตล ผู้อำ นวยการโปรแกรม บริการระหว่างประเทศเพื่อสิทธิมนุษยชน

หลากหลายทางเพศถูกตอบโต้เป็นกลุ่มแรกๆ  สิทธิของพวกเขาถูก
ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและถูกโจมตี

พื้นท่ีขององค์การสหประชาชาติเป็นกระจกให้กับพลวัตรเหล่านี้ท่ี
กำาลงัเกิดข้ึนในทุกภมูภิาค  ในขณะท่ีผูห้ญงินกัปกปอ้งสิทธิยนืกราน
ในจุดยืนและตำาแหน่งแห่งท่ีของตนเองในห้องประชุมและระเบียง
ทางเดินระหว่างห้องประชุม สิทธิของพวกเขากลับถูกท้าทาย ถูก
ใช้เป็นปัจจัยแลกเปลี่ยนทางการเมือง และถูกลดทอนความสำาคัญ
ในการเจรจาต่อรองที่นำาโดยรัฐ

งานของตัวแทนพิเศษแห่งเลขาธิการใหญ่และผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์นักปกป้องสิทธิ

ในปีค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Declaration on Human Rights Defenders) มีข้อเสนอที่เป็น
หมุดหมายสำาคัญ ให้การปกป้องสิทธิมนุษยชนและการทำางานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิ และได้รับการปกป้องจากกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหวา่งประเทศ  นบัแตม่กีารประกาศใชน้กัรณรงคผ์ลกัดนัทางนโยบายและนกักิจกรรมผูห้ญงิ ไดข้บัเคล่ือนให้เกิดความเขา้ใจวา่ผูห้ญิง คนขา้ม
เพศ และนอนไบนารีม่ปีระสบการณก์ารถกูเลอืกปฏบิตัแิละเผชญิอปุสรรคทีแ่ตกตา่งออกไป ทีเ่พือ่นรว่มงานทีเ่ปน็ผูช้ายรกัตา่งเพศไมต่อ้งเผชญิ

ภาคผนวก



ในรายงานฉบับแรกต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในปีค.ศ. 2000 
(พ.ศ. 2545) ฮีนา จิลานี อดีตผู้แทนพิเศษของเลขาธิการใหญ่
ว่าด้วยเรื่องสถานการณ์นักปกป้องสิทธิ ชี้ถึงความเส่ียงท่ีผู้หญิง
นักปกป้องสิทธิเผชิญเป็นพิเศษ  ด้วยการจัดประชุมปรึกษาหารือ
หลายครั้ง ซึ่งเป็นภารกิจของเธอ เรื่องราวของสถานการณ์เฉพาะ
เหล่านี้ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิจึงได้รับความสนใจ  จากนั้น มาร์
กาเรต็ เซขกักยา ผูด้ำารงตำาแหนง่หลงัจากเธอ ในตำาแหนง่ผูร้ายงาน
พเิศษองคก์ารสหประชาชาตวิา่ดว้ยสถานการณข์องนกัปกปอ้งสิทธิ 
เขียนรายงานประจำาปี 2010 (พ.ศ. 2553) เน้นย้ำาถึงเรื่องผู้หญิง
นักปกป้องสิทธิเป็นสำาคัญ โดยวิเคราะห์จากกรณีการละเมิดผู้หญิง
นักปกป้องสิทธิท่ีเธอได้รับแจ้งจากการปฏิบัติภารกิจ  รายงานดัง
กล่าวทำาให้เกิดพัฒนาการที่สำาคัญในระดับนานาชาติ ได้แก่:

 1. ทำาให้เกิดการตระหนักถึงความสำาคัญของผู้หญิงนัก 
  ปกป้องสิทธิและงานที่พวกเธอทำามากขึ้น

 2. เกิดการรับรองฐานะและให้ความเชื่อถือผู้หญิงนัก 
  ปกป้องสิทธิมากขึ้น

 3. มีการติดตามกรณีการคุกคาม การท้าทาย และการ 
  ละเมิดที่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิเผชิญ

 4. เกิดการพัฒนาหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไก 
  และนโยบายท่ีปกปอ้งสิทธิของผูห้ญงินกัปกปอ้งสิทธิ  
  ในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ

 5.  ทำาให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายสมานฉันท์และ  
  การสนับสนุนที่สร้างโดยผู้หญิงนักปกป้องสิทธิและผู้  
  ที่สนับสนุนพวกเขา

ผู้ทำาดำารงตำาแหน่งในปัจจุบัน ไมเคิล ฟอร์สต์ ทบทวนสานการณ์ของผู้
หญงินกัปกปอ้งสิทธิในอกีเกอืบทศวรรษตอ่มา  การประเมนิของเขาทำา
มากไปกว่าเพียงรวบรวมกรณีของปัจเจกบุคคลจากการส่ือสารมายัง
ตนเท่านั้น เขาได้จัดการปรึกษาหารือระดับภูมิภาคจำานวนหนึ่ง เพื่อ
ให้เกิดวิสัยทัศน์ท่ีลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์และความต้องการ
ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิในปัจจุบัน  รายงานของเขาต่อคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) ทำาให้เกิด
พัฒนาการที่สำาคัญหลายอย่าง และทำาให้เกิดการขยายกรอบคิดเกี่ยว
กับการปกป้องผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ กล่าวคือ มีความครอบคลุมถึง:

 1. ประสบการณ์ของนักปกป้องสิทธิที่เป็นคนข้ามเพศและ 
  นอนไบนารี่ และความท้าทายท่ีพวกเขาเผชิญในเรื่อง 
  การถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศ

 2. ความท้าทายในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงต่อผู้หญิงนัก  
  ปกป้องสิทธิที่ทำางานเรื่องสิทธิของพนักงานบริการ

 3. การถูกผลักให้เป็นชายขอบ การถูกเลือกปฏิบัติ และ 
  ความรุนแรงที่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิอาจเผชิญในองค์กร 
  และขบวนการด้านสิทธิ



 4. ความจำาเป็นในการรักษาขบวนการเฟมินิสต์ไว้ผ่าน 
  การดแูลซึง่กนัและกนัในขบวนการและความปลอดภยั 
  แบบองค์รวม

ฟอร์สต์วางลำาดับความสำาคัญในการให้ความสนับสนุนขบวนการ
ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ โดยเปลี่ยนชุดคำาอธิบายในลักษณะท่ี
ทำาให้ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิเป็นผู้ท่ีมีความเปราะบาง ไปเป็นการ
สนับสนุนพวกเธอในฐานะท่ีเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง  รายงาน
ของเขาเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องในมุมมองของการปกป้องในเชิงพ่อ
ดูแลลูก ไปเป็นการแสวงหาทางแก้ปัญหาผ่านการสร้างยุทธศาสตร์
การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้หญิง

กรอบคิดของการปกป้องผู้หญิงนักปกป้องสิทธิใน
องค์การสหประชาชาติ

แม้บทความนี้จะไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อให้รายละเอียดท้ังหมดของเรื่อง
นี้ แต่มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าในองค์กรและกลไกของสหประชาชาติ  
แนน่อนวา่มีความเส่ียงและความท้าทายดว้ยเชน่กนั ซึง่เราจะพูดถงึ
ในส่วนหลังจากนี้  

นบัแตก่ารสรา้งคณะมนตรสิีทธิมนษุยชนในปพี.ศ. 2549 ผูห้ญงินกั
ปกป้องสทิธไิดถ้กูกลา่วถงึในมตสิหประชาชาตหิลายฉบบั มตแิตล่ะ
เรื่องท่ีกล่าวถึงผู้หญิงนักปกป้องสิทธิสร้างกรอบคิดในการปกป้อง 

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิและการสืบหาความจริงอย่างลึกซึ้ง

มติสมัชชาใหญ่ท่ี 64/163 ระบุถึงความกังวลต่อความรุนแรง
ของความเส่ียงท่ีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิเผชิญ ซึ่งรวบรวมจากการ
ส่ือสารมายังผู้รายงานพิเศษ มติเรียกร้องให้รัฐ “มีมาตรการท่ี
เหมาะสมในการแก้ปัญหาข้อคำาถามเกี่ยวกับการลอยนวลพ้นผิด
ของการโจมตี การคุกคาม และการข่มขู่ รวมถึงความรุนแรงด้วย
เหตแุห่งเพศ ตอ่ผูห้ญงินกัปกปอ้งสิทธิและญาต”ิ  ในปพี.ศ. 2554 
สมัชชาใหญ่พัฒนามติต่อให้ครอบคลุมการลอยนวลพ้นผิดของผู้
กระทำาท่ีเป็นรัฐ และบทบาทของรัฐในการสร้างความรุนแรงด้วน
เหตุแห่งเพศและความรุนแรงต่อผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ

ในขณะเดียวกัน ในปีพ.ศ. 2553 ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิ
มนษุยชน รฐัภาคมีมีตเิปน็เอกฉนัท์ในการ “สรา้งและสรา้งความเข้ม
แข็งกลไกการปรึกษาหารือและการเวทีเสวนาร่วมกับนักปกป้อง
สิทธิ รวมถึงการสร้างผู้ประสานงานหลักสำาหรับนักปกป้องสิทธิ
กับหน่วยงานสาธารณะ หากไม่ได้มีอยู่แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ประสานงาน ระบุความต้องการในการปกป้องของนักปกป้องสิทธิ
และผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ”  ในปีต่อมา มีการระบุในพันธกิจของ
ผู้รายงานพิเศษว่าให้ “ผสานมุมมองด้านเพศสภาพไว้ในพันธกิจ 
ของตน ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสถานการณ์ของผู้หญิงนัก
ปกป้องสิทธิ”  ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 คณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนมีมติเป็นเอกฉันท์อีกครั้ง ในการมี “ข้อกังวลเป็นพิเศษ



กับระบบและโครงสร้างการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงท่ีผู้หญิง
นกัปกปอ้งสิทธิเผชญิ และเรยีกรอ้งให้รฐัผสานมมุองดา้นเพศสภาพ
เข้าไว้ในความพยายามในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย
สำาหรับการปกป้องนักปกป้องสิทธิ”  หลังจากนั้น มีการรับมติ 
(อย่างเป็นเอกฉันท์) ว่าด้วยผู้หญิงนักปกป้องสิทธิโดยสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556  เป็นความก้าวหน้าท่ี
สำาคัญในการตระหนักถึงความสำาคัญของงานของผู้หญิงนักปกป้อง
สิทธิ

อย่างไรก็ตาม น่าเสียใจท่ีมติเอกฉันท์นี้แลกมาด้วยการตัดย่อหน้า
ท่ีสำาคัญท่ีระบุให้รัฐประณามความรุนแรงต่อผู้หญิงและผู้หญิงนัก
ปกป้องสิทธิในทุกรูปแบบ และไม่ใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
ศาสนาในการไม่ทำาตามพันธกรณีของรัฐเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้
หญิง  และยังได้ตัดการอ้างอิงที่สำาคัญถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับคน
ท่ีทำางานดา้นสิทธิทางเพศอนามัยเจรญิพนัธ์ุ และสิทธิท่ีเกีย่วขอ้งกบั
วถิทีางเพศและอตัลักษณท์างเพศ  หลายประเดน็ในมตถิกูอภปิราย
อยา่งดเุดอืดระหวา่งการเจรจาตอ่รอง โดยผูแ้ทนรฐัในแอฟรกิาและ
เอเชียหลายคน ท่ีโต้แย้งว่าข้อความควรระบุถึงหน้าท่ีและความรับ
ผิดชอบของนักปกป้องสิทธิและไม่ควรสร้างสิทธิพิเศษหรืออภิสิทธ์ิ
ให้กับนักปกป้องสิทธิบางกลุ่ม

ในขณะท่ีมติท่ีท่ีสมัชชารับรองไม่กล่าวถึงความเส่ียงท้ังหมดและ
ความต้องการของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ มันก็ยังเป็นมติที่สำาคัญใน
การให้เครื่องมือท่ีมีประโยชน์ให้กับนักกิจกรรม เพราะ 1) รัฐจาก
ท่ัวทุกภูมิภาคให้เจตจำานงในการดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมใน
การปกป้องผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ 2) มติได้เสนอรายละเอียดแผน
งานการดำาเนนิงาน และให้ข้อเสนอแนะท่ีเปน็รปูธรรมกบัรฐั สถาบนั
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสถาบันความร่วมมือพหุภาคีต่างๆ ใน
การตดิตามผล  3) มตไิดเ้สนอ ‘ภาษาทีต่กลงรว่มกนั’ หรอืขอ้เขยีน
จากสหประชาชาติท่ีเป็นเอกฉันท์ระหว่างรัฐภาคี ทำาให้เกิดความ
เป็นไปได้ในการสร้างและสร้างความเข้มแข็งให้กับวิถีปฏิบัติจาก
ฐานนี้



ในระยะหลังมานี้ โลกมีแนวโน้มไปในทิศทางที่สังคมประชาธิปไตย
ถกูเบยีดขบัดว้ยผูน้ำาท่ีใชน้โยบายประชานยิมและมาตรการท่ีสุดโตง่ 
ในขณะท่ีสถาบันและระบบอำานาจนิยมต่างๆ จับมือกัน  นโยบาย
ต่างประเทศและการเมืองโลกเกิดความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือมี:

 1. การจัดตั้งขบวนการต่อต้านสิทธิโดยภาคประชาสังคม 
  ฝ่ายอนุรักษ์นิยมท่ีแสวงหาช่องทางในการผลักดัน 
  คณุคา่และวฒันธรรมอบบอนรุกัษน์ยิมผา่นทางกรอบ 
  คิดเรื่องสิทธิมนุษยชน

 2. การปฏเิสธท่ีจะรบัรูเ้สียงของและการโจมตกีลับท่ีมตีอ่ 
  นักปกป้องสิทธิ ภาคประชาสังคม และขบวนการทาง 
  สังคม โดยรัฐ

 3. การโจมตีสถาบันสิทธิมนุษยชน โดยทั้งรัฐและเอกชน

เราเป็นประจักษ์พยานต่อการทำาให้ข้อตกลงและพันธกรณีอ่อน
ลง ทางตันในการเจรจา การไม่เห็นหัวหน่วยงาน อนุสัญญา และ
กระบวนการพิเศษของสหประชาชาติ และความสำาเร็จในการผลัก
ดันภาษาที่มีลักษณะกดขี่เข้าไว้ในเอกสารของสหประชาชาติ

รฐัอนรุกัษน์ยิมและกลุม่รฐัท่ีเปน็พนัธมติรทางการเมอืงตอ่รองอยา่ง
แขง็กรา้ว เพือ่ให้นำาภาษาในเชงิบวกออก และนำาเสนอการแกไ้ขท่ีไม่

เปน็มติรเขา้ไวใ้นมต ิโดยมากแลว้เกีย่วกบัเรือ่งสิทธิทางเพศสภาพ
และเพศวิถี และสิทธิของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ  ตัวอย่างเช่น ใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน มีการ
เสนอข้อคิดเห็นแย้งต่อมติว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงโดย
สมาชกิรฐัภาคใีนองคก์รความรว่มมอือสิลาม (Organization of 
Islamic Cooperation หรือOIC) และพันธมิตร  ระหว่างการ
โต้แย้งอภิปรายนั้น มีการนำาข้อเสนอเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงและ
เด็กหญิงออกไป ซึ่งรวมถึงประเด็นด้านเพศวิถี สุขภาพและสิทธิ
ทางเพศและการเจริญพันธุ์ ความจำาเป็นในการแก้ไขกฎหมายที่มี
รูปแบบของการกดขี่ผู้หญิงและเด็กหญิงในครอบครัวผ่านอำานาจ
ชายเปน็ใหญ ่และกฎหมายท่ีไมเ่อาผดิการล่วงละเมดิทางเพศหรอื
การข่มขืนคู่สมรส  ความพยายามแก้ไขข้อความของมติให้เป็นไป
ในเชงิท่ีไมเ่ปน็มิตรยงัเกิดขึน้กบัประเดน็ของผูห้ญงินกัปกปอ้งสิทธิ
อีกด้วย แต่ข้อเสนอถูกปัดตกไป

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนกลายเป็นพื้นท่ีท่ีไม่เอื้อต่อการสร้าง
วิถีปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและได้ส่งผ่านภาษาท่ีอ้างอิงอยู่กับ
วัฒนธรรมมากกว่าสิทธิ เช่น “คุณค่าตามประเพณี” ของรัสเซีย 
และแนวคิดการ “ปกป้องครอบครัว”

ความท้าทายที่เราเผชิญ:



ยุทธศาสตร์เพื่อจัดการกับความท้าทาย

การตอบโต้ท่ีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิเผชิญเม่ือเข้ามามีส่วนร่วม
กับกลไก ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าท่ีสหประชาชาติ ยังคงเป็น
ประเด็นท่ีทวีความน่าห่วงใย  เหตุการณ์การถูกคุกคามและความ
รุนแรงต่อปัจเจกท่ีเข้ามามีส่วนร่วมกับสหประชาชาติยังคงเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และไม่ใช่เพียงเหตุท่ีเกิดกับบางบุคคลเท่านั้น  การ
คุกคามข่มขู่ยังคงเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติตามพันธกิจของกลไกพิเศษ
สหประชาชาติอีกด้วย โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิง

จากการทำางานกับกลุ่มและเครือข่ายต่างๆ ภาคประชาสังคม
ท่ีทำางานกับองค์กรสิทธิและกลไกสิทธิสหประชาชาติได้ระบุ
ยุทธศาสตร์สามประการในการลดผลกระทบจากการตอบโต้ท่ีเกิด
ขึ้นกับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ:

 1. สรา้งความเขม้แขง็ให้กบัการเขา้ถงึและการมีส่วนรว่ม 
  ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ โดยแก้ปัญหาอุปสรรค 
  หลายชัน้ท่ีกดีขวางการเขา้ถงึ เชน่ การตอ้งจดทะเบยีน 
  องค์กรพัฒนาเอกชน ทรัพยากร การเลือกปฏิบัติจาก 
  ภายในขบวนการ เป็นต้น

 2. สร้างความเข้มแข็งให้กับการรณรงค์และยุทธศาสตร์ 

  โดยรวม เพื่อให้ใช้มาตรฐานท่ีมีการลงนามหรือตกลง 
  แล้ว และขับเคลื่อนประเด็นสิทธิผ่านมุมมองด้านเฟมิ- 
  นิสต์ เพื่อเผชิญหน้ากับอำานาจ อภิสิทธ์ิ และโครงสร้าง 
  ชายเป็นใหญ่

 3. สรา้งและเสรมิศกัยภาพให้กบัผูห้ญงินกัปกปอ้งสิทธิ และ 
  ขยายจำานวนผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการมีส่วนร่วมเชิง 
  ยุทธศาสตร์กับระบบสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

โดยสรุป ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิเป็นแนวหน้าของการต่อสู้กับ
ประชานิยม แนวคิดสุดโต่ง และอนุรักษ์นิยม ในทุกภูมิภาคท่ัวโลก  
สหประชาชาติเป็นภาพสะท้อนการต่อสู้เหล่านี้  การตอบโต้โจมตี
ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ โดยเฉพาะสิทธิท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิ
เหนือเนื้อตัวร่างกาย เป็นความท้าทายเพิ่มเติมท่ีผู้หญิงนักปกป้อง
สทิธิเผชิญในบริบทของพื้นที่ของภาคประชาสังคมที่ถูกบีบให้แคบลง

ขบวนการเฟมินิสต์ซึ่งได้รับทรัพยากรอย่างดี มีการประสานจัดตั้ง 
และให้สุขภาพและความสุข (wellbeing) และการดูแลซึ่งกันและ
กันในกลุ่ม (collective care) เป็นศูนย์กลางของปฏิบัติการ มี
ความสำาคัญไม่เพียงป้องกันการเส่ือมถอยของความก้าวหน้าท่ีเกิด
ขึ้นในระดับสหประชาชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นยุทธศาสตร์ในการเรียก
คืนอุดมการณ์สหประชาชาติและพื้นที่ที่เฟมินิสต์ได้สร้างขึ้น
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