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ปที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 
4 ทูตสวรรค KONY??? 

6 เรื่องเลาจากการประชุมในกรอบ 

       การประชุม เอเชีย-ยุโรป (ASEM) 

9 กระบวนการ Universal Periodic  

 Review 

12 Human R igh t s  Cen te r  ของ  

 ประเทศไทย 

15 การชดใชคาเสียหายอันเกิดจากความ 

 ผิดพลาดในการดำเนินกระบวนการ 

 พิจารณาคดีอาญาของประเทศญ่ีปุน 

19 รางวัลโนเบล (รางวัลดานสิทธิและ  

 เสรีภาพ สาขาสันติภาพ) 

21 แนะนำผูบริหาร  

25 การคุมครองพยานของไทยเปนไป 

 ตามหลักการสิทธิมนุษยชนหรือไม 

26 ความรวมมือเพื่อเสริมสรางความ 

 สมานฉนัทในชุมชน 

27 กองทุนยุติธรรม กับการชวยเหลือ 

 ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ 

 ความไมสงบในพื ้นที่ 3 จังหวัด 

 ชายแดนภาคใต : ผูตองขงัคดีความ 

 มั่นคง 

30 เก็บตก...  

สารบัญ
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นาย Joseph Kony เปนชาวยกูนัดา 
เกิดวนัท่ี 18 กนัยายน 1964 (อาย ุ 48 ป)  
ท่ีแอทยาด ประเทศยกูนัดา นบัถือศาสนาคริสต 
ช่ือของ Kony (โคน่ี) ไดรบัความสนใจเม่ือ 
ไมนานมาน้ีจากคลิปความยาว 30 นาที ช่ือวา 
“Kony 2010” ซ่ึงถูกนำออกเผยแพร ทำให 

ไดรบัความสนใจเปนอยางมากทาง youtube 

และเปนคลิปท่ีมีการสงตอกันมากท่ีสดุในโลก
ออนไลน สิ่งที่เกิดขึ ้นในคลิปทำให Kony  
กลายเปนที่รูจักไปท่ัวโลกเพียงช่ัวระยะเวลา
ขามคืนดวยพฤติกรรมและการกระทำอัน
ปาเถ่ือนของเขา โดยมีสาเหตุมาจากการท่ีเขา

ตองการใหประเทศยูกันดาเปนประเทศท่ีนับถือ

ศาสนาคริสตและเปลี่ยนระบบการปกครอง
ใหเปนไปตามหลักของพระคัมภีรไบเบิ้ล ซ่ึง 

โคน่ีอางวาเขาไดรับมอบหมายจากทูตสวรรค
ใหปฏิบติัการดังกลาว ในป 1987 โคน่ีจึงรวมตัว
เขากลุมกบฏติดอาวุธหวัรนุแรง LRA กอกบฏ 
ทำสงครามกลางเมืองกับรฐับาลยกูนัดา 
 ตลอดระยะเวลากวา 26 ป  

ท่ีโคน่ีพยายามเอาชนะรัฐบาลยกูนัดา แตทวา
มันชางเปนวิธีท่ีโหดรายทารุณและผิดศีลธรรม
เกินกวาท่ีคนท่ัวโลกจะยอมรับได เม่ือเขาลักพาตวั

เดก็ 20,000 คนจากพอแม เดก็ท่ีถกูลกัพาตวั

เหลาน้ีจะถูกใชในการแบกเสบียงของกลุมกบฏ 
LRA หากเดก็คนไหนออนแอหรือเดินทางตอไป
ไมได พวกเขาจะถกูฆา หรือ ถาพวกเขาด้ือดึง

หรือคิดหลบหนี พวกเขาจะถูกลงโทษอยางหนัก

เชน ถกูเฉือนจมูก ปาก หรือหู และบงัคบัให

กินเนื้อของตัวเอง เปาหมายในการลักพาตัว

ทูตสวรรค  
KONY??? 

โดย กลุมงานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 
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เดก็เหลาน้ี หากเปนเดก็ผูชาย นัน่กคื็อ จบัไป
ฝกใหใชอาวุธในการตอสูเพื่อเปนกองกำลัง 
ในการรบ และเดก็ผูหญิงท่ีมีหนาตาดี ไมพน
ตองถูกนายโคน่ีขมขืน (ซ่ึงปจจุบันเขามีภรรยา
อยูประมาณ 60 คน) และส่ิงท่ีเลวรายท่ีสดุ
คือ เด็กที่ถูกฝกใหเปนทหารเด็กอาจจะตอง
กลับไปฆาพอแมตัวเอง เมื่อเด็กเหลานั้น 
ฝกสำเรจ็แลว เดก็พวกน้ันตองกลับไปขโมยเดก็
คนอ่ืน ๆ อีกรอบพรอมกับฆาทุกคนท่ีขดัขืน 
จากการกระทำดังกลาว โคนี่จึงกลายเปน
อาชญากรท่ีโลกตองการตัวเปนอันดับ 1 พฤติกรรม
อันเลวรายของ Kony ถูกเปดเผยโดย  
เจสนั รสัเซลล หนุมชาวอเมริกันท่ีถกูผลกัดนั 
ดวยความสะเทือนใจเก่ียวกบัชะตากรรมของ
เดก็ชาวยกูนัดานบัหม่ืนคน ซ่ึงถูกโคน่ีลกัพา
ตัวไปบีบบังคับใหเปนทาสบำเรอกามและ 
ทหารเด็ก รัสเซลลกับเพ่ือนจึงต้ังกลุม Invisible 
Children (IC) แลวรณรงคมาตลอด 9 ป ให

จับกุมตัวโคน่ีมาลงโทษ โดยไดรับแรงสนับสนุน
จากกลุมวัยรุนและชาวอเมริกันจำนวนมาก  
ดวยเหตุผลนี้เอง ทำใหรัฐบาลอเมริกันของ 

โอบามาตัดสินใจสงทหารสูยูกันดาเพื่อรวม

ไลลาตัวโคนี่ แตเพื่อใหเปาหมายดังกลาว 
บรรลผุล ภายในป 2012 นายเจสัน รสัเซลล 
จึงผลิตคลิป Kony 2012 ข้ึน เพ่ือกระตุนให

ผูคนเขามามีสวนรวมในการตอตานการกระทำ
ของโคน่ี สารคดีท่ีเลาชะตากรรมของทหารเด็ก

ในแอฟริกาอยางหดหูสิ้นหวังและแหงแลง 
เต็มไปดวยขอมูลประวัติศาสตรและสถิติที ่
นาปวดหัวน้ัน ยอมไมมีพลังในการกระตุนความ
ฮึกเหิมของใครได แตการสราง “ดรามา” 
ผสมผสานกับการยอยขอมูลใหเขาใจงาย
ตางหากกลับไดผลที่ดีกวา หนังของรัสเซลล
จึงใชทั ้งเสียงบรรยายอันเปยมเสนหของ 
ตัวเขาเอง สรางความสะเทือนใจแกคนดู 
ด วยภาพเปรียบเทียบชีวิตที่แตกตางกัน
ระหวางลูกชายตัวนอยผูฉลาดนารักของเขา 
และเจคอ็บ เดก็ชายยกูนัดาหน่ึงในเหย่ือของ
โคน่ี โดยใชอินโฟกราฟฟกชวยสรุปขอเท็จจริง
ตาง ๆ ไดอยางสวยงามนาดู  

 ซึ่งคลิป “Kony 2012” กไ็ดรบั
การตอบรับเปนอยางดี ทำใหทุกคนรูจกัช่ือ
ของโคน่ีไปทัว่โลกในชวงระยะเวลาชัว่ขามคืน 
ไดเห็นแงมุมของคนที่มองวาตัวเองทำตาม 
คำส่ังของทูตสวรรค แตการกระทำกลับปาเถ่ือน 

ละเมิดศักดิ์ศรีของมนุษยอยางรุนแรง หาก
ทานผูใดสนใจสามารถเขาไปชมคลิปของนายโคน่ี
ไดทาง Youtube ประกอบการอานบทความน้ี 

เพ่ือจะไดเขาใจในสถานการณมากข้ึน 

 

ขอมูลจาก www.oknation.net 

www. Blog.eduzones.com 

www.thailpublica.org 
www.pantip.com 
www.sanook.com 

www.news.mthai.com 

www.youtube.com 
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 ในระหวางทีเ่ครียดกบับานน้ำทวม
และการหอยโหนรถพี่ทหารมาทำงานดิฉัน
และอธิบดีไดมีโอกาสไปรวมสัมมนา ASEM 
on Human Rights: “National and Regional 
Human Rights Mechanisms” ณ กรุงปราก 
สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งดิฉันยังไมเคยไปเลย แต
เห็นในทีวีเรื่อง “กลรักลวงใจ” วาแลวก็จะ
ไปตามหา พี่เคน เอย ไปสัมมนา... วันแรก
อากาศหนาวมากเริ่มลงทะเบียน 16.00 - 
17.00 น. หาปายชื่อตัวเองไมเจออีกแตของ
อธิบดีมีไมเปนไรรอดตัวไป 
 เวลา 17.30 น. การกลาวเปดการ
ประชุมในนามของผูจัด Ambassador Michel 
Filhol (ผูอำนวยการบริหารมูลนิธิเอเชีย - ยุโรป)
กลาวขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกคนที่มา
รวมแลกเปล่ียนประสบการณในการสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชนในวันนี้ แลวก็
ความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดงาน
หลังจากน้ัน Mr. Jiri Schneider (รองรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศ) กลาวตอนรับ

ผู เขารวมประชุมทุกคนในนามของนายก 
รัฐมนตรีของสาธารณรัฐเช็ก และขอขอบคุณ
ผูเขารวมประชุมทุกทานที่มาเขารวมประชุม 
การประชุมครั ้งน ี ้  จะชวยพัฒนากล ไก 
สิทธิมนษุยชนในทุกระดบัอยางไร นอกจากน้ีแจง
ใหท่ีประชุมทราบวามีความยินดีท่ีจะสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของประเทศตาง ๆ 
รวมทั้งใหความชวยเหลือในการจัดตั้งกลไก 
สิทธิมนษุยชนระดับภมิูภาคเพ่ือเปนกลไกท่ีจะ
ชวยผสานประโยชนของแตละประเทศ โดย
ไดใหขอสังเกต ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ตอการปฏิรูปกลไกสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ 
ดังนี้ 
 (1) ควรใหความสำคัญกบัการปฏิบัติ
มากกวาทฤษฎีและกำหนดประเด็นสำคัญ
ใหชัดเจน 
 (2) รฐับาล ภาคประชาสงัคม โดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน ควรใหความรวมมือในการ
นำขอเสนอแนะท่ีไดรับจากกลไกสิทธิมนุษยชน
ในทุกระดับไปปฏิบัติ 

เร่ืองเลาจากการประชุมในกรอบการประชุม 
เอเชีย-ยโุรป (ASEM)  
 
เร ื่อง Informal ASEM Seminar on Human Rights: “National and Regional 
Human Rights Mechanisms” ระหวางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2554 
ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 

โดย Yingaim 
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 (3) สื่อมีบทบาทสำคัญ จึงควรมี
ความรบัผิดชอบในการนำเสนอขอมูลทุกดาน 
 (4) ควรสอดแทรกสิทธิมนุษยชน
เขาไปในกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ
ตาง ๆ รวมทั้งรัฐธรรมนูญของทุกประเทศ 

(5) ควรเผยแพรความรูสิทธิมนษุยชน
ใหกับประชาชน โดยเฉพาะกลุมเยาวชน 
ซึ่งจะเปนอนาคตของชาติตอไป 

(6) ควรใหความสำคัญกับสทิธิ 
ของกลุมผู ด อยโอกาส เชน สตรี เด็ก 
ชนกลุมนอย ฯลฯ 
 (ขอบอกฟงยากมากพูดอยูในคอ... 
ตอนนี ้คนที่มาจากทวีปเอเชียเริ่มคอพับ
คอออนแลว เน่ืองจากเวลาประมาณ ตี 3 ตี 4
บานเราแลวแตดิฉันกพ็ยายามฝนอยูนะถึงแม
จะพยักหนาหลายครั้งแลว) หลังจากนั้น 
เปนการปาฐกถาพิเศษ จำนวน 2 คน คือ 
1. Mr. Brian Burdekin AO (อดีตคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน ท่ีปรึกษาพิเศษของขาหลวงใหญ
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติดานสถาบัน
สิทธิมนุษยชน และอาจารยพิเศษสถาบัน 
Raoul Wallenberg Institute) สรุปไดวา กลไก
สิทธิมนุษยชนในทุกระดับจะตองจัดตั้งและ
ดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไวใน
หลักการปารีส (ทั้ง 16 ขอ ใครสนใจก็ไป 
อานเอาแลวกัน) Mr. Brian มองวา ไมมี
ประเทศใดในโลกที่ปราศจากการละเมิด 
สิทธิมนษุยชน ดงันัน้ ทกุประเทศจึงควรสราง
หลักประกันวารัฐบาลจะคุมครองประชาชน
โดยปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน และ
สนธิสญัญาระหวางประเทศดานสิทธิมนษุยชน
ท่ีเปนภาคี โดยการจดัตัง้สถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติท ี่ดำเนินการควบคูไปกับกลไก 

สิทธิมนุษยชนระดับภูม ิภาค และกลไก 
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ท้ังน้ี รัฐบาลจะตอง 
มีความตระหนักวาสนธิสัญญาระหวางประเทศ
ดานสิทธิมนุษยชนไมใชแตเพียงเครื่องมือ
ทางการเมือง แตเปนส่ิงท่ีตองนำไปปฏิบัติจริง
ดวย การประชุมในครั้งนี้ถือเปนโอกาสอันดี
ที่จะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับอาเซียน 
เน่ืองจากอาเซียนไดมีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการ
ระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนษุยชน
ซึ่งเปนกลไกสิทธิมนุษยชนระดับอนุภูมิภาค
แลว ในขณะที่ยุโรปยังไมมีการจัดตั้งกลไก
สิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกลาวทั้งที่เปน
ภูมิภาคที่มีสถานการณสิทธิมนุษยชนใน 
ภาพรวมอยูในข้ันท่ีดี ในขณะเดียวกันอาเซียน
ก็จะไดเรียนรูประสบการณในการดำเนินงาน
ของยุโรป (ตอนนี้มีเสียงกรนจากคนอินเดีย
ดงัมาก... และดิฉนักเ็ลนซอนตาดำแลวตอง
ขอบคุณ IPhone ที่ฟงแทน) 2. Mr. Rafendi 
Djamin (ประธานและผูแทนประเทศอินโดนีเซีย
ในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียน
วาดวยสิทธิมนุษยชน) มองวากฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter) ทำใหประเทศในกลุมอาเซียน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและเริ่มใหความสำคัญ
กับสิทธิมนุษยชน จนนำไปสูการจัดตั้ง 
คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวย
สิทธิมนุษยชน ซ่ึงเปนกลไกสิทธิมนุษยชนระดับ
อนุภูมิภาค คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาล
อาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชนใหความสำคัญ
กบัการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน
ท่ีสำคัญในภูม ิภาค  เชน  ปญหาบุคคล 
ไรรฐั และการคามนุษย แตในทางปฏิบัติ 
คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียน 
วาดวยสิทธิมนุษยชนยังมีปญหาขอทาทายอีก 
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หลายประการซ่ึงจะตองแกไขตอไป โดยเฉพาะ
การเพิ่มมิติทางดานการคุมครอง ในการนี้ 
จึงหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับฟงขอเสนอแนะ
อันเปนประโยชนจากการประชุมซึ่งสามารถ
ชวยแกปญหาขอทาทายตาง ๆ ได 
 การนำเสนอเอกสารเพ่ือใชประกอบ
การประชุม โดย  
 1 .  Mr .  Michae l  O’F laher ty 
(ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
ของไอรแลนดเหนือ ประธานรวมศูนยกฎหมาย
มหาวิทยาลัยนอตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ 
และรองประธานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชน
ของสหประชาชาติ) กลาวถึงเอกสารภูมิหลัง
ของการประชุมซึ่งไดแจกใหกับผูเขารวม
ประชุมทุกคนแลวซึ่งจะประกอบดวยขอมูล
รายละเอียดภูมิหลังเกี่ยวกับยุโรปและเอเชีย 
หลักการสำคัญ รวมท้ังขอเสนอแนะประเด็นท่ี
อาจมีการอภิปรายตอไป เชน การคุมครอง
สิทธิมนุษยชนและมนุษยการสรางความ
ตระหนักในหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชน
ขอจำกัดของกลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
และภูมิภาค การใหคำแนะนำตอองคกรตุลาการ
การสงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา การกำหนด
กรอบการทำงานของกลไกตาง ๆ บทบาทของ
ภาคประชาสังคม การคุมครองความปลอดภัย
ของนักพิทักษสิทธิมนุษยชน ฯลฯ  
 2. Ms. Kieren Fitzpatrick (ผูอำนวยการ 
Asia Pacific Forum on National Human Rights 
Institution) นำเสนอขอมูลพื้นฐานสรุปไดวา
กลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติมีความสำคัญ

อยางมากในการสงเสร ิมและคุ มครอง 
สิทธิมนุษยชนของประชาชนทุกคนในประเทศ 
อยางไรก็ตาม กลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 
หรือสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติของแตละ
ประเทศมีรูปแบบที่แตกตางกัน แตมีหนาที่
พื้นฐานใกลเคียงกันตามหลักการปารีส เชน 
หน  าท ี่ ใ นการส ง เ สร ิ มและ คุ  มครอง 
สิทธิมนุษยชน การใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะ
แกรัฐบาล การสงเสริมการเขาเปนภาคี
สนธิสญัญาระหวางประเทศดานสิทธิมนษุยชน 
การทบทวน นโยบายและกฎหมายภายใน
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชน การ
สงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา การแกปญหา
สิทธิมนุษยชนรายประเด็น การรับขอรองเรียน 
การไตสวนขอเท็จจริง การใหคำปรึกษากับ
ฝายตุลาการ ฯลฯ ท้ังน้ี เพื่อประโยชนในการ
ดำเนินงาน กลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติของ
ทุกประเทศในภูมิภาคควรมีการสรางเครือขาย
การทำงานรวมกัน และควรประสานงาน 
อยางใกลชิดและสรางความสัมพันธอันดี 
รวมกับกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค 
และกลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศดวย
เพื่อสรางประโยชนซึ่งกันและกัน  
วันที่ 2-3 จะเปนการประชุมกลุมยอย 

เจอกันคราวหนาคะ... 
ครอก..ฟ... 
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กระบวนการ Universal Periodic 
Review หรือ UPR เปนกลไกใหมภายใต 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
(UN Human Rights Council : HRC) ซ่ึงกำหนดให
ประเทศสมาชิกสหประชาชาติท้ัง 192 ประเทศ 
จะตองจัดทำรายงานทบทวนสถานการณ
สิทธิมนุษยชนของประเทศ หรือเรียกยอ ๆ 
วารายงาน UPR เพื่อเสนอตอคณะมนตรี 
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติอยางเทาเทียมกัน 
โดยไมมีขอยกเวน โดยการทบทวนรอบแรก
จะใชเวลา 4 ป ๆ ละ 48 ประเทศ ถือเปน 
กระบวนการของรัฐที่จะทบทวนโดยรัฐดวย
กันเอง (Peer Review) เพื่อทำใหรัฐตอง
ตระหนักถึงความรับผิดชอบอยางเต็มที่ 
ตอการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
ขั้นพื ้นฐานตาง ๆ และตองเตรียมพรอม 
ตอการถูกตรวจสอบโดยประเทศสมาชิก
สหประชาชาติดวยกัน เพ่ือนำไปสูการปรับปรุง
สถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศให 
ดีขึ้น กระบวนการจัดทำรายงานของไทย 
ฉบับแรก ไดเร่ิมข้ึนต้ังแตป 2553 โดยกระทรวง
การตางประเทศมอบให กรมคุ มครอง 
สิทธิและเสรีภาพรวมดำเนินการหลักแต 
มีหนวยงานที่ เก ี่ยวของหลายหนวยงาน 

รวมเปนภาคีในการพิจารณาขอมูลดานตาง ๆ 
ซึ่งในการยกรางรายงาน UPR นั้น กระทรวง
การตางประเทศใหความสำคัญอยางยิ่งกับ
การใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดมีสวนรวม
ในการจัดทำรายงานดังกลาวอยางกวางขวาง 
โดยในระหวางเดือนกันยายน - ตลุาคม 2553 
ไดจัดการหารือกลุมยอยจำนวน 14 ครั้ง 
โดยกองสงเสร ิมส ิทธ ิและเสร ีภาพเปน
เลขานุการรวม เพื่อพิจารณาเนื ้อหาของ
รายงาน โดยไดเชิญภาคประชาสังคม (นักวิชาการ
และผูแทน NGOs) รวมหารือกับผูแทนภาครฐั 
เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคประชา
สังคมในการจัดทำรายงานประเทศตั้งแต
กระบวนการยกรางแรกของรายงาน UPR 
ของไทยแลวนำเขาสูในกระบวนการรับฟง
ความเห็นของประชาชน 5 ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ  
Universal Periodic Review 

 หรือ UPR 
โดย กลุมงานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 
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 โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
(กองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ) เปนเจาภาพ
หลัก แลวนำทุกความเห็นหรือขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงรายงาน UPR เพื่อนำเสนอ 
คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงาน
ประเทศภายใตกลไก UPR โดยมีปลัดกระทรวง
การตางประเทศเปนประธานและนำเสนอ 
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตามลำดับ
ตลอดจนสงรายงานดังกลาวใหกับสำนักงาน
ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นเปน
ชวงการนำเสนอรายงานโดยคณะผูแทนไทย
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของและกระบวนการ
สุดทายคือการปฏิบัต ิตามขอเสนอแนะ 
ภายใตกระบวนการ URP 

บทบาทหนาท่ีของกองสงเสริม
สิทธิและเสรีภาพ รับผิดชอบดังนี้ 

• ประสานงานกับกระทรวงการ
ตางประเทศ ในการจัดคลินิกหารือกลุมยอย
เพื่อยกรางรายงานประเทศภายใตกลไก 
Universal Periodic review (UPR) รวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูแทนภาคประชาสังคม
เพ่ือหารือเชิงลึก จำนวน 14 ครัง้ เพ่ือยกราง
รายงานฉบับแรก  

• จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและอีก 4 
ภูมิภาคท่ัวประเทศ รวม 5 ครั้ง ทั้งวางแผน
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขามี
สวนรวมในการจัดทำรายงานประเทศโดย
ผานส่ือวิทยุและเว็บไซตและกำกับตรวจสอบ 
วิเคราะหผลการรับฟงความคิดเห็นนำมา
ปรับปรุงรางรายงานฉบับแรก 

 • ร วมประชุม ในการนำ เสนอ  
คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงาน
ประเทศเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีและกระทรวง
การตางประเทศจัดสงองคการสหประชาชาติ 
 • รวมเตรียมขอมูลในการตอบคำถาม
ในระดับตาง ๆ ที่คาดวาคณะทำงานและ 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ
จะสอบถามประเทศไทยในประเด็นท่ีเก่ียวของ
กับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจน
รวมกับกระทรวงการตางประเทศไดรวม 
หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของอีก 4 ครั้ง 
รวมท้ังซักซอมการนำเสนอเสมือนจริง (Mock 
Session) สำหรับคณะเดินทางไปนำเสนอ
รายงานที่ ณ นครเจนีวา 
 • รวมเดินทางไปนำเสนอรายงาน
ดวยวาจาตอที่ประชุมคณะทำงาน UPR  
สมยัท่ี 12 วนัท่ี 5 ตลุาคม 2554 ณ นครเจนีวา 
โดยมีนายสีหศักด์ิ พวงเกตุแกว เอกอัครราชทูต
ผู แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาต ิ 
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซ่ึงไดรับการแตงต้ัง
โดยคณะรัฐมนตร ี ให  เปนผู  แทนพ ิ เศษ 
(Special Envoy) ของรัฐบาลไทย เปนหัวหนา 
คณะผูแทนไทยนำเสนอรายงานดังกลาวในชวง
การนำเสนอรายงานมีประเทศตาง ๆ จำนวน 
52 ประเทศไดใหขอคิดเห็นตอรายงานของ
ไทยยังมีการใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
ในดานตาง ๆ จำนวน 172 ขอ ซึ่งหลังจาก
ไดรวมหารือกับคณะที่เด ินทาง หัวหนา 
คณะผูแทนไทยไดประกาศยอมรับขอเสนอตาง  ๆ
ทันทีจำนวน 100 ขอ สวนที่เหลืออีก 72 ขอ
ไทยขอกลับมาพิจารณากับหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยกระทรวงการตางประเทศเปน
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เจาภาพหลักในการเชิญประชุมหารืออีก 3 ครัง้
เพื่อหาขอสรุปในเรื่องดังกลาวกอนนำเสนอ
ตอคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำ
รายงาน UPR และนำเขาคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ใหความเห็นชอบตอขอเสนอแนะทั้งหมดที่
ไทยรับมา ซึ่งไดมีการรับเพิ่มอีกจำนวน 34 
ขอจาก 72 ขอ รวมประเทศไทยรับขอ
เสนอแนะ UPR มาปฏิบัติจำนวน 134 ขอ 
ซึ่งไทยไดประกาศทาทีตอขอเสนอแนะที่รับ
มาใหพิจารณาใหที่ประชุม HRC สมัยที่ 19 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ทราบอยาง 
เปนทางการ 
  

 • บริหารและอำนวยการหลังผาน
กระบวนการทบทวนรายงานเรียบรอยแลว 
ดวยการนำขอคิดเห็นและเสนอแนะที่ไดจาก
การทบทวนรายงานไปอนุวัติภายในประเทศ
เฉพาะที่เกี่ยวของกับกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพใหเกิดเปนรูปธรรมอยางจริงจังซึ่ง
หัวใจหลักของกระบวนการ UPR เพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีข ึ ้นตอสถานการณ 

สิทธิมนุษยชนในระดับประเทศอยางแทจริงและ
เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง และจะรายงาน
ความกาวหนาใหทีป่ระชุม HRC ทราบในชวง
ครึ่งเทอมแรกหรือราว พ.ศ. 2556 - 2557 
กอนที่ไทยจะตองรับการทบทวนอีกครั้งใน
อีก 4 ปขางหนา (พ.ศ. 2555 - 2559) 
ซึ่งขณะนี ้กรมคุ มครองสิทธิและเสรีภาพ 
(กองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ) รวมกับกระทรวง
การตางประเทศโดยกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพเปนเจาภาพไดมีการนำขอคิดเห็น
และเสนอแนะที่ไดจากการทบทวนรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ภายใตกลไก UPR เผยแพรใหทุกภาคสวน 
ท่ีเก่ียวของ ใน 5 ภูมิภาค (มีนาคม - มิถุนายน
2555)รับทราบรวมทั ้งรับฟงข อคิดเห็น
เพิ่มเติม ขอเสนอแนะเพื่อนำไปประมวลแจง
กับหนวยงานที่เกี่ยวของและนำไปขับเคลื่อน
อยางเปนระบบและรูปธรรมตอไป 
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ในอดีตประเทศไทยยังไมมีศูนย
ขอมูลดานสิทธิมนุษยชนที่จะพัฒนางาน 
ดานสิทธิมนุษยชน และสงเสริมการศึกษาวิจัย
การเผยแพรความรู และสรางความรูความเขาใจ
แกหนวยงานภาครัฐตาง ๆ ใหตระหนัก 
และเหน็ความสำคญัในเร่ืองของสิทธิมนษุยชน 
อีกทั้งยังไมมีหนวยงานกลางในการสงเสริม 
และประสานงานดานสิทธิมนุษยชนทั้งระดับ
ในประเทศและระหวางประเทศ 
 ซ ึ่ ง จ ากการ เ ร ี ยน รู  ท ี่ ผ า นมา 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดตระหนักถึง 
ความสำคัญของการสงเสร ิมและสราง
หลักประกันดานสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
ซึ่งสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องที่เก ี่ยวพันกับ 
ทุกภาคสวน จึงไมใชเร่ืองท่ีเก่ียวของกับเฉพาะ
หนวยงานใด หนวยงานหน่ึง หรือเฉพาะเร่ืองใด
เรื่องหนึ่งเทานั้น เพราะสิทธิมนุษยชนจะ
เกี่ยวของกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การไมเลือกปฏิบัติ 
และความเปนธรรม เปนตน อีกท้ังในปจจุบัน 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจ ตาม
มติคณะรัฐมนตรีและมติท่ีประชุมคณะทำงาน
เพ่ือประสานงานดานสิทธิมนุษยชนกระทรวง
การตางประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี
ม ีมต ิ เ ห็นชอบและให ม ีการประกาศใช  
แผนสิทธ ิมนุษยชนแหงชาต ิ ฉบับท ี่ 2  

(พ.ศ. 2552 – 2556) เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 
2552 โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำแผน
ไปสูการปฏิบัติ ในการรองรับการดำเนินตาม
ภารกิจแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และที่
ประชุมคณะกรรมการขับเคล ื่อนแผน 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติไปสูการปฏิบัติของ 
กระทรวงยุติธรรม ครัง้ท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 
24 ธันวาคม 2553 ได ม ีมต ิให  จัดตั้ง 
ศูนยสิทธิมนุษยชน (Human Rights Center) 
เพื่อดำเนินกิจกรรมดานสิทธิมนุษยชนของ
กระทรวงยุติธรรม และเปนฐานขอมูลในการ
บริหารงานจัดทำรายงานประเทศ ตลอดจน
ตอบข อสนเทศในเวท ีระหวางประเทศ  
ท่ีประเทศไทยเขาเปนภาคีสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชน  
 ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม โดย 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพจึงไดจัดตั้ง
ศูนยสิทธิมนุษยชน (Human Rights Center) 
ขึ้นในป พ.ศ. 2554  
 เพื่อเปนหนวยงานกลาง ในการ 
ดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชน ซ่ึงจะเปนกลไกใหม 
ในการดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชน เพ่ือสงเสริม
กระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
และใชเปนฐานขอมูลและศูนยสารสนเทศ 
ด  านส ิทธ ิมนุษยชนของทุกหน วยงาน 
ในการดำเน ินงานและตอบข อสนเทศ 

มาทำความรูจักศูนยสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Center) ของประเทศไทย 

โดย ศูนยสิทธิมนุษยชน 
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ทั ้ ง ใ นประ เทศและต า งประ เทศ  ที่ม ี 
ความสำคัญอยางยิ่ง เพื่อขับเคลื่อนและ 
ยกระดับงานดานสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของ
ประเทศไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
และสอดคลองกับสถานการณของโลกใน
ปจจบุนัและอนาคต โดยมีบทบาทภารกิจ ดงัน้ี 
(1) ศึกษาและพฒันาหลกัสูตรดานสิทธิมนุษยชน 
(2) สงเสริมความรวมมือกบัหนวยงานตาง ๆ 
ในการใหความรู เก ี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
(3) ศึกษา พฒันา วิจัย มาตรการ กลไก กฎหมาย 
มาตรฐาน เพ่ือรองรบังานดานสิทธิมนุษยชน 
(4) สงเสริมและดำเนินการใหมีการฝกอบรม
หรือกระบวนการดานสิทธิมนุษยชน (5) จดัทำ
ฐานขอมลูระบบสารสนเทศดานสิทธิมนุษยชน
สำหรับเปนแหลงขอมูลในการศึกษา คนควา
และแลกเปลี่ยน เรียนรูระหวางหนวยงาน 
รวมทั้งเปนขอมูลในการบริหารงานจัดทำ
รายงานประเทศ ตลอดจนตอบขอสนเทศใน
เวทีระหวางประเทศ 

ศนูยสิทธิมนุษยชน ไดเร่ิม
ดำเนินงานมาตั ้งแตป พ.ศ. 2554 จนถึง
ปจจบุนัและไดดำเนินการเพ่ือสงเสริมความรู 
ความเขาใจดานสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

1) การฝกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือใหบคุลากรของหนวยงานภาครฐัมีความรู  
ความเขาใจ และเพ่ิมสมรรถนะดานสิทธิมนุษยชน 
ไดแก  
  1.1) หลักสูตรสิทธิมนุษยชน
ระดับตน ดำเนินการอบรมแกบุคลากร 
กรมคุมครองสิทธิฯระดับปฏิบัติการ พนักงาน
ราชการ จำนวน 50 คน  
  1.2) หลักสูตรสิทธิมนุษยชน
ระดับสูง ดำเนินการอบรมแกบุคลากร 

กรมคุมครองสิทธิฯ และกระทรวงยุติธรรม
ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 50 คน 
  1.3) หลักสูตรสิทธิมนุษยชน
สำหรบัเจาหนาท่ีรฐัดานความม่ันคงท่ีปฏิบติังาน
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ขาราชการ
ตำรวจ ทหาร กอ.รมน. ศอ.บต.ฝายปกครอง 
และขาราชการกระทรวงยุติธรรม 800 คน 
 2) จั ดทำคู ม ื อแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามหลักการดานสิทธิมนุษยชน
ในพื ้นท ี่จังหวัดชายแดนภาคใต สำหรับ
เจาหนาที่ของรัฐ เพื่อมอบแกเจาหนาท่ี 
และ บุ คลากรขอ งหน ว ย ง านภาค รั ฐ 
มีความรูความเขาใจ และเพิ่มสมรรถนะ 
ดานสิทธิมนุษยชน 
 3) ก า รฝ  ก อบ รมหลั ก สู ต ร 
สิทธิมนุษยชน ในป 2555 (สำหรบับคุลากรท่ี
ไมเคยผานการอบรม) แกบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือใหบคุลากรของหนวยงานภาครัฐ มีความรู 
ความเขาใจ และตระหนักถึงหลักสิทธิมนษุยชน
ในการปฏิบัติงาน 
 4) การจัดทำระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานสิทธิมนุษยชนเพื่อเปนแหลง
รวบรวมข อมูลกลางในด านตาง ๆ เชน  
การจัดทำเว็บไซต ระบบฐานขอมูลเครือขาย
ดานสิทธิมนุษยชน ระบบฐานขอมูลการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ฐานขอมูลหลักสูตร ระบบ
หองสมุดอิเล็กทรอนิกสและระบบ e-Book 
ในการรองรับงานดานสิทธิมนุษยชนและ
เผยแพรองคความรู ด านสิทธ ิมนุษยชน 
รวมทั ้ งใช  ในการสนับสนุนข อมูลของ 
เคร ือข ายทุกภาคสวนการปฏ ิ บัต ิ งาน 
ดานสิทธิมนุษยชน 
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 5) ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า  
ส ิทธ ิ ม นุษยชนระหว างประ เทศเร ื่ อง 
ศูนยสิทธิมนุษยชน : ความเปนไปไดและแนวทาง
การพัฒนาในอนาคต (Human Rights Center 
: Possibility and Way Forward) ผูเขารวม
ประชุมประกอบดวย หนวยงานที่เกี่ยวของ
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม ขาราชการ
องคการระหวางประเทศ และเจาหนาที่ที่
ทำงานในสถานทูตประจำประเทศไทยจำนวน 
300 คน และไดเชิญวิทยากรที่มีความรู 
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ ในการ
ดำเนินงานศูนยสิทธิมนุษยชน ท้ังจากองคการ
ระหวางประเทศ/สถาบันการศึกษา/องคกร
พัฒนาเอกชนจากตางประเทศเปนหลักเขา
รวมดวย 7 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย 
นอรเวย กาตาร ญ่ีปุน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
แทนซาเนีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 

ตัวอยางตนแบบที่ดี (Best Practice) และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ แนวทาง
การดำเนินงานศูนยสิทธิมนุษยชนรวมกับ
ภูมิภาคตาง ๆ ในการพิจารณาถึงแนวทางที่
เหมาะสมในการจัดตั ้งศูนยสิทธิมนุษยชน

ของประเทศไทย รวมท้ังสรางความเขาใจเก่ียวกบั
บทบาทภารกิจของศูนยสิทธิมนุษยชนใหกับ
ทุกภาคสวน สามารถรองรับและขับเคลื่อน
งานดานสิทธิมนุษยชนในภาพรวม เพ่ือเปนการ
ยกระดับมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนและ
สรางภาพลักษณที่ด ีของไทยตอสายตา 
นานาชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 6) จดัทำส่ือเผยแพรประชาสัมพนัธ
บทบาทภารก ิจของศูนยส ิทธ ิมนุษยชน 
(Human Rights Center) เชน จัดกิจกรรม
ดานสิทธิมนุษยชน วารสารสิทธิมนุษยชน 
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ จัดนิทรรศการ เปนตน เพื่อ
เปนแหลงการเร ียนรู ด านสิทธิมนุษยชน 
ในสังคมไทย ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งในการ
เผยแพร ประชาสัมพันธให ความรู ด าน 
สิทธิมนษุยชนแกสาธารณชนและหนวยงานท่ี
เก่ียวของตาง ๆ ไดรับทราบและใชเปนขอมูล
อางอิงประกอบการดำเนินงานดานสิทธิมนษุยชน 
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานดาน
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตอไป 

ุ

ั   ี่ ี
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ตั ้ งแตต น พุทธศตวรรษ  2400 
เปนตนมา ประเทศญี่ปุนมีการวางรากฐาน
ระบบตุลาการ โดยใชระบบกฎหมายลายลักษณ
อักษร (Civil Law) หรือระบบประมวล
กฎหมาย (Code Law) ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจาก
กลุมประเทศทางยุโรปโดยเฉพาะประเทศ
ฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันเปนตนแบบ 
แตภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของประเทศญี่ปุน
ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยอัยการทำหนาที่เปนผูฟองคดีตอศาล 
และเพิ่มความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเขา
มาในกฎหมายอาญา สวนในคดีแพงหากไมมี
กฎหมายบัญญัติไว ศาลสามารถใชหลัก
กฎหมายท่ัวไปมาใชพิจารณาตัดสินคดี  
ตอมาในป พ.ศ. 2552 ไดมีการกำหนดใหมี
ประชาชนเข  ามาม ีส วนร วมในการใช 
ดุลยพินิจเพื่อใหเกิดความผิดพลาดนอย
ที่สุดในการตัดสินคดีในลักษณะของระบบ
ลูกขุน หรือที่ประเทศญี่ปุนเรียกวา The 
saiban-in system เพื่อเปนการคุมครอง 
ผูบริสุทธ์ิ โดยคณะลูกขุนทำหนาท่ีในการตัดสิน
ชี้ขาดในปญหาขอเท็จจริงวาจำเลยผิดหรือ
ไมผิดเทานั้น จากนั้นเปนหนาที่ผูพิพากษา

ที่จะปรับบทกฎหมายและลงโทษตามที่
กฎหมายบัญญัติไว โดยกำหนดใหคณะลูกขุน
มีจำนวน 6 คน ผูพิพากษาจำนวน 3 คน 
รวมเปนทั้งหมด 9 คน ทำหนาที่ฟงพยาน
และตัดสินคดี สำหรับคดีที่ลูกขุนตัดสินจะ
เปนคดีที่มีอัตราโทษสูง ในปจจุบันมีหลาย
ประเทศท่ีใชระบบลกูขนุ เชน ประเทศเยอรมนี
ประเทศฝร่ังเศส ประเทศแคนาดา ประเทศ
อังกฤษ ประเทศสิงคโปร ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศมาเลเซีย เปนตน 
 กระบวนการพิจารณาคดีของญ่ีปุน
มีจำนวนทั้งหมด 3 ชั้นศาล ประกอบดวย 
ศาลชั ้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา  
เม่ือเกิดอาชญากรรมข้ึนตำรวจทำหนาท่ีในการ
จับตัวผูตองหาและในกรณีที่เปนผูตองหา 
ท่ีบรรลุนิติภาวะแลว ตำรวจสงเร่ือง (สงผูตองหา)
ตอไปยังพนักงานอัยการ  แต ในกรณีที่
ผู ตองหาเปนเยาวชนตำรวจจะสงตัวไปยัง
ศาลเยาวชนและครอบครัว หากไมเขาเง่ือนไข
ที่กฎหมายกำหนดใหสงไปที่พนักงานอัยการ
ได (ถาเปนเยาวชนกระทำความผิดในบางคดี
อาจเขาเงื่อนไขของกฎหมายที่กำหนดให
สงไปที่พนักงานอัยการไดก็อาจถูกสงไปที่
พนักงานอัยการไดเชนเดียวกัน) พนักงาน
อัยการก็จะตัดสินใจวาจะฟองผูตองหาเปน

โดย สำนักงานชวยเหลือทางการเงิน 
แกผูเสียหายและจำเลยในคดีอาญา 

โดย สำนักงานชวยเหลือทางการเงิน

การชดใชคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาด 
ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญา 

ของประเทศญี่ปุน 
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จำเลยหรือไม กรณีที่ผูตองหาถูกส่ังไมฟอง 
ผูตองหาก็จะไดรับการพิจารณาวาจะไดรับ
คาทดแทนผูตองหาหรือไม โดยกฎหมาย 
ที่นำมาใชบังคับ คือ ระเบียบวาดวยการ
คุมครองผูตองหาในคดีอาญา (The Regulations
For Suspect’s Compensation) 
 ในกรณีที่พนักงานอัยการส่ังฟอง 
หากผูตองหาเปนเยาวชนพนักงานอัยการ
จะสงตัวไปฟองที่ศาลเยาวชนและครอบครัว
โดยศาลจะพ ิจารณาว าสมควรถูก ส่ัง 
คุมประพฤติหรือไม หากไมถูกคุมประพฤติ จำเลย
ที่เปนเยาวชนนั ้นก็จะไดรับการคุ มครอง 
ตามกฎหมายเก่ียวกบัการจายคาทดแทนใหแก
เยาวชน (Act on Compensation in Relation 
to Juvenile Protection Cases) แตหาก
ผูตองหาไมใชเยาวชนและพนักงานอัยการ
สั่งฟอง (เปนจำเลยในคดีอาญาแลว) จะได
รับการคุมครองตามกฎหมายคาทดแทนความ
เสียหายแกจำเลยในคดีอาญา (The Criminal 
Compensation Law) กลาวคือ เมื่อมีการ 
ยื่นฟองคดีอาญาและศาลพิพากษาวาไมได
กระทำความผิด หรือหากศาลชั้นตนหรือ
ศาลอุทธรณพิพากษาวาจำเลยกระทำความ
ผ ิดและตอมาได ม ีการดำเน ินกระบวน
พิจารณาคดีใหมและพิพากษาวาจำเลย 
ไมไดกระทำความผิด ในกรณีน้ีจะนำกฎหมาย
คาทดแทนความเสียหายแกจำเลยในคดี
อาญา (The Criminal Compensation Law) 
มาใชบังคับ อยางไรก็ดี ในกระบวนการข้ันตอน
ที่กลาวไปทั้งปวง สามารถใชบังคับกฎหมาย
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่รัฐ 
(State Redres Act) เพื่อฟองคดีเรียก 
คาสินไหมทดแทนความเสียหายตอรัฐได 

 ศ า ล ใ น ป ร ะ เ ท ศญ ี่ ปุ น จ ะ ใ ช  
คณะลูกขุนเขารวมการพิจารณาในคดีอาญา  
เพื่อรวมกันตรวจสอบและตัดสินใจลงโทษ
ในคดีอาญารายแรง ซึ่งในปจจุบันประเทศ
ญี่ปุนจะใหความสำคัญแกผูที่ไมไดกระทำ 
ความผิดเปนอยางมาก จะมีการจายคาทดแทน
เพื่อเยียวยาใหแกบุคคลเหลานั้น ซึ่งประเทศ
ญ่ีปุนมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับคาทดแทนท้ังหมด 
4 ฉบับ ดังนี้ 
 1) กฎหมายคาทดแทนความเสียหาย
แกจำเลยในคดีอาญา (The Criminal 
Compensation Law)  เปนกฎหมายท่ีคุมครอง
จำเลยในกรณีท่ีมีการฟองคดีอาญาและศาล
พิพากษาวาจำเลยมิไดกระทำความผิด โดย
ไดรับการคุมครองใหไดรับคาทดแทนเปน
สองประเภท คือ คาทดแทนการถูกลงโทษ
ทางอาญา (เชน ประหารชีวิต, จำคุกและ
ทำงานหนัก, ปรับ, ริบทรัพยสิน) และ 
คาทดแทนการถูกควบคุมตัว โดยใหผูมีสิทธิ
รองขอคาทดแทนยื่นคำรองตอศาลที่ไดมี 
คำพิพากษาถึงที่สุดวาจำเลยไมไดกระทำ
ความผิด ซึ่งการยื่นขอใชสิทธิรับคาทดแทน
นั้นทำไดโดยการยื่นคำรองขอตอศาล ผาน
กระบวนการย่ืนคำรองของศาล กระบวนการ
ในการพิจารณา เม่ือมีการย่ืนคำรองแลวศาล
จะสอบถามและรับฟงความเห็นของพนักงาน
อัยการและผู ร องขอคาทดแทน โดยให
พนั กงาน อัยการทำความ เ ห็นมา เป น
ลายลักษณอักษรและศาลจะพิจารณาปจจัย
หรือพฤติการณอื่น ประกอบดวย กระบวน
พิจารณาคดีโดยหลักไมมีการสืบพยาน แต
พนักงานอัยการจะเปนผู ไปคนหาพยาน
หลักฐานที่ยังไมเคยปรากฏในสำนวนมา
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เพิ่มเติมแลวนำมายื่นตอศาล โดยศาลจะ
พิจารณาจากความเห็นของพนักงานอัยการ 
หากเขาเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกำหนด ก็จาย
คาทดแทนใหแกจำเลย อยางไรก็ตามในบาง
กรณีที่ตองการความรวดเรว็ ศาลก็สามารถ
พิจารณากำหนดคาทดแทนความเสียหาย
ไดโดยไมตองพิจารณาความเห็นของพนักงาน
อัยการ และในบางกรณีที่พนักงานอัยการ
ทำความเห็นมา ศาลอาจมีความเห็นตางไป
จากความเห็นของพนักงานอัยการได เชน 
พนักงานอัยการเห็นวาไมควรจายเนื่องจาก
เปนกรณีที่เขาขอยกเวนไมตองจาย แตศาล
อาจเห็นแยงวาไมเขาขอยกเวนใหพิจารณา
สั่งจายได ดังนั ้นดุลพินิจในการพิจารณา 
สัง่จายยังอยูท่ีศาล การพิจารณาความเห็นของ
พนักงานอัยการเปนเพียงส่ิงท่ีนำมาประกอบ
การพิจารณาเทานั้น 

2) ระเบียบวาดวยการคุมครอง
ผูตองหาในคดีอาญา (The Regulations For 
Suspect’s Compensation) เปนกฎหมายที่
คุ มครองผู ตองหากอนเขาสูกระบวนการ
ดำเนินคดีทางอาญาในศาล ซ่ึงหมายถึง กรณี
ที่พนักงานอัยการสั่งไมฟองผูตองหาที่ถูก
ควบคุมตัวหรือถูกกักขังเปนคดีตอศาล หาก
กรณีปรากฏชัดเจนตอพนักงานอัยการวา 
ผูตองหาที่ถูกควบคุมตัวหรือถูกกักขังไมมี
ความผิด พนักงานอัยการตองชดใชคาเสียหาย
เพื่อทดแทนการถูกควบคุมตัวหรือถูกกักขัง 
 3) กฎหมายเก ี่ยวกับการจาย  
คาทดแทนใหแกเยาวชน (Act on Compensation
in Relation to Juvenile Protection Cases) 
การดำเนินคดีอาญาแกเยาวชนจะมีความ
แตกตางจากการดำเนินคดีอาญาของบุคคล

ท่ัวไป โดยที่ในกระบวนการพิจารณาคดีของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว นั้น เมื่อเกิดคดี
ที่ เยาวชนกระทำความผิดทางอาญาขึ ้น 
พนักงานอัยการจะสงคดีไปที่ศาลเยาวชน
และครอบครัว ศาลก็จะเปนผูดำเนินกระบวน
พิจารณาทุกอยาง สวนเรื่องที่เกี่ยวกับการ
พิจารณาส่ังชดใชคาเสียหายน้ัน ศาลมีดุลพินิจ
ในการส่ังโดยท่ีศาลจะหยิบยกคดีมาพิจารณา
เองโดยไมตองรองขอ เพราะเห็นวาเยาวชน
อายุยังนอยอาจจะไมทราบหรือรับรูถึงสิทธิ
ของตนตามกฎหมายนี ้ และหากเยาวชน
กระทำความผิดจริง ก็จะถูกสงไปคุมประพฤติ
โดยการใหการศึกษา และหากมีการส่ังผิดพลาด
ก็ควรมีการชดใชใหแกเยาวชนดวย แตสิทธิ
ตามกฎหมายฉบับนี้ไมใชสิทธิตามกฎหมาย 
(ตามรัฐธรรมนูญ)เชนเดียวกันกับระเบียบ
วาดวยการคุมครองผูตองหาในคดีอาญา
โดยการชดใชใหกับเยาวชนตามกฎหมาย 
ฉบับน้ีกระทำโดยผูพิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ซึ่งอยูในดุลพินิจของศาลในการ
พิจารณาจายคาทดแทนใหและเมือ่สัง่เชนใด
แลวก็ไมสามารถอุทธรณตอได 
 4) กฎหมายความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่รัฐ (State Redress Act) 
เปนกฎหมายท ี่ แตกตางจากกฎหมาย 
คาทดแทนความเสียหายแกจำเลยในคดีอาญา
(The Criminal Compensation Law) กลาวคือ 
เปนกฎหมายที่กำหนดใหผู เสียหายเรียก 
คาสินไหมทดแทนความเสียหายจากรัฐ 
เน่ืองจากรัฐกระทำละเมิดมิใชเปนคาทดแทน 
โดยเมื่อศาลยกฟองจำเลยในคดีอาญา
นอกจากจำเลยในคดีอาญาจะสามารถ 
เรียกคาทดแทนตามกฎหมายคาทดแทน 
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ความเสียหายแกจำเลยในคดีอาญาแลว 
ยังสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจากรัฐตาม
กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี
รัฐไดอีกดวย เปนการเยียวยาความเสียหาย
อยางกวาง ไมไดจำกัดเฉพาะความเสียหาย
ที่เกิดจากการควบคุมตัวเทานั้น แตยังรวม
ความเสียหายในลักษณะอ่ืนดวย ซ่ึงเปนความ
เสียหายท่ีเกิดจากการใชอำนาจท่ีไมชอบ เชน 
ความเส ียหายจากการถูกควบคุมตั ว  
ความเสียหายทางจิตใจท่ีไดรับจากกระบวนการ
พิจารณาคดีทางอาญา โดยการเยียวยา 
ความเสียหายน้ันจายเปนจำนวนเงินเทาน้ันและ
ไมจำกัดจำนวนเทาใด ทั้งนี้ หากเจาหนาที่
รัฐกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรง รัฐสามารถไลเบี้ยหรือเรียกคืนเงิน
ท่ีรฐัไดจายไปจากเจาหนาที่ ผู กอความ 
เสียหายได 
 ความสัมพันธ ในการใช บั งคับ
กฎหมายทั้ง 4 ฉบับนี้ จะเห็นไดวากฎหมาย
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่รัฐ 
(State Redress Act) มีขอบเขตการใชบังคับ
ที่กวางขวาง สวนการใชบังคับกฎหมาย 
คาทดแทนความเสียหายแกจำเลยในคดีอาญา 

(The Criminal Compensation Law), ระเบียบ
วาดวยการคุมครองผูตองหาในคดีอาญา 
(The Regulations For Suspect’s Compensation)
และกฎหมายเกี่ยวกับการจายคาทดแทน 
ใหแกเยาวชน (Act on Compensation in 
Relation to Juvenile Protection Cases) 
จะใชบังคับในกรณีที่แตกตางกัน จึงไมมีการ
ใชบังคับทับซอนกัน แตอาจใชบังคับทับซอน
หรือใชบังคับพรอมกันกับกฎหมายความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่รัฐ (State 
Redress Act) ได 
 ดังนั ้น กฎหมายแตละฉบับของ
ประเทศญี่ปุนมีจุดมุงหมายที่จะคุ มครอง
บุคคลแตกตางกัน กฎหมายแตละฉบับจึง
ไมมีความซ้ำซอนกัน การกำหนดจำนวน 
คาทดแทนในคดีอาญาแกจำเลยในแตละคด ี
จะข้ึนอยูกับอัตราโทษท่ีถูกลงโทษตามกฎหมาย
จึงถือไดวาประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่ให
ความสำคัญกับการชวยเหลือเยียวยาแกผูที่
ไดรับความเสียหายจากการดำเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีที่ผิดพลาด เพื่อสรางความ
เปนธรรมใหกับผูท่ีไดรับความเสียหายอยาง
แทจริง 
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รางวัลโนเบล 

รางวัลโนเบล (สวีเดน : Nobelpriset; องักฤษ 
: Nobel Prize) เปนรางวัลประจำประดับ
นานาชาติ ซ่ึงจดัโดยคณะกรรมการสแกนดิเนเวีย 
พิจารณาผลงานว ิจัยหร ือส ิ่ งประด ิษฐ 
ท่ีโดดเดน หรือสรางคุณประโยชนใหกับ
มนุษยชาติ ทั ้งในดานวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรม ตามเจตจำนงของอัลเฟรด โนเบล
นักเคมีชาวสวีเดน ผูประดิษฐไดนาไมต โดย
กอต้ังข้ึนคร้ังแรกในป ค.ศ. 1895 แต การมอบ
รางวัลในสาขาฟส ิกส สาขาเคมี สาขา
สรีรวิทยาหรือการแพทย สาขาวรรณกรรม 
และสาขาสนัติภาพ เร่ิมมอบรางวลัครัง้แรก
ในป ค.ศ. 1901 การมอบรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพจัดข้ึนท่ีเมืองออสโล ประเทศนอรเวย 
เปนประจำทุกป รางวลัโนเบลเปนความตัง้ใจ
กอนเสียชีวิตของอัลเฟรด โนเบล (Alfred  
Nobel) นักเคมีชาวสวีเดน ผูคิดคนระเบิด
ไดนาไมต ซึ่งรูสึกเสียใจจากการที่ระเบิด
ของเขาถูกนำไปใชในการคราชีวิตมนุษย 
เขาจึงมอบ 94% ของทรัพยสินมาใหเปน
เง ินทุนในรางวัลโนเบล 5 สาขา (เคมี, 
การแพทย, วรรณกรรม, สนัติภาพ และฟสิกส) 
(สำหรับสาขาเศรษฐศาสตรนัน้ ไดเพ่ิมเขามา
เมื่อ พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969)) 
 รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เปน
รางวลัโนเบลหน่ึงในหาสาขา โดย Norwegian 
Nobel Committee ประเทศนอรเวย เปน 

ผูคัดเลือกผูรับรางวัล มีพิธีมอบเปนครั้งแรก  
เม่ือ ค.ศ. 1901 เม่ือวันท่ี 7 ต.ค. 2554 คณะกรรมการ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ไดประกาศ 
ผูที่ไดรบัรางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพรวมกัน
ถึง 3 คน คือ ประธานาธิบดีเอลเลน จอหนสัน 
เซอรลีฟ แหงไลบีเรีย นางเลยมาห โบวี 
นกัรณรงคสิทธิสตรีชาวไลบีเรีย และนางทาวคักลุ 
คารมาน นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย
และสิทธิสตรีในเยเมน รางวัลที่มอบใหแก
สตรีในปนี ้สงสัญญาณที่ชัดเจนถึงอำนาจ
ของสตรีโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา 
ซ่ึงท้ัง 3 คนเปนผูท่ีรณรงคเรียกรองสิทธิและ
ใหยุติการใชความรุนแรงในไลบีเรียและเยเมน 
 นายธอรบยอหน ยักลันด ประธาน 
คณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลสันติภาพ 
กลาววา “เราไมสามารถประสบความสำเรจ็เปน
ประชาธิปไตยและสันติภาพอยางถาวรได 
ในโลก ถาผูหญิงยังไมไดรับโอกาสที่จะมี 
อิทธิพลตอการพัฒนาในทุกระดับของสังคม
เหมือนกับท่ีผูชายไดรบัโอกาส สตรีทัง้ 3 คน 
ท่ีไดรับรางวัลในปนี้เปนผูที่รณรงคโดยไมใช 
ความรุนแรงเพื่อทำใหเกิดความปลอดภัย
แกสตรีและเพื่อสิทธิของสตรีที่จะมีสวนรวม
อยางเต็มที่ในการสรางสันติภาพ” 
 คณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพหวังวา รางวัลโนเบลที่มอบใหแก 
สตรีทั้ง 3 คนจะชวยใหนำไปสูการยุติกดขี่ 
ผูหญิงในหลายประเทศและใหตระหนักวา 
สตร ีม ี ศักยภาพมากมายท ี่จะนำไปสู 
ประชาธิปไตยและสันติภาพ ไดแก  
 

โดย บุญภาดา อรุณเบิกฟา 
กองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ 
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 1) เอลเลน จอหนสัน เซอรลีฟ (เกิด 29 
ตลุาคม พ.ศ. 2481) วยั 72 เปนประธานาธิบดี
ไลบีเรียคนที่ 24 และคนปจจุบัน คือ
ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของแอฟริกาที่ 
มาจากการเลือกตั้งอยางเสรี เซอรลีฟเปน
หนึ่งในผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ประจำ พ .ศ . 2554 โดยให  เหตุผลวา  
“เพื่อการตอสูโดยปราศจากความรุนแรงตอ
ความปลอดภัยของสตรีและสิทธิสตรีที่จะ 
มีสวนรวมอยางเต็มที่ในงานสรางสันติภาพ” 

 2) เลยมาห โบวี (เกิด พ.ศ. 2515) คือผูท่ี
รวบรวมสตรีจากทุกชาติพันธุและศาสนาใน
ไลบีเรียใหรวมมือกันยุติสงครามกลางเมือง
และให สตร ีม ีส ิทธ ิ ในการเล ือกตั ้ ง เปน 
นักเคล่ือนไหวสันติภาพแอฟริกา และเปนผูมีสวน
จัดตั้งขบวนการสันติภาพซึ่งนำไปสูการยุติ

สงครามกลางเมืองไลบีเรียคร้ังท่ีสองใน พ.ศ. 
2546 เหตุการณดังกลาวนำไปสูการเลือกต้ัง
เอลเลน จอหนสัน เซอรลีฟ ในไลบีเรีย นับ
เปนชาติแรกในแอฟริกาท่ีมีประธานาธิบดีหญิง
เธอรวมกับเซอรลีฟและทาวัคกุล คารมาน 
ไดรบัรางวลัโนเบลสาขาสันติภาพประจำ พ.ศ. 
2554 “เพื่อการตอสูโดยปราศจากความ
รุนแรงเพื่อความปลอดภัยของสตรีและเพื่อ
สิทธิของสตรีในการมีสวนรวมอยางเต็มที่ 
ในงานสรางสันติภาพ” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 3) ทาวคักลุ คารมาน (อาหรบั: เกิด ค.ศ. 1979) 
เปนนักการเมืองเยเมนผูเปนสมาชิกอาวุโส
ของพรรคฝายคานอัล-อิศละห ฺ (Al-Islah) ผูท่ี
มีบทบาทสำคัญในการตอสูเพื่อสิทธิสตรี 
ประชาธิปไตยและสันติภาพในเยเมนและ 
นักเคล่ือนไหวสิทธิมนุษยชนผูนำกลุมส่ือมวลชน
สตรีปราศจากโซตรวนแหงเยเมน (Women 
Journalists without Chains) ซึ่งเธอกอตั้งขึ้น
ใน พ.ศ. 2548 เธอรวมกับเอลเลน จอหนสัน 
เซอรลีฟ และเลยมาห โบวี ไดรบัรางวลัโนเบล
สาขาสันติภาพประจำ พ.ศ. 2554 “ เพ ื่อ
การตอสูโดยปราศจากความรุนแรงเพ่ือความ
ปลอดภัยของสตรีและเพื่อสิทธิของสตรี 
ในการมีสวนรวมอยางเต็มที่ในงานสราง
สันติภาพ ” 

 ั  ีฟ

ั  ั ิ

ขอมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรม 
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นายพิทยา  จินาวัฒน 
อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2512 – 2517 คณะเกษตร (ปฐพีวิทยา)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. 2514 – 2517 นิเทศศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2527 – 2530  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2546 – 2550 เศรษฐศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ระดับปริญญาโท 
พ.ศ. 2518 – 2520  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ. 2538 – 2540  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พ.ศ. 2546 – 2548  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
ป 2515 – 2517  ภาคเอกชน 
ป 2517 – 2519  กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 
ป 2520 – 2554  สำนักงาน ป.ป.ส. (กองการตางประเทศ, กองสารนิเทศ,  
กองปองกันยาเสพติด, กองวิชาการและวางแผน, กองควบคุมพืชเสพติด, สำนักนโยบายฯ, 
กองฝกอบรม, สำนักงาน ป.ป.ส.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, ภาคใต, ภาคเหนือ) 
ตำแหนงหนาที่ที่สำคัญในอดีต 
 ผอ.โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน (โครงการความรวมมือระหวางรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งไดรับความชวยเหลือดานวิชาการ
และงบประมาณจากรัฐบาลเยอรมัน ในการแกปญหาการปลูกฝนโดยใชยุทธศาสตร
การพัฒนาแบบผสมผสานฯ บนพื้นทีสู่ง มีสาขาพัฒนาในดานเกษตร/ปาไม/สิง่แวดลอม
การศึกษา สาธารณสขุ พฒันาชุมชน โครงสรางพ้ืนฐานฯ) 
- ผอ.โครงการพัฒนาท่ีสงูไทย – เยอรมนั และผอ.สวนอำนวยการฯ ป.ป.ส.ภาคเหนือ 
- ผอ.สวนพฒันานโยบาย สำนกันโยบายและแผน และหวัหนาสำนักงานเลขาธิการ  
     ป.ป.ส. 
- ผอ.สถาบนัพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
- ผอ.ป.ป.ส.ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, ภาคใต และภาคเหนือ/ป.ป.ส.ภาค 5 
- รองเลขาธิการ ป.ป.ส. 
- ท่ีปรึกษาการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สำนกังาน ป.ป.ส. 
- รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหนากลุมภารกิจดานอำนวยความยุติธรรม 
 
 
 
 
 

าสตราสตราสตร 
ั ิั ิ



22 วารสารสิทธิมนุษยชน ปที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 

นายไพฑูรย  สวางกมล 
รองอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี 
การศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ระดับปริญญาโท 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประวัติการอบรม 
หลักสูตรเสริมสรางสังคมสันติสุข  สถาบันพระปกเกลา 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 
หลักสูตรจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง สถาบันวิชาปองกันประเทศ 
หลักสูตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
หลักสูตรการคุมครองพยาน กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
หลักสูตรการคุมครองพยานของ US Marshals 
หลักสูตรการขาวและการรักษาความปลอดภัย สำนักงานขาวกรองแหงชาติ 
หลักสูตรการคุมครองบุคคลสำคัญ สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
ประวัติการศึกษาดูงาน 
- ศึกษาดูงานการคุมครองพยาน  US Marshals FBI  ประเทศสหรัฐอเมริกา ICAC  
     เขตปกครองพิเศษฮองกง และ AFP ประเทศออสเตรเลีย 
- ศึกษาดูงานดานสิทธิมนุษยชน ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด  
    และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
- ศึกษาดงูานการบริหารและการวางแผนการจัดการองคกรบริหารภาครัฐ  
     ณ สหพนัธสาธารณรัฐเยอรมนี, เนเธอรแลนด, ฝรัง่เศส 
- ศึกษาดูงานการจัดการความขัดแยง เขตการปกครองตนเอง มณฑลซินเจียง 
    ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตำแหนงหนาที่ที่สำคัญในอดีต 
- ผูอำนวยการสำนักงานคุมครองพยาน 
- ผูอำนวยการศูนยรบัแจงขอมลูการทุจริตคอรัปชนั และยาเสพติด สำนกังานเลขาธิการ    
     นายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 
- ผูทรงคณุวุฒิดานการบริหารและการจัดการใน อ.ก.พ. สำนกังานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
- อาจารยผูเขียนชดุวิชาการคุมครองพยานในคดีอาญา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
- อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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นางสาวปติกาญจน   สิทธิเดช 
รองอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี 
สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ระดับปริญญาโท 
Master of International Human Rights Law, 
 Lund University, Sweden 
การศึกษาระดับอื่น ๆ ที่สำคัญ 
Diploma in The Advance International Programme 
 Human Rights, Lund University, Sweden 
ประวัติการอบรม 
- การเสริมสรางสังคมสันติสุข รุนที่ 3 สถาบันพระปกเกลา 
- หลักสูตร “ผูบริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 13”  สำนักงาน    
   ศาลยุติธรรม 
- นักบริหารระดับสูง ผูนำที่มีวิสัยทัศน รุนที่  48  สำนักงาน ก.พ. 
- นักบริหารระดับกลาง กระทรวงยุติธรรม  รุนที่ 1 กระทรวงยุติธรรม 
- นกับริหารงานราชทัณฑ ระดบัสงู (นรส.) รุนท่ี 9 กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม 
- The 4th Course Human Rights and Protection of Refugees ประเทศอิตาลี  
   สำนักขาหลวงใหญผูลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) 
- The 9th Asian Post Graduate Course on Victimology and Victim Assistance     
   Tokiwa University  ประเทศญี่ปุน   The World Society of Victimology 
- Seminar on The United Nations Commission on Human Rights   
   ประเทศสวิตเซอรแลนด  สำนักขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาติ (OHCHR) 
- ฝกอบรมขาราชการราชทัณฑ  รัฐนิวเซาทเวลส  ประเทศออสเตรเลีย 
- The Mid-Level Correctional Officials Seminar For Thailand  กระทรวงยุติธรรม    
   ประเทศญี่ปุน 
- Probation and Aftercare Service  ประเทศสิงคโปร  กรมวิเทศสหการ 
ตำแหนงหนาที่ที่สำคัญในอดีต  
- ผูอำนวยการสำนักงานชวยเหลือทางการเงินแกผู เสียหายและจำเลยในคดีอาญา  
     กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
- ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ   
     กระทรวงยุติธรรม 
- ผูอำนวยการกองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
- ผูอำนวยการสวนสังคมสงเคราะหและสวัสดิการผูตองขัง สำนักพัฒนาพฤตินิสยั  
     กรมราชทณัฑ กระทรวงยุติธรรม 
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นางสาวปรียาพร  ศรีมงคล 
ที่ปรึกษาดานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม 
จบการศึกษาปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิตจาก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อดีต : 
- รองอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
- รองอธิบดีกรมราชทัณฑ  
ปจจุบัน : 
- เปนกรรมการจริยธรรมของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพและของกรมราชทัณฑ 
- เปนรองประธานกรรมการมูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี 
- เปนรองประธานมูลนิธิพิบูลสงเคราะห 
 
 
 
 
นางลดาวัลย  บุญประสพ 
ที่ปรึกษาดานสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ  
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 
อดีต :  
- รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
ปจจุบัน :  
- คณะกรรมการจริยธรรมกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
- คณะอนกุรรมการกล่ันกรองการจายคาตอบแทนผูเสียหายและ 
     คาทดแทนและคาใชจายแกจำเลยในคดีอาญาคณะกรุงเทพมหานคร 2
- คณะอนกุรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจังหวดันนทบรีุ 
- คณะอนกุรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกระทรวงยุติธรรม 
- วฒิุอาสาผูตรวจการแผนดิน 
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สวัสดีคะ ในฐานะเปนผูปฏิบัติงานของสำนักงานคุมครองพยาน มักจะไดรับคำถามบอยๆ 
เกี่ยวกับการคุมครองพยานวาการคุมครองพยานของไทยเปนไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนหรือไม 
ผูเขียนจึงขอหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากข้ึนนะคะ  

กอนที่จะเขาสูประเด็นวา การคุมครองพยานสอดคลองกับหลกัสิทธิมนษุยชนอยางไร เราคง
ตองเขาใจจดุมุงหมายข้ันพ้ืนฐานของการดำเนินกระบวนการยติุธรรมทางอาญากอนวามีจดุมุงหมาย
อยางไร ซ่ึงเร่ืองน้ีจะเหน็ไดวาจุดมุงหมายของการดำเนินกระบวนการยติุธรรมทางอาญา คือ ตองการท่ี

จะพิสจูนใหเห็นวา ขอเทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากการกระทำ 
ความผิดทางอาญาของบุคคลใด และบคุคลผูถกูกลาวหาน้ันจะ
เปนผูกระทำความผิดอาญาจริงหรือไม โดยอาศัยบุคคลที่รูเห็น
เหตุการณหรือที่เรียกวาพยานบุคคลเขามามีสวนในการชวย
ถายทอดความจริงในทางอรรถคดีเพื่อใหศาลสามารถที่จะใช
ดุลพินิจในการช่ังน้ำหนักไดอยางยุติธรรมจนสามารถอำนวย
ความยุติธรรมในคดีใหปรากฏ จึงจำเปนท่ีจะตองใหความสำคัญ
ถึงการไดมาซ่ึงพยานหรือตองรกัษาคุณคาของพยานบุคคลเพ่ือ
ใหเกิดประโยชนตอการชั่งน้ำหนักพยานของศาลซึ่งถือวาเปน
พยานท่ีดีท่ีสดุ (Best Evidence)  
 ฉะนัน้ หากกลาวถึงการใหความสำคญักบัพยานบุคคล ณ วนัน้ี  
พบวา ประเทศไทยไดใหความสำคัญกับคุมครองพยานในคดี
อาญาซึ่งมีความสอดคลองกับหลักปฏิญญาสากลวาดวย 
สิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ท่ีวา “รฐัทกุรฐัจะตองใหความสำคัญกบั 

การใหความคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย ไมวาจะเปนสิทธิท่ีจะไดรบัความคุมครองความปลอดภัย 
ในชีวิต รางกาย ทรพัยสินและการดำรงชีพโดยปกติสขุ” โดยไดมีการรับรองสิทธิของพยานไวในรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พรอมกับไดมีการตราพระราชบัญญัติคุมครองพยาน 
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ข้ึนมา เพ่ือใหพยานไดรับการคุมครองสิทธิ ประกอบไปดวย 
 1) สิทธิท่ีจะไดรบัการคุมครองความปลอดภัยชีวิต รางกาย และทรัพยสิน เม่ือพยานถกูขมขูคกุคาม 
พยานยอมมีสิทธิท่ีจะไดรบัการคุมครองตามมาตรการท่ัวไปและมาตรการพิเศษ 
 2) สิทธิท่ีจะไดรบัการปฏิบติัท่ีเหมาะสม เชน การปฏิบัติตอพยานที่มาใหมาขอเท็จจริงตอ
พนกังานสอบสวนหรือมาเบิกความตอศาล หรือการปฏิบัติตอพยานท่ีอยูในมาตรการคุมครองพยาน 
 3) สิทธิท่ีจะไดรบัเงินคาตอบแทนท่ีจำเปนและสมควรจากรัฐ เชน กรณีพยานไดรับอนัตราย
ตอชีวิต รางกาย โดยมีสาเหตุมาจากการเปนพยานโดยตรง พยานยอมมีสิทธิที่จะมายื่นคำรอง 
ขอรับเงินคาตอบแทนความเสียหายดังกลาวไดที่สำนักงานคุมครองพยาน หรือกรณีที่พยาน 
อยูในโครงการคุมครองพยาน พยานยอมมีสิทธิไดรับคาใชจายในการคุมครองพยาน 
 

การคุมครองพยานของไทย 
เปนไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนหรือไม 

โดย นางสาวขนิษฐา คลายฉ่ำ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ 

ใ
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หนวยงานท่ีเขามารวมในการรับรองและคุมครองสิทธิขางตน นอกจากจะมี สำนกังานคุมครองพยาน 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนหนวยงานหลักในการดำเนินการแลว ในปจจบุนัยงัมีอีกหลายหนวย
ท่ีเขามารวมในการคุมครองสิทธิดังกลาวดวย อาทิเชน สำนกังานตำรวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ กรมการปกครอง กระทรวงกลาโหม กรมราชทณัฑ เปนตน  

จึงสรุปไดวา เมื่อพยานบุคคลถือวาเปนผูที่มีบทบาทและมีความสำคัญอยางมากตอการผดุง
ความยุติธรรมทางอาญาแลว และการที่ประเทศไทยไดใหความสำคัญกับการรับรองและคุมครอง
สิทธิของพยานไวในรัฐธรรมนูญยอมแสดงใหเห็นวา การคุมครองพยานของประเทศไทยเปนไปตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนแลวเชนกัน 

โดย นายพีรภัทร บุญรอด  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ 

¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íà¾×èÍàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÁÒ¹©Ñ¹· �ã¹ªØÁª¹ 
   
  

ความคิดเห็นที่แตกตางกันทางการเมือง แตกแยกทางสังคมโดยการแสดงออกทางสัญลักษณ 
ของสีเสื้อเหลือง-แดง ความขัดแยงกันระหวางนายทุนกับประชาชนเจาของพื้นที่เพื่อแกงแยงการใช 
ทรัพยากรธรรมชาติ กอใหเกิดการเขนฆาชีวิตผูบริสุทธิ์ที่เกี่ยวของกับปญหาความขัดแยงซึ่งนับวันเริ่มทวี
ความรุนแรงขึ้นในสังคมไทย ปญหาความขัดแยงดังกลาวไมไดรับการแกไขเพราะหนวยงานภาครัฐ 
ยังไมมีสวนรวมในการแกไขปญหาและใหความชวยเหลือประชาชนอยางจริงจัง  

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดประกาศเจตนารมณรวมสรางความปรองดองสมานฉันทใน 
ชมุชนภายใตความรวมมอืระหวางหนวยงานภาคี 13 หนวยงาน 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือบูรณาการ 
ทำงานรวมมือกันสงเสริมการมีสวนรวมในการเสริมสรางความ 
สมานฉันทในชุมชนระหวางภาครัฐและภาคประชาสังคม ผลักดัน 
ใหการดำเนินงานดานการระงับขอพิพาทของประเทศไทย สามารถ 
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทัว่ถึงและเทาเทยีมกนั  
เกิดความสมานฉันทในสังคมไทย  
 การสงเสรมิสิทธเิสรภีาพและอำนวยความเปนธรรมสูประชาชน เปนอกีหนึง่ภารกจิทีก่รมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ โดยกองสงเสริมการระงับขอพิพาท ไดดำเนินงานรวมกับหนวยงานภาคี พัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรม และเอกสารวิชาการดานการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท เพ่ือใชในการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ของรัฐ ผูแทนหนวยงานภาคี ผูมีรายชื่อในบัญชรีายชือ่ผูไกลเกลีย่ประจำอำเภอ ผูนำชมุชน และ
อาสาสมคัรคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ใหเปนผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทในชมุชน ซึง่ในปทีผ่านมา 

กรมคุมครองสทิธแิละเสรีภาพรวมกบัสถาบนัพระปกเกลาดำเนินการ
พฒันาศกัยภาพผูไกลเกลีย่และประนอมขอพพิาทในชมุชนกวา 500 คน   
ซึ่งไดเริ่มปฏิบัติหนาที่ผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทในชุมชน  
เพ่ืออำนวยความเปนธรรมเสรมิสรางความสมานฉันทในชุมชนใหกับ 
ประชาชนครอบคลุม ท้ัง 4 ภูมิภาค สำหรับผูท่ีประสงคจะขอรับบริการ 
ดานการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาท สามารถติดตอไดท่ีสำนักงาน 
ยุติธรรมจังหวัด ที่วาการอำเภอ หรือกองสงเสริมการระงับขอพิพาท 

       กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
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การชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต
เปนปญหาท่ีทกุรฐับาลใหความสำคัญ โดยรฐับาลปจจบุนัไดกำหนดใหเปนนโยบายเรงดวนท่ีจะ
เร่ิมดำเนินการในปแรก ทั้งนี้ ก็เพื่อใหเกิดความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ ซึ่งทุก
สวนราชการที่เกี่ยวของก็มีหนาที่จะตองดำเนินการเพื่อสนองนโยบายดังกลาว  

 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพก็เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่ดำเนินงานสนองนโยบายในการ
แกไขปญหาดังกลาวมาโดยตลอด ซึ่งการดำเนินการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จากเหตกุารณไมสงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ตามภารกิจของกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ โดยกองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ คือ การใหความชวยเหลือประชาชนทางดาน
กฎหมาย ไดแกการใหคำปรึกษากฎหมาย การรับเรื่องราวรองทุกข และการสนับสนุน
เงินหรือคาใชจายกองทุนยุติธรรม ซ่ึงผูตองขงัคดีความมัน่คงถือไดวา เปนผูไดรบัผลกระทบ
จากเหตกุารณความไมสงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตเชนเดียวกัน 

กองทุนยุติธรรม กับการชวยเหลือ
ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต : ผูตองขังคดี
ความมั่นคง 

โดย กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ 
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จากนโยบายท่ีสำคญัและภารกิจในการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายน้ีเอง รฐัมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม เล็งเห็นความสำคัญ
และกำหนดใหมีการชวยเหลือผูตองขังคดีความมั่นคงดวยเงินกองทุนยุติธรรม ครั้งแรกเมื่อ 
ป 2553 โดยการแตงต้ังคณะอนกุรรมการพิจารณาคำขอรับการสนบัสนนุเงินและคาใชจาย 
ในการวางเงินประกันการปลอยตัวช่ัวคราวในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงตอมาไดพิจารณา
ใหการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใชเปนหลักประกันในการปลอยชั่วคราวใหกับ 
ผูตองขัง จำนวน 25 ราย เปนเงินทั้งสิ้นจำนวน 19,700,000 บาท  

 ตอมาในป 2554 ไดจดักิจกรรมการชวยเหลือผูตองขงัคดีความม่ันคงและผูไดรบั
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือใหการชวยเหลือ 
ผูตองขังคดีความมั่นคงดวยเงินกองทุนยุติธรรมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 และเพื่อใหการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตเปนไปอยางตอเนื่อง ในป 2555 กองทุนยุติธรรมไดกำหนดกลุมเปาหมาย
คือ ผูตองขังท่ีประสงคขอรับการสนับสนุนเงินหรือคาใชจายกองทุนยุติธรรมเปนหลักประกัน 
ในการปลอยชั่วคราว จำนวน 100 ราย ทั้งนี้ ก็แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจในการชวยเหลือ
แกไขปญหาชายแดนภาคใตอยางแทจริง  

การพิจารณามีแนวคิดท่ีเปนสำคญั กลาวคือ “ผูขอรบัการสนบัสนนุจะตองเปนคนดี 
และมีพฤติการณไมหลบหนี” โดยมีแนวทางตรวจสอบ และการสืบเสาะ ดังนี้ 
  - รวบรวมขอมูลและพฤติกรรมของผูตองขังหรือจำเลย รวมถึงประวัติการกระทำ
ความผิด 
  - ตรวจสอบขอมูลจากกระบวนการยุติธรรม ศาล อัยการ ตำรวจ และความเห็น
เกี่ยวกับการคัดคานการประกันตัว พรอมเหตุผล 
  - สืบเสาะประวัติสวนตัวจากครอบครัว และชุมชน และการรับรองของ 3 ฝาย / 
สี่เสาหลัก 
  - ตรวจสอบขอมูลทางดานสารพันธกุรรมจากฐานขอมูลของสถาบนันิติวิทยาศาสตร  
 ทั้งนี้ เปนการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของในคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้  
  1. ผูแทนเรือนจำที่คุมขัง รวบรวมขอมูลและพฤติกรรมของผูตองขังหรือจำเลย 
ในเรือนจำ 
  2. หัวหนาสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประสานขอขอมูลจากกระบวนการยุติธรรม 
ศาล อัยการ ตำรวจ และความเห็นเกี่ยวกับการคัดคานการประกันตัวพรอมเหตุผล 
  3. มลูนิธิศนูยทนายความมุสลิม ตรวจสอบขอมูลคดีในกรณีท่ีมีการรองขอตอมูลนิธิ ฯ 
  4. ผูแทนสำนักบริหารงานยุติธรรม (ศอ.บต.) ขอมูลประวัติสวนตัวจากครอบครัว  
และชุมชน การรับรองของ 3 ฝาย และการรับรองจากสี่เสาหลัก 
  5. ผู แทนสถาบันนิติว ิทยาศาสตร คือ  ตรวจสอบขอมูลสารพันธุกรรมของ
ผูตองหา/จำเลย  
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คณะอนุ 

กรรมการฯ 

ผูตองขัง

ขอรับ

การ

สนับสนุน 

อยู

ระหวาง 

การ

พิจารณา 

ผลการพิจารณา 

คณะกรรมการฯ ยื่น

ประกัน 

ตอศาล 

ผลการพิจารณา 

ของศาล  

หมาย 

เหตุ 
อนุมัติ 

ไม 

อนุมัติ 
ยุติ อนุญาต

ไม

อนุญาต

คณะพิเศษ

 1

37 37  -  -   -  -  -

คณะพิเศษ

 2

15  - 5 7 3  -  -  -

คณะพิเศษ 

3

66  - 20 20 26 11 7 4

คณะพิเศษ

 4

48 27 4 4 5  -  -  -  

รวม 166 64 29 31 42 11 7 4  

สรุปตารางผลการพิจารณา ป 2554 

สรุปผลการดำเนินงานที่ผานมาของคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอรับการ
สนับสนุนเงินและคาใชจายในการวางเงินประกันการปลอยช่ัวคราวในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต คณะอนุพิเศษ 1-4 ได ดังนี้ 
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เก็บตก... 

กองบรรณาธิการวารสารสิทธิมนุษยชน  
กองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 3   
120 หมู 3 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210 

 *ÊÓËÃÑºวารสารสิทธิมนษุยชนฉบบัน้ีเปนฉบบัแรก…กองบรรณาธิการฝากมาบอกกับทานผูอาน
ทกุทานวา... วารสารสิทธิมนุษยชนเปนวารสารท่ีสงเสริมความรูเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนมีทัง้สถานการณ 
ดานสิทธิมนุษยชนท่ีอยูในความสนใจแบบไรพรมแดน… บทความวิชาการสกูปพิเศษ…ซ่ึงจะมีประเด็น 
Hot Issue เกี่ยวกับดานสิทธิมนุษยชน… ผลการดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชนและกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายใตภารกิจกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ… นอกจากนี้ทายเลมยังมีคำถามทายเลม…เพื่อให
ทานผูอานไดตอบคำถามและสงคำตอบเพ่ือรับของรางวัลจากกองบรรณาธิการ…กข็อเชิญชวนผูอาน
และผูติดตามวารสารสิทธิมนุษยชนทุกทานรวมสนุกกับกองบรรณาธิการไดนะคะ… 

*àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 22 ÁÕ¹Ò¤Á 2555 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดจัดประชมุ
สัมมนาสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศในหัวขอ “ศูนยสิทธิมนุษยชน : ความเปนไปไดและแนวทางการ
พัฒนาในอนาคต” ตามโครงการจัดตั้งศูนยสิทธิมนุษยชน โดยการจัดงานในครั้งนี้ไดรับเกียรติ
จาก พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธานการสัมมนา  
และนายพิทยา จินาวัฒน อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะหัวเรือใหญและเจาภาพ  
การจัดสัมมนาประสบผลสำเร็จเปนอยางดีย่ิงในการจดังานในครั้งนี้ โดยมีผู เขารวมงานสัมมนา 
เปนจำนวนมาก ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน ภาค NGOs เจาหนาที่
สถานทูต ผูเชี่ยวชาญดานการจัดตั้งศูนยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศกวา 7 ประเทศ นับวาเปน
อีกกาวหนึ่งของแวดวงสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่จะมีการจัดตั้งศูนยสิทธิมนุษยชนในประเทศ
อยางเปนระบบ เพื่อเปนศูนยกลางในการรวบรวมฐานขอมูลและปญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทยท่ีจะใชเปนเคร่ืองมือในการพูดคยุกบันานาประเทศเก่ียวกบัสถานการณสิทธิมนุษยชน...   

 *àÁ×èÍàÃçÇ æ ¹Õé กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ...เปนส่ือกลางประสาน รบัมอบขาวเปลือกจาก 
วดัธรรมปญญาราม บางมวง มอบขาวเปลือกพันธุสพุรรณบรีุ 1 จำนวน 64 ถงุ น้ำหนกัรวม 1,600 
กิโลกรมั ใหกบักลุมเกษตรกรจังหวดัชยัภมิู จากผลกระทบน้ำทวมในพ้ืนท่ี โดยมีนายไพฑูรย สวางกมล 
รองอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนประธานในการสงมอบ แหม!!! ดีใจกับชาวนาดวยที่ 
กรมคุมครองสิทธิ ฯ เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในดานการสงเสริม คุมครองและสรางหลักประกนัสิทธิมนุษยชน 
เพื่อประชาชนจริง ๆ....* และขอแสดงความยินดีกับ รองอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
นางสาวปติกาญจน สิทธิเดช ที่เขารับตำแหนงใหม สด ๆ รอน ๆ ซึ่งไดรับมอบหมายจาก 
นายพิทยา จินาวฒัน อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ใหมาชวยดูแลภารกิจดานสิทธิมนุษยชน 
ใหเปนไปตามเปาหมายภายใตภารกิจกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

          รวมแชรเร่ืองราวเก่ียวกบัการสงเสริมสิทธิมนุษยชนไมวา
จะเปนประสบการณจากทานผูอานหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน...สามารถเขียน
เปนบทความหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง สิทธิมนษุยชน...อยารอชา...อยาเก็บความคิดของทาน 
ไวคนเดียว..รวมแชรประสบการณกัน..ผานวารสารสิทธิมนุษยชนของกรมคุมครองสิทธิ 
และเสรีภาพโดยทานสงบทความหรือแสดงความคิดเห็นของทานมาไดที่ 

*¢ÍàªÔÞ·‹Ò¹¼ÙŒÍ‹Ò¹·ÕèÊ¹ã¨.... 
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