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พบกนัอีกครัง้กบัวารสารสิทธิมนุษยชน ปท่ี ๑ ฉบบัท่ี ๒ 
ซึ่งมีวตัถปุระสงคเพ่ือเปนส่ือกลางระหวางกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพกบัอาสาสมคัรคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หนวยงานภาคี 
เครือขายตาง ๆ และประชาชนที่มีความสนใจสมัครเปนสมาชิก
วารสารสิทธิมนุษยชน เพ่ือสงเสริมความรูดานสิทธิมนุษยชนและ 
ไดทราบความเคล่ือนไหวภารกิจของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ในการสงเสริม คุมครอง และสรางหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพ และ
สิทธิมนุษยชนแกประชาชน  
 เน้ือหาสาระในวารสารฉบับน้ี ไดรวบรวมบทความและ
สรรหาสาระดี ๆ ท่ีนาสนใจจากประสบการณการทำงานกบัภารกิจ
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ประกอบดวยเร่ืองราวท่ีหลากหลาย 
อาทิ ศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท เร่ืองเลาจากการประชุมในกรอบ
การประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ซึ่งเปนภาคตอจากฉบับที่แลว 
เรื่อง...การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติในเกาหลีใต 
เปนการศึกษาดูงานกลไกการขับเคลื่อนแผนฯ ในตางประเทศ 
เรื่อง...สรุปผลการประชุมสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ เร่ือง 
“ศูนยสิทธิมนุษยชน : ความเปนไปไดและแนวทางการพัฒนา
ในอนาคต” เปนการศึกษาเรียนรูจากประเทศตาง ๆ ท่ีไดมีการ
จัดต้ังศูนยสิทธิมนุษยชนแลว เร่ือง...เรียนรูประสบการณคุมครอง
พยานของตางประเทศกับสำนักงานคุมครองพยาน เปนการถายทอด
เร่ืองราวการตอสูของผูหญิงคนหน่ึงในการยืนหยัดตอสูเพ่ือใหไดมา 
ซ่ึงความยุติธรรม เร่ือง...แนวทางการคุมครองพยานของตางประเทศ 
เปนการเลาสูกันฟงจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
คุมครองพยานและเหย่ืออาชญากรรมในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตและภูมิภาคอ่ืน ๆ เปนตน  
 บ.ก.หวงัเปนอยางย่ิงวา...เม่ือทานไดอานวารสารฉบับน้ี
แลวจะนำความรูจากวารสารฯ เผยแพรตอใหกับประชาชนหรือ
บคุคลใกลชิดในรูปแบบตาง  ๆตอไป และถาหากทานมีความสนใจหรือ
ตองการรับวารสารสิทธิมนุษยชน ทานสามารถสมัครเปนสมาชิก
ผานชองทางตาง ๆ โดยดาวนโหลดแบบฟอรมทางเวบ็ไซต หรือ
กรอกขอมูลตามแบบที่กำหนดในวารสารสงมาตามที่อยู 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ หรือสงขอมูลสมคัรสมาชิกมาทาง 
E-mail กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ โดยทานไมตองเสีย 
คาใชจายใด ๆ ทัง้ส้ินในการรับวารสารดังกลาว 

บอ.กอ. 

บรรณาธิการแถลง
คณะที่ปรึกษา 
(นายพิทยา จินาวัฒน) 

อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

(นายไพฑูรย สวางกมล) 

รองอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  

(นางสาวปติกาญจน  สิทธิเดช) 

รองอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  

(นางสาวปรียาพร  ศรีมงคล) 

ที่ปรึกษากรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  

(นางลดาวัลย  บุญประสพ) 

ที่ปรึกษากรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงเสริมการระงับขอพิพาท 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพิทักษสิทธิและเสรีภาพ 

ผูอำนวยการกองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ 

ผูอำนวยการกองสงเสริมการระงับขอพิพาท 

ผูอำนวยการกองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ 

ผูอำนวยการสำนักงานชวยเหลือทางการเงิน 

แกผูเสียหาย  

ผูอำนวยการสำนักงานคุมครองพยาน 

เลขานุการกรม 

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 

บรรณาธิการ 

นางสาวเอมอร  เสียงใหญ  

นายสมชาย  คมกริส   

กองบรรณาธิการ  

(กรรมการกองบรรณาธิการ) 

นางสาวจิฬาภรณ  ตามชู   

นายสุรศักดิ์  ศรีสาร 

นายศุขโข  สืบสุข 

นางปภัสสรา  รัตตะรังสี 

นางบุญภาดา  อรุณเบิกฟา 

นางสาวขนิษฐา   คลายฉ่ำ 

นายธีรยุทธ  แกวสิงห 

นางสาวนรีลักษณ  แพไชยภูมิ 

นายปริวรรต  จวนสาง 

นายวรวุฒิ  อรุณศิริวัฒนา 

กองบรรณาธิการ  

(เลขานุการประจำกองบรรณาธิการ) 

นางสาวศิริอร  อารมยดี 

นางสาวปทมา  ชางตอ 

นางสาวกมลชนก  ดุริยประกิจ 

นางสาวณนันท  สินธุศิริ 

นางสาวบัณฑิตา  แกวบุดดา 

นางสาวลัดดา  คำทิพย 

นางสาวศิรินทรา  แสงศร ศิรินทรา  แสงศร 



ปที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕ 
สารบัญ

๔ ศูนย ไกล เกล ี่ ยระงับข  อพ ิพาท 
       กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
๗ เรื่องเลาจากการประชุมในกรอบ 
       การประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) 
       ตอนที่ ๒ 
๑๐ การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน    
       แหงชาติในเกาหลีใต 
๑๔ สรปุผลการประชุมสิทธิมนุษยชนระหวาง 
 ประเทศ เรื่อง ศูนยสิทธิมนุษยชน  
 : ความเปนไปไดและแนวทางการพัฒนา 
 ในอนาคต 
๑๗ เรียนรูประสบการณคุมครองพยาน 
 ของต า งประ เทศกับสำ นักงาน 
 คุมครองพยาน 
๒๐ ผลการดำเนินงานการจัดฝกอบรม 
 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 ในระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผน 
 ส ิทธ ิมนุษยชนแหงชาต ิไปสูการ 
 ปฏิบัติ 
๒๒ แนวทางการคุ มครองพยานของ 
 ตางประเทศ 
๒๖ เสริมสรางหลักประกันดานสิทธิ 
 เสรีภาพในพื ้นที่จังหวัดชายแดน 
 ภาคใต 
๒๗ ผู ต องขังในคดีอาญาที่ม ีลักษณะ 
 เกี่ยวเนื่องกับความขัดแยงในทาง 
 การเมือง กบัสิทธิท่ีจะไดรบัการปลอย 
 ชั่วคราว 
๓๐ เก็บตก...  
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วารสารสิทธิมนุษยชน ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕ 

จากสถานการณความไมสงบ เดือน 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบและอนุมัต ิมาตรการชวยเหลือ 
ผูประกอบการซึ่งไดรับผลกระทบเกี่ยวเนื่อง
กับเหตุการณชุมนุม ตามมติคณะกรรมการ
ชวยเหลือผูประกอบการและลูกจางที่ไดรับ
ผลกระทบจากการชุมนมุ โดยไดมอบหมายให 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ใหการสนับสนุนดานคาใชจาย และใหคำปรึกษา
แนะนำ เรื่องการฟองคดีแกผูเอาประกันภัย 
 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได
จัดต้ังศูนยประสานงานการไกลเกล่ียและประนอม

ขอพิพาท กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพขึ้น 
(ปจจุบันเปล่ียนเปนศูนยไกลเกล่ียระงับขอพิพาท
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) ดำเนินการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท กรณีผูเอาประกันภัยท่ี
ไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิเสธการจาย 
คาสินไหมทดแทนของ บริษัท ผูรับประกันภัย 
โดยความรวมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสร ิมการประกอบธุรก ิจ
ประกันภัย มารวมเปนคณะทำงานไกลเกลี่ย 
กรณีผู เอาประกันภัยที่ทรัพยสินเสียหาย 
ชวงเหตุการณความไมสงบ เดือน พฤษภาคม 
๒๕๕๓ 

ความเปนมาของศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

ศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

โดย  กองสงเสริมการระงับขอพิพาท 

จํานวนผูรอง
(ราย)

ไกลเกลี่ย
แลวยุติเร่ืองได 

(เรื่อง)

รวมคา
สินไหม

ทดแทน 

(บาท)

เจรจาขอใหบริษัท
ผูรับประกันภัยจาย

เงินชวยเหลือเบื้องตน

โดยไมตัดสิทธิ
ในการฟองคดี

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

(บาท)

สงเรื่องตอให

กองพิทักษสิทธิและ

เสรีภาพดําเนินการ
ฟองคดี
(ราย)

๙๒ ราย ๖ เรื่อง ๑,๘๔๑,๙๔๖ ๒๗ ราย ๒,๙๘๘,๗๒๔.๕๐ ๕๙ ราย

 ผลการดำเนินการไกลเกล่ียขอพิพาท กรณีผูเอาประกันภยัท่ีทรพัยสินเสียหายชวงเหตุการณ
ความไมสงบ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

ไกลเกล่ียขอพิพาทกรณีผูเอาประกนัภยัท่ีทรพัยสินเสียหายชวงเหตุการณความไมสงบ 
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วารสารสิทธิมนุษยชน ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 หลังจากดำเน ินการไกล เกล ี่ย 
ขอพิพาท ผูเอาประกันภัยท่ีทรัพยสินเสียหาย
ชวงเหตุการณความไมสงบ เดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๓ เสร็จสิ้นลง ประชาชนทั่วไปไดมา
ยื่นคำรองขอใหไกลเกล่ียระงับขอพิพาท เร่ือง 

ครอบครัว มรดก เร่ืองละเมิด ทรัพยสิน จำนวน
๒๓ ราย สามารถยติุและประนีประนอมกันได 
จำนวน ๗ ราย ไมสามารถยุติประนีประนอมได 
จำนวน ๑๐ ราย อยูระหวางดำเนินการ ๖ ราย 

เรื่องที่พิพาท ยุติเรื่อง จัดทําบันทึกขอตกลง 
(ราย)

ไมสามารถยุติเรื่องตกลงกันได 
(ราย)

อยูระหวางดําเนินการ 
(เรื่อง)

ครอบครัว ๓ ราย - -

มรดก - ๒ ราย ๑ ราย

ละเมิด ๑ ราย - ๗ ราย

ทรัพยสิน ๓ ราย ๖ ราย -

ผลการไกลเกล่ียระงบัขอพิพาทประชาชนท่ัวไป 

ไกลเกล่ียขอพิพาทกรณีครอบครัว 

ไกลเกล่ียขอพิพาทกรณีละเมิด (บตุรสาวโดนทำรายรางกาย) ณ จงัหวดันาน 



6

วารสารสิทธิมนุษยชน ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕ วารสารรสิสทธทธิมมนนุษยษยชนชน ปป ปทที่ี ๑ ๑ ฉ ฉบัับบทบทบที่่ี ๒๒ เ เ ืดืืดดอนอนอนกรกรกฎฎกฎกฎาคาคาคคคคาคมมมมมมม มมมมมมมมมมมมมมมมมมมม ม -- - --- ัธััธััธััธัธัธธธธธธธนวาคม มม ๒๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕ 

จะเห็นไดวาการไกลเกล่ียระงบัขอพิพาท เปนการยุติหรือระงับขอพิพาท ดวยความ
ตกลงยินยอมของคูกรณีทั้งสองฝาย โดยมีคนกลางเปนผูทำหนาที่ไกลเกลี่ย ชวยเหลือ 
ใหขอมูล แนะนำ เสนอแนะ หาทางออกใหกับคูกรณี จนเกิดความพึงพอใจดวยกันทัง้สองฝาย 

ประโยชนของการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 
 ๑. สะดวก รวดเร็ว ประหยัด 
 ๒. ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสูการพิจารณาของศาล 
 ๓. คูกรณีเกิดความพึงพอใจ เพราะเปนผูตัดสินใจในขอตกลงไกลเกลี่ย 
 ๔. เกิดความสมานฉันทในสังคม ไมมีผูแพหรือชนะ มีแตผูชนะเทานั้น 
 ขอจำกัดเรื่องการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 
 ๑. ไมมีสภาพบังคับวาคูกรณีตองมาเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท ดังนั้น 
คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งปฏิเสธไมมาเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยก็ไมสามารถไกลเกลี่ย 
 ๒. การขาดความรูความเขาใจของประชาชน เรื่อง การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท 
 ๓. การขาดบุคลากรที่มีความรู ความชำนาญในดานการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท  

ไกลเกล่ียขอพิพาทกรณีการปลอยน้ำเสียลงคลองชากหมากออกสูทะเล ณ จงัหวดัระยอง 

 กองสงเสริมการระงับขอพิพาท ไดดำเนินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อ
แกไขปญหาขอพิพาทจากโครงการพัฒนาท่ีมีผลกระทบตอชุมนุม โดยรวมกับอนุกรรมาธิการ
สิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ วุฒิสภา กรณีปญหาการปลอยน้ำเสียลงคลองชากหมาก
ออกสูทะเลในพ้ืนท่ี นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง เม่ือวนัท่ี 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ และกรณีการคัดคานการขยายทาเทียบเรือแหลมฉบังของ 
การทาเรือแหงประเทศไทย ขั้นที่ ๓ ณ หองประชุมกาลัญุตา ชั้น ๒ เทศบาลตำบล 
บางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

การไกลเกล่ียขอพิพาทเชิงสาธารณะ 
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 ตอจากตอนที่แลวนะคะ 
 การประชุมในวันที่ ๒ จะแบงเปน  
 ๔ กลุมกลุมละหอง ดังนี้ 

กลุมท่ี ๑ กลไกสิทธิมนุษยชนในประเทศ 
 กลุมท่ี ๒ กลไกสิทธิมนุษยชนระดับ
ภูมิภาค 
 กลุมท่ี ๓ ความมีประสิทธิภาพของ
กลไกสิทธิมนุษยชนระดบัภูมิภาค ดิฉันอยูกลุมน้ี 

กลุมท่ี ๔ กลไกสิทธิมนุษยชนระหวาง
ประเทศ 
 กลุม ๑ จะเปนเร่ืองของการทบทวน
หลกัการปารีส (Paris Principle) การวดัความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบติัตาม
ขอเสนอแนะ บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ซ่ึงสวนใหญจะเปนของคณะกรรมการ
สิทธิมนษุยชนแหงชาติ 
 กลุม ๒ เนนการหารือเก่ียวกบักลไก
สิทธิมนษุยชนอาเซียน หรือ คณะกรรมาธิการ
ระหวางรัฐบาลอาเซียน โดยแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชน 

ในแตละภูมิภาค สรุปสำคัญๆ ไดดังนี้ กลไก 
สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาค จะตองเคารพ
อำนาจอธิปไตย รวมทั้งไมแทรกแซงกิจการ
ภายในประเทศ ท่ีประชมุเสนอวาอาเซียนควร
มีการจัดทำปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน 
เนนการหารือรวมกันเพื่อปองกันการละเมิด
สิทธิมนษุยชน สรางความสมานฉันทในสังคม 
และสงเสริมการหารือรวมกับภาคประชาสังคม  
 กลุมท่ี ๓ สรปุปจจยัสำคญัท่ีนำไปสู
ความสำเร็จและความมีประสิทธิภาพของกลไก
สิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคไดดังน้ี การพิจารณา
แกปญหาดวยชองทางอ่ืนท่ีไมใชตลุาการ โดย
บรูณาการทำงานรวมกนัเพ่ือความเปนธรรม
ของสงัคม การเยียวยาภายในประเทศควรทำ
ดวยความรวดเร็ว กลไกสิทธิมนุษยชนภายใน
ประเทศควรหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคอยาง
สมำ่เสมอ สรางความตระหนักดานสิทธิมนุษยชน
ผานทางสิทธิมนุษยชนศึกษา รวมทัง้ชองทาง 
การเขาถึงกลไกสิทธิมนุษยชนตาง ๆ และ

เร่ืองเลา 
จากการประชมุในกรอบการประชุมเอเชีย-ยโุรป (ASEM)  
เร่ือง Informal ASEM Seminar on Human Rights: “National and Regional Human 
Rights Mechanisms”  
ระหวางวนัท่ี ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
ณ กรงุปราก สาธารณรฐัเชก็ ตอนท่ี ๒ 
 

โดย Yingaim 
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จัดฝกอบรมใหกบัเจาหนาท่ีบงัคับใชกฎหมาย 
ทหาร ตำรวจ นกัการเมือง ฯลฯ  กลไกระดับ
ภมิูภาคควรมีความสามารถในการจัดการกับ
คดีระหวางประเทศ หรือ ตามขอบชายแดนดวย 

กลุม ๔ การสงเสริมการปรับใช / ปฏิบัติ
ตามพนัธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนษุยชน
ภายในประเทศ หนาท่ีในการปรับใชพนัธกรณี
ระหวางประเทศดานสิทธิมนษุยชนเปนหนาท่ี
ของทกุภาคสวนท่ีเก่ียวของ ผูเก่ียวของหลายคน
อาจไมคุนกบักฎหมายระหวางประเทศ ดงันัน้ 
จึงควรมีการฝกอบรม ภาคประชาสังคม เชน 
นักพิทักษสิทธิมนุษยชน ตองมีบทบาทและ
ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเหมาะสม สถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตองปฏิบัติหนาที่
ดวยความซ่ือสัตยและเปนกลาง ประชาชนและ
ชมุชน มีบทบาทสำคญัมาก ท่ีจะชวยสงเสริม
สิทธิมนษุยชน  
ขอสังเกตและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากท่ีประชุม 
สรปุไดดงัน้ี   

๑. รัฐและสถาบันสิทธิมนุษยชน 
แหงชาติควรใหการศึกษาดานสิทธิมนษุยชนแก
ทกุภาคสวนเพ่ือใหเขาใจและรูจักสิทธิของตน
และปรบัใชสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอยางย่ิง
ควรใหความรูเพือ่สรางความเขาใจทีถ่กูตอง 
ใหกบัเจาหนาท่ีบงัคบัใชกฎหมาย เชน ทหาร และ
ตำรวจ ทัง้น้ี การใหความรูเร่ืองสิทธิมนุษยชน
อาจเร่ิมทำไดต้ังแตเด็ก โดยการสอดแทรกเขาไป
ในหลกัสตูรของโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย  
 ๒. กลไกสิทธิมนุษยชนทุกระดบัควร
เปดโอกาสใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวม
ไดอยางแทจริง ซ่ึงเช่ือวาจะชวยใหการดำเนินงาน
ของกลไกสิทธิมนุษยชนในทุกระดับประสบ 
ความสำเร็จในลักษณะเดียวกับกลไก Universal 

Periodic Review (UPR) ซึ่งเปนตัวอยาง 
ความสำเร็จที่เห็นไดชัดของความรวมมือกับ
ภาคประชาสงัคม  
 ๓. ควรพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ และดแูลใหมีการนำไปปรับใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔. ผลักดันการปรับใชสนธิสัญญา
ระหวางประเทศดานสิทธิมนษุยชน 
 ๕. ปจจุบันหลายประเทศยอมให
กลไกสิทธิมนษุยชนในประเทศสามารถรบัขอ
รองเรียนจากประชาชนได และบางประเทศ
ใหอำนาจเพ่ิมข้ึนในการใหขอเสนอแนะในการ
ดำเนินการข้ันตอไป ซ่ึงท่ีประชมุสนบัสนนุให
กลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติมีหนาที่รับ 
ขอรองเรียนได แตอาจตองระมดัระวงัวาจะมี 
ความซ้ำซอนกับขอบเขตอำนาจของศาล   
 ๖. การสนับสนุนทรัพยากรทั ้ง
งบประมาณและบุคลากรใหแกกลไกสิทธิมนุษยชน
ในทุกระดับเปนเร่ืองสำคัญ เพราะการขาดแคลน
ทรพัยากรอาจเปนอปุสรรคสำคัญที่ขดัขวาง
การปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพของกลไก
สิทธิมนุษยชนในทุกระดบัได  
 ๗. ควรมีการจัดทำตวัช้ีวดัศกัยภาพ
การทำงานของกลไกสิทธิมนุษยชนทุกระดับ 
รวมทั้งตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการปรับใช 
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
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๘. ควรใหความชวยเหลือเหยื่อ 
ทุกประเภทโดยไมเลือกปฏิบัติ ไมวาจะเปน
เหย ื่อจากการใชความรุนแรงในครอบครัว 
การคามนษุย การละเมิด ฯลฯ  
 ๙. การจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชน 
ระดบัชาติ หรือ สถาบนัสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
จะตองพิจารณาสถานการณสิทธิมนุษยชน 
ในแตละประเทศเปนสำคญั   
 ๑๐. กลไกส ิทธ ิมนุษยชนระดับ 
ภูมิภาคจะตองเคารพอำนาจอธิปไตยของ
ประเทศตาง ๆ และเคารพหลักการไมแทรกแซง
กิจการทางการเมือง   
 ๑๑. การจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชน 
จะตองคำนึงถึงหลักการปารีสเปนสำคญั   
 ๑๒. กลไกสิทธิมนุษยชนทุกระดับ
ควรใหคำแนะนำแกรฐับาลดวยความรอบคอบ 
โดยคำนึงถึงความออนไหวของภูมิภาค และ
ความแตกตางดานภูมิศาสตร ประวติัศาสตร 
เศรษฐกิจ และสงัคมของแตละประเทศ  
 ๑๓. กลไกสิทธิมนุษยชนระดับชาติ
จะตองประสานงานอยางใกลชิดกับองคกร
ตลุาการภายในประเทศ 
 ๑๔. การทำงานของกลไกสิทธิมนุษยชน
จะประสบผลหรือไม ข้ึนอยูกบัเจตจำนงทาง 
การเมืองของรัฐบาลเปนสำคญั 

 ๑๕. กลไกสิทธิมนุษยชนในทุกระดบั
ตองเปนกลไกท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดอยาง
แทจริง  
 ๑๖. กลไกสิทธ ิมนุษยชนระดับ 
ภูมิภาค ควรจัดเวทีหารือกับประเทศตาง ๆ 
และภาคประชาสงัคมอยางสม่ำเสมอ  
 ๑๗. ควรขยายอำนาจและบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาล
อาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชนโดยใหความสำคัญ
กบับทบาทดานการคุมครอง 
 ๑๘. คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาล
อาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน ควรเช่ือมโยงและ
ประสานการทำงานกับกลไกสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศ และระหวางประเทศ อยางใกลชิด 
 ๑๙. ควรเปดโอกาสใหมีการเขาถึง
ขอมลูไดตลอดเวลา  
 ๒๐. การสงเสริมใหนำสิทธิมนษุยชน 
ไปใชอาจตองสรางความตระหนักถึง “ความ
เปนเจาของ” (Ownership) ใหกับรัฐบาล 
เพ่ือใหรูสึกวาจะตองรักษาไวซ่ึงสิทธิมนษุยชน 
 ๒๑. ยโุรปและอาเซียนควรจัดการ
ประชุมรวมกันเปนประจำทุกปเพื่อหารือ
รวมกนัอยางตอเน่ืองเก่ียวกบักลไกสิทธิมนษุยชน
ระดบัชาติ ระดบัภมิูภาค และระดบัระหวาง
ประเทศ 
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ความเปนมา 
 กรมคุ มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม ไดจัดศึกษาดูงานการขับเคล่ือน
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติในสาธารณรัฐเกาหลี 
ซ่ึงเปนหน่ึงในวิธีการเรียนรูท่ีกำหนดในหลักสูตร
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับ
นโยบายเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน 
แหงชาติ ฉบบัท่ี ๒ ไปสูการปฏิบติั โดยมี 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหนากลุมภารกิจ
ดานบริหารความยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
เปนหวัหนาคณะศึกษาดูงาน พรอมดวยอธิบดี
และรองอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
นำคณะผูเขาศึกษาดูงาน ประกอบดวย ศ.พิเศษ
กลุพล พลวนั (ผูทรงคณุวฒิุ) ผูวาราชการ
จงัหวดัตาก รองผูวาราชการจังหวดัศรีสะเกษ 
ผูเขาอบรมจาก ๑๗ กระทรวง สำนกังาน ก.พ. 
สำนกังาน ก.พ.ร. สำนกังานตำรวจแหงชาติ 
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
กรุงเทพมหานคร ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานสงเสริม
สิทธิและเสรีภาพและขาราชการกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ รวม ๔๑ คน เขาศึกษาดูงาน 
ระหวางวันท่ี ๒๕ – ๒๙ มิถนุายน ๒๕๕๕  

สาธารณรฐัเกาหลี 
       สาธารณรัฐเกาหลี หรือท่ีรูจกักนัในนาม 
“เกาหลีใต” เปนประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ต้ังอยูทางตอนใตของคาบสมุทรเกาหลี 
ชาวเกาหลีตองตอสูกบัการรกุราน รวมท้ังการ
ถูกยึดครองจากประเทศเพ่ือนบานมาโดยตลอด 
หลงัส้ินสดุสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ เกาหลีถกูแบง
พ้ืนท่ีออกเปนสองสวน ในป พ.ศ. ๒๔๙๑ โดย
ใชเสนละติจูดท่ี ๓๘ องศาเหนือ ซ่ึงสหรฐัฯ 
และองักฤษรบัผิดชอบสวนใต จีนและรสัเซีย
รบัผิดชอบสวนเหนือ ตอมาความขัดแยงทาง
อุดมการณ ทำใหท้ังสองสวนไมสามารถจัดการ
เลือกต้ังและรวมกันเปนประเทศเดียวได ท้ังน้ี 
สวนใตไดจัดต้ังเปนสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 
ภายใต การปกครองระบอบประชาธิปไตย และ
สวนเหนือจดัตัง้เปนสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ภายใตการ
ปกครองระบอบสังคมนิยม ความขัดแยงดงักลาว
นำไปสูสงครามภายในเกาหลี และทำใหเกาหลี
ยงัคงแบงเปนสองประเทศจนถึงปจจบุนัน้ี 
  
 

การขับเคลื่ อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ในเกาหลีใต

โดย ปภสัสรา รตัตะรงัสี 
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เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
 เกาหลีใตจดัเปนประเทศอตุสาหกรรม-
ใหมท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด
แตยังคงไวซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิม อันเปนผล 
มาจากการใหความสำคญัแกวฒันธรรมของ
เกาหลีตั้งแตหลังสงคราม เพื่อใชเปนปจจัย
สำคญัในการสรางความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกนั
ของคนในชาติและปองกันตนเองไมใหตกเปน
เหยื่อวัฒนธรรมของตางชาติ โดยวฒันธรรม
หลาย ๆ อยางเกิดข้ึนมาจากอิทธิพลของศาสนา 
โดยเฉพาะอิทธิพลจากลัทธิขงจ้ือ ซ่ึงเปนปจจยั
สำคัญประการหน่ึงท่ีมีผลกับการปลูกฝงคานิยม
ความเสมอภาคหญิงชาย นอกจากนี้การ 
รบัใชชาติดวยการเปนทหารของผูชายเกาหลี 
ถือเปนภาระหนาท่ีท่ีสำคญัสงูสุด ดงันัน้ จึงไม
มีชายชาวเกาหลีผูใดไดอภิสิทธ์ิในการท่ีไมตอง
ไปเกณฑทหาร  
แผนสิทธิมนุษยชนในเกาหลีใต 
 เกาหลีใตเปนประเทศทีมี่การจดัทำ
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อมุงแกไขและ
ปฏิรปูกฎหมายนโยบายทางดานสิทธิมนษุยชน
ใหสอดคลองกับนโยบายหลักของรฐับาล โดย
มีสาระสำคัญในดานการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิเสรีภาพท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 
วัฒนธรรม สิทธิในความเปนมนุษย และ 
สิทธิมนุษยชนของผูดอยโอกาสและออนแอกวา
ในสงัคม การใหความรูแกประชาชนท่ัวไปเก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การประสานงาน 
เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมถึงวิธีการควบคุมและ
บริหารนโยบายและแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ตลอดจนการปฏิบัติตามระบบระเบียบสากล

กระบวนการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 การจดัทำแผนสิทธิมนษุยชนแหงชาติ 
ของเกาหลีใต มีกระบวนการจัดทำแผนที่ให 
ความสำคัญแกทกุภาคสวนไดมีโอกาสเขามามี
สวนรวมในการจัดทำแผน ตัง้แตกระบวนการ
ยกรางแผน กระบวนการจัดทำแผน ตลอดจน
การทำประชาพิจารณและหารือรวมกบักลุม
ประชาชนจากทกุภาคสวนกอนนำแผนฯ ท่ีได 
เสนอตอคณะกรรมการนโยบายดานสิทธิมนษุยชน
แหงชาติ เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผน รวมทั้ง 
มีการรายงานผลการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติตอคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขบัเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
 กลไกการขับเคล่ือนแผนฯ ในหนวยงาน
และองคกรท่ีรบัผิดชอบดำเนินการน้ัน มีทัง้ใน
รปูแบบของการจัดต้ังคณะกรรมการ หรือการ
จัดใหมีแผนก/ฝายภายในของหนวยงานที่ 
ดำเนินการในเรื่องสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ คณะ
กรรมการนโยบายดานสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ของเกาหลี นอกจากจะมีบทบาทในการพิจารณา
จัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติแลว ยังมี
บทบาทในการต ิดตามและรายงานผล 
การดำเนินงานตอคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวง
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และองคกรจะนำเสนอรายงานผลการปฏิบติั 
ตามแผนตอกระทรวงยุติธรรมเพื่อรวบรวม
ขอมูลผลการดำเนินงานและรายงานตอ 
คณะกรรมการฯ หลังจากนั้นจึงเปดเผยตอ
สาธารณะทั้งทาง website และการจัดทำ 
เปนรายงานประจำปเพ่ือแจกจายประชาชน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยงานท่ีเขาศึกษาดงูานในเกาหลีใต 
 กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงมีหนวยงาน
ภายใตสังกดั คือ กรมสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Bureau) ทำหนาที่รับผิดชอบแผน 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ เชนเดียวกับกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประเทศไทย โดยดำเนินการ
ต้ังแตการจัดทำและพัฒนาแผน การสงเสริม
การปฏิบัติตามแผน การติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนฯ รวมทัง้การรายงานผลตอ
คณะรัฐมนตรีโดยผานการพิจารณา/ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการนโยบายดานสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ตลอดจนการเผยแพรแผนสิทธิมนษุยชน
แหงชาติ   
คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติเกาหลี 
โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย กรรมการ
ท่ีไดรบัคดัเลือกจากสภาแหงชาติ ๔ คน ไดรบั
การเสนอช่ือจากประธานาธิบดี ๔ คน และไดรับ

การเสนอช่ือจากประธานศาลฎีกา ๓ คน โดย 
ผานการเหน็ชอบจากประธานาธิบดี ซ่ึงภายใต
พระราชบัญญติัคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเกาหลีไดกำหนดใหมีกรรมการท่ีเปน
ผูหญิง ๔ คน ทัง้น้ี คณะกรรมการฯ มีภารกิจหลัก
ในการตรวจสอบ สอบสวน เจาหนาท่ีของรัฐ
และเอกชนที่ทำการละเมิด การปรับใช
หลกัการสิทธิมนุษยชน และมาตรฐานตาง ๆ 
ท่ีกำหนดไวในรัฐธรรมนูญ และสนธิสัญญาตาง  ๆ
ดานสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศเกาหลีไดใหสัตยาบัน 
รวมทั้งการสรางความตระหนักในสังคมให 
ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชน  
 
 
 
 
 
กระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัว 
(Ministry of Gender Equality and Family) 
จดัตัง้ข้ึน โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือสงเสริมใหเกิด
ความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย และดูแล
รบัผิดชอบเก่ียวกบัครอบครวั ทัง้น้ี กระทรวง
ไดทำการสำรวจความคิดเหน็ของประชาชนถึง
ความคาดหวังและความตองการ และนำผล 
ที่ไดมาใชในการกำหนดทิศทางและนโยบาย
การดำเนินงาน โดยเปาหมายการดำเนินงาน 
ท่ีสำคญั คือ สรางหลกัประกนัความเทาเทียม
ทางเพศในสงัคม สรางสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย
สำหรบัเดก็และสตรี สงเสริมใหเกิดการพัฒนา
คณุภาพชีวิตท่ีดีแกเด็กและสตรี สงเสริมใหเกิด
ครอบครัวผาสุก โอบอุมคุมครองครอบครัว 
ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
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กระทรวงรวมชาติ (Ministry of Unification) 
จัดตั ้งขึ ้น เพื่อประสานความรวมมือและ 
ความสมัพนัธระหวางเกาหลีเหนือและเกาหลีใต  
บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและ
หลักสิทธิมนุษยชนโดยไดมีการประกาศเปน
นโยบายของเกาหลีใตที่มีตอเกาหลีเหนือใน 
สมยัรฐับาลประธานาธิบดีลี เมียง บคั ซ่ึงมุงถึง
ความสัมพันธเพ่ือผลประโยชนและความรุงเรือง 
รวมกนั โดยมีเปาหมายในการสรางชุมชนเพ่ือ
สนัติภาพ  

การปลดอาวุธนิวเคลียรของเกาหลี การชวย
เกาหลีเหนือพฒันาเศรษฐกิจและใหมีสวนรวม
ในประชาคมโลก การทำใหชีวิตความเปนอยู 
และคณุภาพชีวิตของประชาชนในเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใตดีขึ้น  
ศนูยสิทธิเดก็ระหวางประเทศ (International 
Child Rights Center) เปนองคกรท่ีมีจดุกำเนิด
มาจากองคการสหประชาชาติและทำงาน 
ไมหวังผลกำไร โดยขึ้นตรงกับกระทรวงการ
ตางประเทศและการคาตางประเทศของเกาหลี  
ทัง้น้ี ศนูยฯ มีบทบาทหนาท่ีในการเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการพิทักษสิทธิของเด็กและเยาวชน 
การจัดอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีและบุคลากร
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพิทักษสิทธิเด็กและ
เยาวชน การประสานความรวมมือและสราง
เครือขายกับองคกร/สถาบันตางประเทศ  
การศึกษาวิจยัเร่ืองตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกบัสิทธิ
เด็กและเยาวชน รวมทั้งการใหคำปรึกษา
แนะนำแกองคกรภาคี  
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กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดกอต้ัง
มาเปนระยะเวลา ๑๐ ป เพ่ือทำหนาท่ีในการ
สงเสริม คุมครองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชน
แตจากการดำเนินงานท่ีผานมาพบวาสถานการณ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ยังเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง 
ทั้งนี้เนื่องมาจาก ยังไมมีหนวยงานภาครัฐ 
ที่เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก ทำใหไมมี 
การประสานงานหรือบูรณาการการทำงาน 
ดานสิทธิมนุษยชนรวมกัน ขอมูลหรือฐานขอมูล 
ดานสิทธิมนุษยชนมีอยูอยางกระจัดกระจาย
ตามหนวยงานท่ีรบัผิดชอบในเร่ืองนัน้ ๆ ขาด
ศูนยการเร ียนรู ด านสิทธิมนุษยชนหรือ 
คลังความรูดานสิทธิมนุษยชน กระทรวงยุติธรรม
ไดเล็งเห็นถึงประโยชนของประชาชนจึงได
มอบหมายให กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ดำเนินการจัดตั้งศูนยสิทธิมนุษยชนขึ้น โดย
มีวตัถปุระสงคเพ่ือ สงเสริมกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาองคความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนให
กบัเจาหนาท่ีของรฐัและประชาชน เปนศนูยขอมูล
สารสนเทศดานสิทธิมนุษยชนระดับประเทศ

ที่มีการดำเนินงานทัดเทียมนานาชาต  ิและ
สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ใน 
การประสานเครือขายและความรวมมือในการ
พัฒนาความรูดานสิทธิมนุษยชน และดำเนินการ
ใหมีการฝกอบรมแกบุคลากรภาครฐั 
 เพื่อใหภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
เปนไปตามวัตถุประสงค กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพจึงไดจัดใหมีการประชุมสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ เรื่อง ศูนยสิทธิมนุษยชน : 
ความเปนไปไดและแนวทางการพัฒนา 
ในอนาคต ข้ึน ระหวางวันท่ี ๒๒ – ๒๓ มีนาคม
๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ 
เพื่อเปนการศึกษาเรียนรูจากประเทศตาง ๆ 
ที่ไดมีการจัดตั้งศูนยสิทธิมนุษยชนแลว และ
สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการรับฟง
ความคิดเห็นจากผูเขาประชุม มาใชในการ
พฒันางานศูนยสิทธิมนุษยชนตอไป ซ่ึงไดรบั
ความสนใจจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรเอกชน สถาบันการศึกษา 
ประชาชนผูสนใจ สถานทูต ตาง  ๆในประเทศไทย 

สรุปผลการประชุมสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
เรื่ อง ศูนยสิทธิมนุษยชน : ความเปนไปไดและแนวทางการพัฒนาในอนาคต

โดย นายคมกริส 
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และหนวยงานในสังกัดองคการสหประชาชาติ
ในประเทศไทย จำนวน ๓๒๙ คน โดยมี
วิทยากรจากประเทศตาง ๆ ท่ีมีการดำเนินงาน
ศูนยสิทธิมนุษยชน เชน ประเทศนอรเวย 
ออสเตรเลีย แทนซาเนีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน 
ฟลิปปนส และไทย เปนตน สำหรับ
บรรยากาศในการประชุมทั้ง ๒ วัน เปนการ
เสวนา อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะในการจัดตั้งศูนยสิทธิมนุษยชน 
ระหวางวิทยากรจากประเทศตาง ๆ และ
ผูเขารวมประชุม โดยสรุปสาระสำคัญของ
การประชุมไดดังนี้ 

๑. ความเปนมาของศูนยสิทธิมนุษยชน 
มีความแตกตางกันตามบริบทของแตละ
ประเทศ บางประเทศเกิดจากความตองการ 
โดยรัฐ หรือมติของรัฐสภา หรือสถาบัน 
การศึกษา แตทุกศูนยสิทธิมนุษยชนตางมี
วัตถุประสงคเดียวกันคือการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชน หากมอง
ในดานบทบาทภารกิจของศูนยสิทธิมนุษยชน
ในแตละประเทศจะพบวามีลกัษณะคลายคลึงกนั 
เชน การศึกษา วิจัย การสงเสริมความรู 
และการจัดทำสื่อเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ 
มีการบูรณาการการทำงานรวมกับทุกภาคสวน
และเนนความเปนอิสระในการดำเนินงาน 

๒. ขอเสนอการจัดตัง้ศูนยสิทธิมนุษยชน 
จะตอง 

   - กำหนดบทบาท อำนาจ หนาท่ี 
ใหชัดเจนไมซ้ำซอนกับหนวยงานอื่น 
   - มีการสรางหลักประกันให 
เกิดความเชื่อม่ันจากประชาชน เพื่อให 
ศูนยสิทธิมนุษยชนมีอิสระในการดำเนินงาน 
ไมถูกแทรกแซง ครอบงำจากการเมือง รัฐ 
หรือควรมีการออกกฎหมายรองรับ 
   - การบร ิ ห ารจั ดการศู นย 
สิทธิมนุษยชน จะตองมีองคประกอบ คือ มี 
บคุลากรที่มีคุณภาพ มีกระบวนการคัดเลือก
ผูบริหารศนูยโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกสวน 
และสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
 ๓. บทบาทของศูนยสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศ ที่ควรจะเปน 
   - เพื่อเฝาระวังและเตือนภัย
ดานสิทธิมนุษยชนใหแกรัฐบาล 
   - ใหคำปรึกษา แนะนำ แกไข 
นโยบายและกฎหมายแกรัฐ 
   - เปนกลไกและสมองใหแกรัฐ
ในการกระตุนสงเสริมใหหนวยงานมีการ
ดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชน 
   - เอื้ออำนวยหรือสนบัสนนุการ
ทำงานใหแกหนวยงานตาง ๆ 
   - มีการประสานงานรวมกับ
หนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ 
   - เป น ศูนย รวมข  อ มูลด  าน 
สิทธิมนุษยชนทุกเรื่อง 
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 ๔. ลักษณะการดำเนินงานของ
ศูนยสิทธิมนุษยชน 
   - ปฏิบัต ิงานตามพันธกรณี 
อนุสัญญา  และกรอบการทำงานด าน 
สิทธิมนุษยชน 
   - มีการปฏิบัติงานภาคสนาม
เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุม 

  - การเผยแพรความรูใหสอดคลอง
กับบริบทของประเทศและตามหลักการสากล 
มีการแปลเอกสารเปนภาษาตาง ๆ ท่ีเขาใจงาย 
และนาสนใจ 
   - กระบวนการทำงานตองม ี
ความเปนอิสระ ประชาชนรบัรูได และสงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวม 
   - รับชวยเหล ือประชาชนใน
เบื้องตนทุกเรื่อง 
   - สรางเครือขายพันธมิตรเชิงรกุ
ในการทำงาน 

 ๕.  ขอเสนอแนะ 
   - ตองมีทรัพยากรสนับสนุนที่
เหมาะสมและเพียงพอ 
   - มีการทำงานอยางมืออาชีพ 
ไมตกเปนเครื่องมือของรัฐ 
   - การสงเสริมความรูควรเนน
กลุมเปาหมายที่เปนเจาหนาที่ของรัฐและ
องคกรวิชาชีพ 
   - ผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชน
เขาสูนโยบายของพรรคการเมือง 
   - กร ะท ร ว ง ยุ ต ิ ธ ร ร ม โ ดย 
ศูนยสิทธิมนุษยชนควรมีการใหคำปรึกษา
ทางกฎหมายดานสิทธิมนุษยชน 
 
ขณะนี ้กรมคุ มครองสิทธิและเสรีภาพอยู
ระหวางการจัดทำผลการประชุมฉบับเต็ม 
หากเสร็จเรียบรอยแลวจะไดเผยแพรทาง
เว็บไซต www.rlpd.moj.go.th ตอไป 
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เรียนรูประสบการณ
คุมครองพยานของตางประเทศกับสํานักงานคุมครองพยาน

ษยษยชชนน ปปปป ปปปททททท่ีี ๑๑๑๑๑๑ ๑๑ ฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ ฉฉฉบับัับับบบบบบทททบทบททบบทบทบบททบบบ ่่ี่ีีีีี่ีี่ีีี ๒๒๒๒๒๒ ๒๒๒ ๒๒๒๒๒๒๒๒๒ เเเ เ เ ดืืืืืดืดืดืืืดอนอนอนนนนนนอนออนนกกรกรกรกกกรกรกรกรรกกฎกฎกฎฎกฎกฎกกกก าคาาาคาคคาคาคคาคา มมมมมมม มม ม - - - ธัธธัธััธััธธธธธธธธธธนวนวนวนววนววนวนววนววนวนวาคาคาคคาคาคาคคาคาคม ม มมมม ๒๒๒๒๕๒๕๒๕๒๕๒๕๕๒๕๒๕๕๒๒๒๒๕๒๕๒ ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕ 

สวสัดคีะทานผูอานทีเ่คารพรักทุกทาน 
หลายฉบับท่ีผานมาไดเคยมีการนำเสนอบทบาท
ภารกิจของสำนักงานคุมครองพยานมาบางแลว 
สำหรับครั้งนี้ เรื่องราวที่ดิฉันจะนำมาถายทอด
เปนเรื่องการตอสูของผูหญิงคนหนึ่งที่ยืนหยัด
ตอสูเพ่ือใหไดมาซ่ึงความยุติธรรม เพ่ือใหการ
บงัคบัใชกฎหมายเปนไปอยางถกูตองเสมอภาคและ
เปนธรรมและการใหความดูแลคุมครองสิทธิ
ของบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชนและตามสิทธิ
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีรัฐธรรมนูญ
บัญญัติรองรับไว คือกรณี นางแพททรีเซีย สเปยร 
เจาหนาท่ีจากสำนักกิจการยุติธรรมเพ่ือชวยเหลือ
เหยือ่จากการกอการรายในตางประเทศ (Office 
of Justice for Victims of Overseas Terrorism 
(OVT)) กระทรวงยุติธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อดีตอาจารยสอนหนังสือในโรงเรียนมัธยมบน
เกาะปาปว ของประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงตกเปนเหย่ือ
ในคดีที่สามีและตนเองรวมทั้งอาจารยชาว
อเมริกันและอินโดนีเซีย ถูกกลุมผูกอการรายที่
เปนชนเผาหน่ึงในอินโดนีเซีย ลอบยิงในป ๒๐๐๒ 
เปนเหตใุหสามเีสยีชวีติและเธอเองถูกยงิสองนดั
กระสนุยงัฝงอยูในตวัเธอไมสามารถผาออกมาได 
และในเหตุการณเดียวกันมีครูสาวชาวอินโดนีเซีย
ถูกขมขืนและกระทำทรมานจากกลุมคนราย 
ดวยสาเหตุเปนผูที่ฝกใฝวัฒนธรรมตะวันตก 
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น 

 นางแพททรีเซยีฯ ไดนำเสนอประสบการณ
ในการตอ สูคดีที่ เกิดขึ้นกับตัว เธอ ซ่ึง เปน 
ชาวอเมริกันท่ีไปอาศัยอยูในตางประเทศ  และ
บทบาทความรวมมือดานการอำนวยความเปนธรรม
ระหวางสำนักงานอัยการสูงสุดและกระทรวงยุติธรรม
ของสหรัฐอเมริกา กับสำนักงานอัยการและศาลสูง
ของประเทศอินโดนีเซีย  
 คดีนี้เกิดขึ้นในขณะท่ีอินโดนีเซียอยู
ภายใตการปกครองของรัฐบาลทหารยังไมมี
หนวยงานที่ทำหนาที่คุมครองพยานและเหยื่อ
ในขณะน้ันและเปนหวงเวลาท่ีมีการตอตานชาว
ตางชาตใินประเทศอินโดนีเซีย เหตเุกดิระหวางที่
นางแพททรีเซียฯ สามีและคณะครูเดินทางไป
ทัศนศึกษานอกพื้นที่ซึ่งเปนบานเกิดของ
ครูคนหน่ึงในคณะ และถูกจูโจมจาก
กลุมผูกอการราย ซ่ึงเปนชนกลุมนอย
ในพืน้ที ่และภายหลังกอเหตกุลุมคน
เหลาน้ีก็มิไดหลบหนีไปที่อื่น 
กลับแสดงอิทธิพลขมขู 
ทุ ก คนที่ อ ยู ใ น พื้ น ที่ 
ผูท่ีรอดชีวิตและชาวบาน
ที่เห็นเหตุการณจำหนา
กลุมมือปนได แตในระหวาง
การพิจารณาคดีไมมีผูใด
กลาใหการเปนพยานเน่ืองจาก
หวาดกลัวอิทธิพลของ
ก ลุ ม ผู ก อ ก า ร ร า ย 

โดย เพ็ชรา  เปลี่ยนศิริ 
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ 
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 ความประทับใจของดิฉันจากกรณี 
ศึกษานี้ ก็คือ นางแพททริเซียฯ ผูสูญเสียสามี
และเปนเหยือ่จากการถูกลอบยิง ไดยนืหยดัตอสู
เพ่ือใหไดมาซ่ึงความยุติธรรมตอตัวเธอ สามี และ
คนอ่ืน ๆ ท่ีถูกลอบยิง เธอตองเดินทางกลับประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหลงัจากถกูลอบยิงท้ังท่ียงัไมหายจาก
อาการบาดเจ็บเน่ืองจากไมสามารถอยูในประเทศ
นั้นตอไปไดอันเนื่องมาจากความวิตกกังวลของ
รัฐบาลอินโดนีเซียในขณะนั้นเกี่ยวกับความไม
ปลอดภัยในชีวิตของตัวเธอเอง ซ่ึงอาจถูกฆาปดปาก
จากกลุมคนราย เธอตองตอสูกับกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศซึ่งมีระบบการปกครอง
โดยเผด็จการทหาร และเธอตองตอสูกับระบบ
ความเช่ือท่ีวาผูหญิงตองอยูใตอำนาจการปกครอง
ของผูชาย ผูหญิงตองยอมรับในชะตากรรมท่ี
ผูชาย (ซึง่เปนผูมอีำนาจ) เปนผูกำหนด เธอตอง
ฝาฟนอุปสรรคจากการถูกกีดกันไมใหเขาถึง
ชองทางการไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย 
ดวยเหตุทีเ่ปนคนตางชาต ิ ไมสามารถสือ่สารกบั
เจาหนาที่และคนพื้นถ่ินที่ใชแตภาษาบาฮาซาร
เทานั้น ทุกครั้งที่เธอไปติดตอขอขอมูลหรือ 
ขอคัดสำเนาสำนวนคดีหรือเอกสารตาง ๆ จาก
หนวยงานของประเทศอินโดนีเซียเธอจะตองใช
เวลาในการรอเพ่ือเขาพบเจาหนาท่ีหรือรอเอกสาร

เปนเวลามากกวาสปัดาห นอกจากน้ีเธอยงัไดรบั
การปฏิบัติ จากเจ าหน าที่ ด วยความดูถู ก
เหยียดหยาม ไมใหเกียรติท้ังจากเจาหนาท่ีตำรวจ
และเจาหนาที่หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและ
หลังจากที่ตองใชเวลาในการเดินทางไปมา 
ระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศ
อินโดนีเซียอยูหลายสิบคร้ังทำใหเธอตองลาออก
จากการเปนครูเนื่องจากตองใชเวลาไปกับการ
ติดตอหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในสหรัฐ
อเมริกา และอินโดนีเซีย และทุกครั้งที่เดินทาง
ไปข้ึนศาลทีป่ระเทศอินโดนีเซีย รฐับาลสหรัฐจะ
จัดเจาหนาที่ FBI เดินทางรวมไปกับเธอเพ่ือ
คุมครองความปลอดภัย นับวาเธอโชคดีท่ีรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาไดใหความสำคัญอยางมากกับ
เรื่องสิทธิของชาวอเมริกันที่ตองไดรับการดูแล
คุมครองจากรัฐ นางแพททรีเซียฯ ไดกลาวสรุป
ไวในตอนทายของการนำเสนอคร้ังน้ีวา สิง่ทีเ่ธอ
ทำครั้งนี้ ไมใชเพื่อการแกแคน เพราะหากเธอ
ตองการแกแคน เธอนาจะยื่นคำรองตอศาลใน
ช้ันอุทธรณใหลงโทษประหารชีวิตจำเลยเน่ืองจาก
กฎหมายอินโดนีเซียมีโทษประหารชีวิต แตสิ่ง
ที่เธอตองการเห็นก็คือ เรื่องของความยุติธรรม 
การไดรับการปฏิบัติ ในฐานะมนุษยอยาง
เสมอภาคและเทาเทียมกัน การไดรับการปฏิบัติ
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บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ทั้งตอคนในพื้นท่ี
และคนตางชาติ เนื่องจากเธอและสามีเขามา 
ทำหนาทีค่รูสอนหนังสอืดวยเจตนาท่ีตองการเห็น
คนในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง
และชุมชนซ่ึงจะสงผลตอการนำความรูไปพัฒนา
ประเทศตอไป และที่สำคัญเธอเขามาทำงานใน
ประเทศอินโดนีเซียบนพ้ืนฐานของความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษาอยางถูกตองตาม
กฎหมาย สวนครูชาวอินโดนีเซียแมวาจะแตงงาน
กับคนตางชาติ หรือทำงานรวมกับคนตางชาติ 
ก็มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนเดียวกับทุกคน
ไมสมควรที่จะถูกกระทำทารุณ ดังนั้น สิ่งที่เธอ
ทำและพยายามตอสูทั้งที่ไมไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมของ
รัฐบาลอินโดนีเซีย (ในขณะน้ัน) ดวยเหตุผลเพ่ือ
เรียกรองความเปนธรรมใหกับผูเสียชีวิตและ
ครอบครัวที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ละเมิด
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ดวยมุมมองเพียง
วาคนตางชาติ และคนท่ีทำงานกับชาวตางชาติ
ไมสมควรจะอยูในประเทศของตนอยางสุขสบาย 
ไมสมควรจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกับ
คนในประเทศ คนตางชาติและคนท่ีทำงานกับ
ชาวตางชาติสมควรท่ีจะถูกกระทำย่ำยีอยางไร
ก็ไดเพราะไมอยูในสถานะท่ีจะเรียกรองสิทธิ 
ใด ๆ เธอตองการเรียกรองความเปนธรรม และ
ตองการใหคดีของเธอเปนเสียงสะทอนใหรัฐบาล
ทุกประเทศใหความสำคัญกับการดำเนินการ

บังคับใชกฎหมายอยางถูกตอง เที่ยงธรรม ไม
เลือกปฏิบัติ ปญหาการละเมิดสิทธิของเหยื่อ/
ผูเสียหาย พยาน หรือแมกระทั่งผูตองหาเอง 
(ซึง่สวนใหญการกระทำละเมิดเกดิจากเจาหนาทีร่ฐั) 
ตองไดรับการแกไขจากผูมีอำนาจและผูที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่ของรัฐ
ในกระบวนการยุติธรรมตองมีความเปนกลาง
ทำหนาที่บังคับใชกฎหมายดวยความสุจริตไม
เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย
ของเหยือ่และครอบครวัอาจเปนเพราะความโชคดี
นางแพททริเซีย ฯ หรือเปนเพราะรัฐธรรมนูญ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีใหการดูแลคุมครอง
สิทธิของพลเมืองอยางดีภายใตหลักการท่ีวา 
ชาวอเมริกันไมวาจะอยูที่ ใดในโลก หาก 
ตกเปนเหยื่อ จะตองไดรับการคุมครองและ 
มีสิทธิไดรับการชวยเหลือเยียวยาตามกฎหมาย
ของอเมริกา ทำใหเธอไดรับความชวยเหลือทาง
ดานกฎหมาย คาใชจายในการเดินทาง และ
ตอสูคดี ท้ังสำนักงานอัยการสูงสุดและกระทรวง
ยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ไดมีความพยายาม
อยางมากในการติดตามคดี รวมท้ังใชกลไกความ
รวมมอืระหวางประเทศ และชองทางทางการทูต 
ในการกดดันรัฐบาลอินโดนีเซีย ใหมีการเรงรัด
และติดตามผลการดำเนินคดีกับผูกระทำผิด 
จนสามารถจับตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษได 
ดิฉันเช่ือวาหากไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
สหรฐัแลวเชือ่วาคดนีีอ้าจเงยีบหายไปกับสายลม  



ผลการดำเนินงาน 
การจัดฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในระดับจังหวัด 
เพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปสูการปฏิบัติ 
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ภารกิจดานสิทธิมนุษยชน ถือเปน 
การทำงานรวมกนัของทกุภาคสวน ท่ีจะตอง
มีการดำเนินงานในหนวยงานตนเองควบคูกบั
การคำนึงถึงมิติดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งแผน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๒ เปนกรอบ
แนวทางในการดำเนินการให “สิทธิมนุษยชน
จากสิ่งที่เปนนามธรรม ใหบังเกิดผลที่เปน
รปูธรรม” เพ่ือใหสงัคมอยูรวมกันอยางสันติสขุ
และประชาชนมีหลกัประกันดานสิทธิมนุษยชน
ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  โดย
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในระดับจงัหวดัใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
สิทธิมนษุยชนและแผนสิทธิมนษุยชนแหงชาติ 
ฉบับที่ ๒ สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ดานสิทธิมนุษยชนของจังหวัดหรือมีการนำ
มิติดานสิทธิมนุษยชนไปบรรจุในแผนพัฒนา
จงัหวดั เพ่ือดำเนินการตามแผนตอไป โดยมี
ผูเขารวมอบรม ประกอบดวย หัวหนาสำนักงาน
ยุติธรรมจังหวัด ผูแทนท่ีเปนขาราชการระดับ

ชำนาญการลงมา ทั้ง ๒๐ กระทรวง ผูแทน
สำนักงบประมาณ ผูแทนสำนักงาน ก.พ. ผูแทน
สำนักงาน ก.พ.ร. ผูแทนจากสำนักงานตำรวจ
แหงชาติและสำนักงานตำรวจภูธรภาคทัง้ ๙ ภาค 
ผูแทนจากจังหวัด ผูแทนจากกรุงเทพมหานคร
พนักงานคุ มครองสิทธิและเสรีภาพ ทั้ง  
๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยแบง 
การจัดอบรมออกเปน ๔ รุน ๆ ละ ๓ วัน ไดแก 
 รุนท่ี ๑ ระหวางวนัท่ี ๒-๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๕  ผูเขารวมการอบรมในเขตภาคกลาง
และกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๖ จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๑๐ คน 
  รุนท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๙-๑๑ กรกฎาคม  
๒๕๕๕  ผูเขารวมการอบรมในเขตภาคเหนือ 
จำนวน ๑๗ จังหวัด ประมาณ ๖๘ คน  
 รุนท่ี ๓ ระหวางวันท่ี ๑๖-๑๘ กรกฎาคม  
๒๕๕๕ ผู เขารวมการอบรมในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๐ จังหวัด 
ประมาณ ๗๐ คน  

โดย นางสาวปทมา  ชางตอ 
กลุมงานแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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 รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผูเขารวมการอบรมในเขต
ภาคใต จำนวน ๑๔ จงัหวดั ประมาณ ๕๖ คน 
รวมจำนวนผูเขารับการอบรมทัง้ส้ิน ๓๑๐ คน  
 นอกจากนี้ ยังไดมีการสนับสนุน
งบประมาณใหแตละจังหวัด ท้ัง ๗๗ จังหวัด
รวมกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ ๕๓,๒๐๐ บาท
เพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ฉบับที่ ๒ ไปสูการปฏิบัติ ซึ่งจะมีการชี้แจง
ทำความเขาใจในเรื่องดังกลาวในการจัด 
ฝกอบรมในครั้งนี้ดวย  
 ทัง้น้ี การขับเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ตองอาศยัการขบัเคล่ือนทัง้ในหนวยงาน
ในทุกระดับทุกกระทรวง โดยมีการบูรณาการ 
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติไปสูกรมหรือ 

หนวยงานเทียบเทาในสังกดักอน และกระจาย
ลงสูหนวยงานปฏิบัติในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 
รวมถึงกรุงเทพมหานคร ซึ่งการดำเนินการ
ดังกลาว จะดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลไดน้ัน จำเปนตองมีการสราง
ความรูและความเขาใจใหแกผูแทนหนวยงาน
ระดบัจงัหวดัในเชิงลึกกอน ดงันัน้จึงเลง็เหน็ถึง
ความสำคัญในเร่ืองดังกลาว และไดดำเนินการ
จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ระดับนโยบายและปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อน
แผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไปสูการปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ ๒ ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแผน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๒ ไปสูการ
ปฏิบัติ ขึ้น 
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สวสัดคีะทานผูอานทีเ่คารพรักทุกทาน 
ครัง้นีเ้ปนอกีวาระหนึง่ทีส่ำนกังานคุมครองพยาน
ไดรับเกียรติจากกองบรรณาธิการใหมีโอกาส 
ไดมาพูดคุยกับทานผูอานถึงภารกิจงานของ
สำนักงานฯ ฉบับน้ีดิฉันจะขออนุญาตนำทุกทาน
go inter ไปเรียนรูเกี่ยวกับการคุมครองพยาน
ของตางประเทศ 
 อันที่จริงแลวดิฉันมีเรื่องราวมากมาย 
ที่อยากถายทอดเก่ียวกับงานดานการประสาน
ความรวมมือกับตางประเทศ แตดวยขอจำกัด
ของพื้นที่สื่อสาร ประกอบกับบานเรากำลังอยู 
ในชวงของการเตรียมตัวเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community)  
ดิฉันจึงขอเลาสูกันฟงกับทานผูอานในประเด็น 
ทีเ่กีย่วของกบั แนวทางการดำเนินงานดานการ
คุมครองพยานของประเทศตาง ๆ ซึง่ดฉินัไดมี
โอกาสเรียนรูจากการประชุมเชิงปฏิบตักิารเก่ียวกับ
การคุมครองพยานและเหย่ืออาชญากรรม 
ในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใตและภมูภิาคอืน่  ๆ
(Regional Workshop of Witness and Victim 

of Crime Protection Activities South East 
Asia and Other Areas) ซ่ึงจัดข้ึนท่ีเมืองบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย และหากมีโอกาสดิฉันจะ
นำเสนอเร่ืองจากการประชุมคร้ังอ่ืน ๆ ใหทาน 
ผูอานไดรบัทราบในคราวตอไป 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ 
การคุมครองพยานและเหยื่ออาชญากรรมใน 
ภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใตและภูมภิาคอืน่ ๆ 
เปนการจัดประชุมคร้ังแรกของประเทศอินโดนีเซีย
และถอืวาเปนการเปดตวั Indonesian Witness 
and Victim’s Protection Agency หรือ 
LPSK หนวยงานที่มีหนาที่ใหความคุมครอง
ดานสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวอินโดนีเซีย
โดยเฉพาะพยานและเหย่ือในคดีอาชญากรรม 
โดยความรวมมือของสำนักงานตอตานอาชญากรรม
และยาเสพติดขององคการสหประชาชาติ (UNODC) 
กระทรวงยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา (US DOJ)
และศูนยศึกษาอาชญากรรมสงครามเบิรคเลย
แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย (WCSC) มีผูแทน
จากหนวยงานทีมี่ภารกิจเก่ียวของกับการคุมครอง

แนวทางการคุมครองพยาน 
ของตางประเทศ 

โดย เพช็รา เปล่ียนศิริ  
นกัวิชาการยติุธรรมชำนาญการพิเศษ  
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พยานและเหย่ือ จากประเทศมาเลเซีย เกาหลใีต 
บรูไน ติมอรเลสเต ออสเตรเลีย นวิซแีลนด 
รวันดา ประเทศไทย FBI US Marshal กระทรวง
ยุติธรรมสหรัฐอเมริกา ผูแทนสถานทูตสหรัฐ
ประจำประเทศอินโดนีเซีย และผูแทนจาก LPSK 
กระทรวงการตางประเทศ สำนกังานตำรวจแหงชาติ 
สำนักงานตำรวจรัฐตาง ๆ ของประเทศอินโดนีเซีย 
สำนกังานตำรวจสากล (Interpol) ประจำอินโดนเีซยี 

เขารวมการประชุม ประมาณ ๑๐๐ คน 
 เนือ่งจากประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศ
ที่มลีกัษณะทางกายภาพเปนเกาะแกงจำนวนมาก 
และมีประชากรท่ีมคีวามหลากหลายทางชาติพนัธุ
อยูรวมกนั เกดิคดอีกุฉกรรจรายแรง เหยือ่และพยาน
ในคดีถูกทำรายและฆาตกรรมเปนจำนวนมาก
สงผลใหกระบวนการนำตัวผูกระทำผิดมาลงโทษ
เปนไปดวยความยากลำบาก รฐับาลอนิโดนีเซีย
จึงมีความจำเปนและตองการที่จะพัฒนา 
ระบบการใหความคุมครองพยานและเหย่ือ 
ในกระบวนการยุติธรรมให เปนไปอยางมี
ประสทิธภิาพ ซึง่ในเวทกีารประชุมไดมกีารเสวนา
ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพหนวยงานที่มี
ภารกิจดานการคุมครองพยานและเหย่ือ การ
นำเสนอบทเรียนทีด่ทีีส่ดุ (Best Practices) ในการ
ดำเนนิการใหความคุมครองเหย่ือและพยาน และ 

การนำเสนอรูปแบบและแนวทางการดำเนินการ
คุมครองพยานและเหย่ือของประเทศไทย มาเลเซีย 
อนิโดนเีซยี บรไูน เกาหลีใต ตมิอรเลสเต รวันดา 
นวิซีแลนด และออสเตรเลีย ซึง่มสีารตัถะทีจ่ะ
ขอถายทอดใหทานผูอานไดรับทราบโดยสรุป
ดงัน้ีคะ 
 ๑. การคุมครองพยานของประเทศ
อินโดนีเซีย 
 กอนที่จะมีการรางกฎหมายคุมครอง
พยานและเหยื่อประเทศอินโดนีเซียมีระเบียบ
สำหรบัใชแกไขปญหาคดีการละเมิดสทิธมินษุยชน 
อยู ๓ ฉบับ โดยเฉพาะปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนท่ีมีความรุนแรงอยางชัดแจง 
กฎหมายคุมครองเหย่ือและพยาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(Law on the Witness and Victims 
Protection 2006) หรอืทีเ่รยีกวา Law Number 
13 of 2006 จงึเปนกฎหมายท่ีรางขึน้มาเพือ่ใช
สำหรับปรับปรุงและแกไขระเบียบที่มีอยูเดิม 
เพื่อใหเหยื่อและพยานไดมีโอกาสตอสูเพื่อสิทธิ
ของตนเอง  
 หนวยงานทีม่หีนาทีคุ่มครองพยานและ
เหย่ือของประเทศอินโดนเีซยี ไดแก Indonesia 
Witness and Victim’s Protection Agency 
หรอืทีรู่จกักนัในภาษาบาฮาซาร วา Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban: LPSK 
เปนหนวยงานอสิระ ขึน้ตรงตอประธานาธิบด ี
จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่๘ สงิหาคม ๒๕๕๑ มทีีต่ัง้อยู
ในกรงุจาการตา  
 LPSK ดำเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการประกอบดวยสมาชิกทัง้หมด ๗ คน 
สมาชกิอยูในวาระคราวละ ๕ ป และสามารถ 
ไดรับการคัดเลือกเขามาดำรงตำแหนงเดิมได
อีก ๑ คร้ัง คณะกรรมการมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง



24

วารสารสิทธิมนุษยชน ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๕ 

ตอประธานาธิบดี และรายงานผลการดำเนินงาน
ตอรัฐสภาอยางนอยปละ ๑ คร้ัง คณะกรรมการ
แตละคนมีหนาที่รับผิดชอบในแตละดาน และ
มคีณะกรรมการ ๒ คน รบัผดิชอบดานการ
คุมครองและการจายคาตอบแทน โดยมีหนวยงาน
ของรฐั ๕ หนวย ไดแก สำนักงานอยัการสูงสดุ 
คณะกรรมการปราบปรามการทุจรติ ตำรวจ ทหาร 
และศาล ทำหนาที่รับผิดชอบการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวของกับการคุมครองพยานและเหยื่อ 
รวมถงึการจายเงนิคาตอบแทน 
 LPSK มีสำนักงานเลขาธิการเปน
หนวยปฏิบตัทิำหนาท่ีประสานงานเพ่ือเช่ือมโยง
การทำงานของหนวยงานตาง ๆ ทีอ่ยูภายใตการ
กำกับดูแลของคณะกรรมการแตละคนใหมีความ
เปนเอกภาพ สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยมีเลขาธิการซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนแตงต้ัง
และถอดถอนโดยกระทรวงเลขาธิการแหงรัฐ 
(Ministry of State Secretary) กรณีมคีวาม
จำเปนคณะกรรมการสามารถแตงต้ังผูแทน 
ในแตละภมูภิาคของประเทศได 
 LPSK เปนสถาบนัท่ีมหีนาทีร่บัผดิชอบ
การดำเนินการใหความคุมครองและชวยเหลือ
เหย่ือและพยานในคดีอาญาท่ัวประเทศและ 
รัฐในอารกัขา แบงการดำเนินการออกเปน ๓ ดาน 
คอื  
 ๑) การใหความคุมครองดานกายภาพ 
อาท ิอารักขา คุมครองความปลอดภัย และการ
ใหความคุมครองตามกฎหมาย 
 ๒) การใหความชวยเหลอื ประกอบดวย 
การใหคำแนะนำทางดานการแพทย จิตวิทยา 
สังคมสงเคราะห ซึ่งจะไมรวมถึงการใหความ
ชวยเหลอืดานการเงินดานการแพทย การดำเนินการ
เพือ่ใหไดรบัการปฏิบตัติามสทิธ ิ 

 ๓) การอำนวยความสะดวกดานการ
จายเงนิคาตอบแทนตามกฎหมายและการฟนฟ ู
 บุคคลท่ีจะไดรับการคุมครองตาม
กฎหมาย ไดแก ผูใหเบาะแสในคดีคอรรปัชนั 
เหยือ่ผูเสยีหายซึง่เปนพยาน เหยือ่ซึง่เปนจำเลย
ในบางคด ี พยานอืน่ เชน นกัขาว นกัเคลือ่นไหว
เพือ่สงัคม ผูทีเ่กีย่วของในคดยีาเสพตดิตามทีร่ะบุ
ไวใน MOU (ระหวาง LPSK กบัหนวยงานตาง ๆ) 
 คดทีี ่ LPSK ใหความสำคัญ ไดแก 
คอรรัปชัน ฟอกเงิน ยาเสพติด กอการราย 
ทัง้นี ้การพิจารณาใหความคุมครองขึน้อยูกบัระดบั
ความรายแรง หลักฐานทางคดี ประเภทของพยาน
และพฤตกิรรมของพยาน เชน พยานทีม่าจาก 
แกงตาง ๆ จะไมคอยไดรบัความเช่ือถอื 

 นบัตัง้แตกอตัง้มาจนถงึปพ.ศ. ๒๕๕๓ 
มีผูย่ืนคำรองขอเขาโครงการคุมครองท้ังส้ิน ๑๓๗ 
เรือ่ง ไดรบัการคุมครองจำนวน ๒๙ เรือ่ง อยู
ระหวางดำเนนิการ ๘๑ เรือ่ง ยกคำรอง ๒๗ 
เรือ่ง และเนือ่งจาก การคุมครองเหย่ือและพยาน
เปนเรือ่งของความสมัครใจ การดำเนินการตอง
ไดรับการรองขอ รวมถึงการใหขอมูลเบิกความ
ในช้ันศาล จำเปนตองไดรับคำยินยอมจากเหย่ือ
และพยาน การพิจารณาคำรอง (หนวยตรวจสอบ) 
จะทำการสืบเสาะ แสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือตรวจ
สอบความเท่ียงตรงของขอมูล และจัดลำดับ 
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ความสำคัญของคำรอง วาคำรองใดมีความสำคัญ
มขีอมลูเอกสารครบถวน และไดดำเนนิการครบถวน
ตามขัน้ตอน ดงันัน้ คำรองทีไ่ดรบัการพิจารณา
เขาโครงการคุมครองจึงมีแตคดีทีม่คีวามสำคญั 
และเปนคดอีกุฉกรรจ จรงิ ๆ  เทานัน้ 
 ๒. การคุมครองพยานของประเทศ
มาเลเซีย  
 พระราชบัญญัติคุมครองพยาน พ.ศ. 
๒๕๕๒ ของมาเลเซีย (Malaysian Witness 
Protection Act 2009) เริม่มผีลบังคบัใชเม่ือ
วนัที ่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ และไดมกีารจดัตัง้ 
Malaysian Witness Protection Unit
(Malaysian WPU) ขึน้ เพือ่ทำหนาทีเ่ปนหนวยงาน
ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการและดำเนินการ
โครงการคุมครองพยานของประเทศมาเลเซีย
โดยมีอธิบดีหนวยคุมครองพยานเปนผูบริหาร
สงูสดุ (ปจจบุนัผูบรหิารและเจาหนาทีเ่ปนตำรวจ
ซึง่นายกรฐัมนตรขีอตวัมาชวยราชการระหวางการ
กอต้ังหนวยงาน) อยูภายใตสำนักนายกรฐัมนตรี
ขึน้ตรงตอนายกรฐัมนตร ี โดยมีรฐัมนตรวีาการ
กระทรวงยุตธิรรม ทำหนาท่ีกำกับดแูล  
 Malaysian WPU ทำหนาทีร่บัคำรอง 
ขอรับการคุมครองพยาน ใหขอเสนอแนะและ
ความเห็นตอสำนักงานอัยการในการพิจารณา
รับหรือไมรับพยานเขาสูโครงการ ตรวจสอบภูมิหลัง
ของพยาน บรหิารและจดัการระบบการลงทะเบียน
ผูยืน่คำรองขอรับการคุมครองพยาน และดำเนินการ
ใหความคุมครองและความชวยเหลืออื่นใดแก
พยานหรอืผูรอง 
 โครงการคุมครองพยานจะใหการ
คุมครองความปลอดภัยและความชวยเหลือแก
พยานซึง่ถกูขมขู คกุคามจากการไปใหการหรือ
ขอมูลหลักฐานหรือใหความชวยเหลือแก 
หนวยงานของรัฐเก่ียวกับคดีอาญา ท้ังน้ีการคุมครอง

ครอบคลุมถึงครอบครัวและบุคคลผูใกลชิดกับ
พยานกรณทีีไ่ดรบัการรองขอ 
 บคุคลทีจ่ะไดรบัการคุมครอง ไดแก พยาน
ทุกประเภท และในกรณีที่พยานเปนบุคคลซึ่ง
มอีายุตำ่กวา ๑๘ ป ผูปกครองหรือผูดแูลตอง
เปนผูยืน่คำรองในนามของผูเยาว 
 ลักษณะพิเศษของโครงการคุมครอง
พยานของมาเลเซีย เจาหนาท่ีผู รับผิดชอบ 
จะยืน่เรือ่งตออยัการเพือ่ใหทำหนาที่พิจารณาวา 
พยานจะไดรบัการอนุมตัใิหเขาสูโครงการหรือไม 
การอุทธรณใหยื่นเรื่องตอรัฐมนตรโีดยตรง การ
ไดรับยกเวนการพิจารณาคดีเปนอำนาจของ
รัฐมนตรี อัยการ และอธิบดีหนวยคุมครองพยาน  
 ๓. การคุมครองพยานของประเทศ 
บรไูน ดารสุซาลาม  
 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ไมมี 
หนวยงานทีท่ำหนาทีใ่หความคุมครองเหยือ่และ
พยานโดยตรง การดำเนินงานต้ังอยูบนพื้นฐาน
ของคดแีตละเรือ่ง ตามภาระหนาทีข่องหนวยงาน
ท่ีบังคับใชกฎหมาย อยางไรก็ตาม ไดมีขอบัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๗ มาตรา 
๒๓๖ B และ C วา พยานและเหย่ือซ่ึงเปนผูเยาว 
(อายุตำ่กวา ๑๔ ป) อาจยืน่พยานหลกัฐานผาน
ระบบ television link และการใหปากคำของ
พยานซ่ึงเปนเด็กใหใชการบันทึกผานระบบวีดิทัศน
และมาตรา ๔๔ (๑) และ (๒) ไดบญัญตั ิ
เปนขอยกเวนไวดวยวา ผูเยาวไมตองรบัผดิโทษ 
จำคุกหรือตองไมมีการพิพากษาใหจำคุกใน
ขอหาใด ๆ  กรณทีีผู่เยาวผดินดัการชำระคาปรบั
หรือคาใชจายอ่ืนใด นอกจากน้ี ในพระราชบัญญัติ 
Common Gaming House มาตรา ๑๙ ได
บัญญัติ ใหความคุมครองและใหรางวัลแก 
ผูแจงเบาะแส ไวดวย 
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 กองสงเสริมการระงับขอพิพาท ได
ดำเนินโครงการเสริมสรางหลักประกันดาน
สิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

๑. เพื่อเสริมสรางหลักประกัน 
ผูถูกกลาวหา ผูตองขังในคดีความม่ันคงและ
เหยื่ออาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตใหไดรับความเปนธรรมโดยมีหลักประกัน
ภายใตภารกิจกระทรวงยุติธรรม  
 ๒. เพ่ือเสริมสรางเครือขายเยาวชน 
ผูนำชุมชน ผูนำศาสนา และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ให เปนส ื่อบุคคลในการเผยแพรความรู  
ชี้ชองทางชวยเหลือเยียวยาในการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพและอำนวยความเปนธรรมแก
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
 โดยไดดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเครือขายเยาวชน ผูนำชุมชน ผูนำ
ศาสนา และใหเปนสื่อบุคคลในการเผยแพร
ความรู ชี้ชองทางชวยเหลือเยียวยาในการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพและอำนวยความเปนธรรม
แกประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
ซ่ึงดำเนินการเสริมสรางเครือขายภาคประชาชน

ใหครอบคลุมทุกอำเภอในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต และ ๔ อำเภอในจังหวัด
สงขลา จำนวนทั้งสิ้น ๓๙ อำเภอ จำนวน 
ไมนอยกวา ๔,๓๐๐ คน  
 จากการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต พบวาผูเสียหายและเหยื่อ
อาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
ยังไมสามารถเขาถึงสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีรัฐจัดหาให บางรายท่ีตกเปนเหย่ือ
อาชญากรรมหรือผูเสียหายยังไมรับทราบ
สิทธิของตนที่รัฐใหการเยียวยา ดังน้ันจึงเปน
หนาที่ของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ท่ีตองประชาสัมพันธบทบาทภารกิจของกรมฯ 
เพื่อใหเหยื่ออาชญากรรมและผู เสียหาย 
ในพื ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการ
ชวยเหลือเยียวยา โดยการสรางเครือขาย
ภาคประชาชนใหเปนส่ือบุคคลในการเผยแพร
และชี้ชองทาง ซึ่งบุคคลถือเปนสื่อที่ดีที่สุด
ในการแจงสิทธิผูเสียหายและเหย่ืออาชญากรรม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ใหไดรับการ
เยียวยาอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
 

เสริมสรางหลักประกันดานสิทธิเสรีภาพ
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดย นายปริวรรต  จวนสาง

นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ
กองสงเสริมการระงับขอพิพาท
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 สิทธิพื ้นฐานของบุคคลที่ตกเปน
ผูตองหาหรือจำเลยในคดีอาญา ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 
ในเร่ืองการปลอยช่ัวคราว โดยกำหนดใหไดรับ
การประกันตัวเปนหลัก ดวยความเสมอภาค
กลาวคือ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย 
โดยจะเลือกปฏิบัติเพราะความแตกตางของ
เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทาง 
การเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ไมได   
 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพมี
ภารกิจในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ประชาชน ที่มุงถึงความสัมฤทธิผลของการ
ยติุธรรมบนพ้ืนฐานของมนุษยธรรม และการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน โดยมีกองทนุยติุธรรมเปนกลไก
ในการพิทักษสิทธิและเสรีภาพ ดวยการ
สนับสนุนเงินหรือคาใชจายเปนหลักประกัน
ในการปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจำเลย 
ในการนี้ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพได

ชวยเหลือผูตองขังในคดีอาญาที่มีลักษณะ 
เก่ียวเน่ืองกบัความขดัแยงในทางการเมือง ดงัน้ี   
       เม่ือวนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๓ นายกรฐัมนตรี  
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ไดมอบหมายให
กระทรวงยติุธรรมโดยกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพดำเนินการตรวจสอบการคุมครอง
สิทธิของผูตองขังในคดีอาญาที่มีลักษณะ 
เกี่ยวเนื่องกับความขัดแยงในทางการเมือง 
โดยใหประสานขอความรวมมือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพ่ือใหความเปนธรรม
กับผูตองขังที่ถูกคุมขัง จากการตรวจสอบ
พบวา มีผูตองขงัจำนวน ๑๘๐ คน ประสงค
ขอความชวยเหลือ ทั้งในดานการขอปลอย
ชั่วคราว ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับคดี  
ขอความชวยเหลือในการจัดหาทนายความ  
ความเปนอยูในเรือนจำและการรักษาพยาบาล 
ขอความชวยเหลือครอบครัว รวมถึงความ
ชวยเหลือดานการศึกษาของผูตองขังและบุตร 
ซึ่งในสวนของความชวยเหลือดานอื่น ๆ  
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดประสานไปยัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการตามความ
ประสงคดังกลาวแลว ในสวนของการปลอย
ชั่วคราว กองทุนยุติธรรมใหการสนับสนุน

ผูตองขังในคดีอาญาท่ีมีลักษณะเก่ียวเน่ืองกับความขัดแยง
ในทางการเมือง กบัสิทธิท่ีจะไดรบัการปลอยชัว่คราว 

โดย กองพิทกัษสิทธิและเสรีภาพ 
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หลักประกันในการปลอยช่ัวคราว จำนวน ๕๘ ราย
และศาลอนญุาตปลอยช่ัวคราว จำนวน ๑๘ ราย  
 และเม่ือวนัท่ี ๒๕ ตลุาคม ๒๕๕๔ 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหกระทรวง
ยุติธรรมดำเนินการปลอยชั่วคราวผูตองหา
และจำเลย อันเปนสิทธิพ้ืนฐาน เพ่ือใหผูตองหา 
และจำเลยตอสูคดีเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ 
และลดผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับตนเองและ
ครอบครัวจากการถูกจำกัดเสรีภาพ โดยในกรณี
ที่ศาลอนุญาตใหมีการปลอยชั่วคราวแต
กำหนดใหมีหลักประกันดวยน้ัน ชอบท่ีรัฐบาล
จะจัดหาประกันดังกลาว ใหแกผู ต องหา 
และจำเลยที่ไมสามารถจัดหาหลักประกันได 
เปนไปตามนโยบายเรงดวนที่รฐับาลนางสาว
ย่ิงลกัษณ  ชินวตัร นายกรัฐมนตรีไดแถลงตอ
รฐัสภา คือ การสรางความปรองดองสมานฉันท
ของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย  โดย
เม่ือวนัท่ี ๔ ตลุาคม ๒๕๕๔ นายกรฐัมนตรี
ไดมีคำส่ังนายกรัฐมนตรีที่ ๑๗๙/๒๕๕๔
แตงตั้งคณะกรรมการประสานและติดตาม
ผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการอิสระตรวจสอบและคนหาความจริง
เพื่อการปรองดองแหงชาติ (ปคอป.) ซึ่ง 
ไดเสนอขอมูลใหคณะรัฐมนตรี พิจารณา 
ใหความเห็นชอบในการขอความรวมมือ
กระทรวงยุติธรรม สำนกังานตำรวจแหงชาติ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนกังานอยัการ
สูงสุด ดำเนินการเก่ียวกับคดีอาญาท่ีมีลักษณะ
เกี่ยวเนื่องกับความขัดแยงในทางการเมือง  
 จากการดำเนินตามนโยบายดังกลาว
มีผู ต องขังได แสดงความประสงคขอรับ 
ความชวยเหลือในการปลอยชัว่คราว จำนวน 

๕๗ ราย แตเนื่องจากสถานะทางการเงิน
กองทนุยติุธรรมไมเพียงพอตอการชวยเหลือ
ผูตองขังดังกลาว กระทรวงยุติธรรมจึงได
กราบเรียนนายกรฐัมนตรีขอรบัการสนบัสนนุ
เงินงบกลางเพ่ือใชเปนหลักประกันในการปลอย
ช่ัวคราว และเพือ่ใหเปนไปตามขอเสนอของ 
ปคอป. ในสวนที่รัฐบาลตองหาหลักประกัน
ใหกบัผูตองขงั ตอมาเม่ือวนัท่ี ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัเงินงบกลาง
เพื่อใชเปนหลักประกันในการปลอยช่ัวคราว 
ผูตองขังคดีอาญาฯ จำนวน ๕๗ ราย เปนเงิน 
๔๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท โดยใหนำหลักเกณฑ
และวิธีการเบิกจายของกองทุนยุติธรรมมาใช
โดยอนุโลม ท้ังน้ี เม่ือผูตองขังปฏิบัติตามหมาย
ศาลและศาลไดมีคำพิพากษาแลว ใหกระทรวง
ยุติธรรมดำเนินการขอคืนเงินประกันและ 
นำสงคลังเพื่อเปนรายไดแผนดินตอไป โดย 
ในการยืน่คำรองขอปลอยช่ัวคราวตอศาลได
ทนายท่ีมีความชำนาญจากสมาคมทนายความ
แหงประเทศไทยใหการชวยเหลือ อันแสดง 
ใหเห็นถึงความรวมมือจากภาคสวนในการ
ดำเนินการเพื่อใหประชาชนไดรับสิทธิตาม
กฎหมาย  
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วนั เดือน ป รายการ เงินประกัน จำนวนผูตองขัง หมายเหตุ 

รับ  
(บาท) 

จาย  
(บาท) 

คงเหลือ  
(บาท) 

ประกัน
แลว 

ยังไมได
ประกัน 

๑๐ ม.ค.๕๕ ครม .อนุมั ต ิ
เงินงบกลาง 

๔๓,๘๔๐,๐๐๐  - ๔๓,๘๔๐,๐๐๐ - ๕๔ -ครม.อนมุติั  
๕๗ รายตรวจสอบ
รายช่ือกบั นปช.
และสมาคม
ทนายความฯ แจง
เพ่ิมเติม ๓ ราย 
รวม ๖๐ราย ตอ
มาประกนัตนเอง 
๕ รายและ 
เสียชีวิต ๑ ราย 
คงเหลือ ๕๔ ราย 

๒๕ มิ.ย.๕๕ ยื่นประกัน 
ผูตองขัง
จังหวัด
มุกดาหาร 

- ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๘๔๐,๐๐๐ ๑๓ ๔๐ -ศาลอนญุาต 
ในวงเงิน
หลักประกันรายละ 
๒,๐๐๐,๐๐๐บาท 
-คดีถึงท่ีสุด ๑ ราย
คงเหลือ ๔๐ ราย 

๖ ก.ค.๕๕ ยื่นประกัน 
ผูตองขัง
จังหวัด 
มหาสารคาม 

- ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๘๔๐,๖๒๐ ๙ ๓๑  

๓ ก.ค. ๕๕ ครม.อนุมัติ
เงินงบกลาง
เพิ่มเติม 

๖๗,๑๖๐,๐๐๐   - ๗๑,๐๐๐,๖๒๐ - ๓๑  

นอกจากนี้ กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ โดยกองทุนยุติธรรมยังไดดำเนินการ
ตามวัตถุประสงคในการชวยเหลือประชาชน 
ดวยความเสมอภาคและเทาเทียม โดยการให
สนับสนุนเงินเปนหลักประกันในการปลอย
ชั่วคราวใหกับผูตองขังจากเหตุการณความ

ไมสงบในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ
ใหความชวยเหลือแกผู ตองหาหรือจำเลย 
ในคดีทัว่ไป ปจจบุนักองทนุยติุธรรมใหการ
สนับสนุนเงินเปนหลักประกันในการปลอย
ช่ัวคราวแกผูตองหาหรือจำเลย เปนจำนวน
มากกวา ๓๐๐ ราย แลว 

ตารางสรปุการขออนุมติัเงินงบกลาง และการใชจายเงินงบกลาง 
สำหรับชวยเหลือผูตองคดีอาญาที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับ 

ความขัดแยงในทางการเมือง 
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เก็บตก... 

กองบรรณาธิการวารสารสิทธิมนุษยชน  
กองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓   
๑๒๐ หมู ๓ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ฯ  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๑๐ 

 กอนอื่นก็ขอสวัสดีสำหรับทานสมาชิกและผูอานทุกทาน พบกันอีกเชนเคยกับวารสารสิทธิมนุษยชน 
ที่รวบรวมสาระและความรูเกี่ยวกับแวดวงสิทธิมนุษยชนทั้งที่เกิดข้ึนในสังคมทั้งในประเทศและตางประเทศ 
สำหรับวารสารสิทธิมนุษยชนฉบับนี้เปนฉบับที่ ๒ แลว กองบรรณาธิการไดรวบรวมและสรรหาสาระดี ๆ  
พรอมบทความและสกูปพเิศษรวมทัง้ความรูดานสทิธมินษุยชนมาใหทานผูอานไดเติมเตม็ความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับสถานการณดานสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้น...สำหรับฉบับนี้ คอลัมนเก็บตก มีเรื่องเลาถึงกิจกรรมการ
สงเสรมิและการสรางหลกัประกนัดานสทิธิมนษุยชนทีเ่กดิขึน้ เมือ่เรว็ ๆ นี.้.. กรมคุมครองสทิธแิละและเสรภีาพ 
กระทรวงยุตธิรรม รวมกบัคณะกรรมการนิตศิาสตรสากล จดัสมัมนา “สทิธมินษุยชนและหลักนติธิรรมในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมนีายพทิยา จนิาวฒัน อธบิดกีรมคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ เปนประธาน 
ในพธิเีปด และ นางสาวปตกิาญจน สทิธเิดช รองอธบิดกีรมคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ รวมเปนวทิยากรบรรยาย
ใหความรู ในหวัขอ “การนำมาตรฐานสิทธมินษุยชนระหวางประเทศมาใชภายในประเทศ” นอกจากน้ียงัมี
วทิยากร นายซามาเซีย เซีย ซารฟิ ผูอำนวยการโครงการภูมภิาค คณะกรรมการนิตศิาสตรสากล นางสาวเอมมะลีน ฮลิ  
ผูใหคำปรึกษาดานกฎหมาย ระหวางประเทศของคณะกรรมการฯ และนายเลอรอง เมยอง เจาหนาที่ดาน 
สทิธมินษุยชน สำนกังานสหประชาชาติขาหลวงใหญสทิธมินษุยชน เขารวม นายพทิยา ฯ กลาววา “การจดัสัมมนา
ในคร้ังน้ีจะเปนการสรางความรู  ความเขาใจดานสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม และสาระสำคัญของสนธิสัญญา
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนฉบับตาง ๆ ที่ประเทศไทยเขารวมและลงนามใหสัตยาบันกับเจาหนาที่
ภาครัฐระดับกลางจากหนวยงานดานความมั่นคง รวมถึงประโยชนในการนำไปปรับใชในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาทีภ่าครฐัใหเกดิประสทิธภิาพสูงสดุ ซึง่เปนการยกระดับดานสทิธมินษุยชนของประเทศไทย อกีกาวหนึง่” ... 
และอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน...กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ไดรวมลงนาม ในแผนปฏิบัติการ 
๕ ป ภายใตกรอบความรวมมอืระหวางรฐับาลไทยและหนวยงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ซึง่จะมผีล
บงัคบัใชระหวาง ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ในกรอบความรวมมอืหมวด “สทิธมินษุยชนและการเขาถึงความยตุธิรรม”        
ซึง่ นายพทิยา จนิาวฒัน อธบิดกีรมคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ กลาววา “การรวมลงนามในคร้ังนี ้ เปนความ
รวมมือระหวางรัฐบาลไทยและหนวยงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยในการสงเสริมทางดานกฎหมาย 
นโยบาย และการบริหารความยุตธิรรมภายในประเทศใหสอดคลองกบัมาตรฐานสิทธมินษุยชนระหวางประเทศ 
และกลไกสิทธมินษุยชนระหวางประเทศอ่ืน ๆ เพือ่เปนการคุมครองประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส 
ใหเกดิความเทาเทยีมกนัในสงัคม”...เปนอยางไรบางครบั ทานผูอาน ทีแ่หละครบัเปนกจิกรรมท่ีเกิดข้ึนเพือ่เปนการ
สรางหลักประกันดานสิทธิมนุษยชนใหกับประเทศของเรา จะไดทัดเทียมกับนานาประเทศกับเขาเสียที...
พบกันใหมฉบบัหนาครบั.... 
 ขอเชิญทานผูอานที่สนใจ....รวมสงเรื่องราวเกี่ยวกับการสงเสริมสิทธิมนุษยชนไมวาจะเปนประสบการณ 
จากทานผูอานหรอืความคดิเหน็เกีย่วกบัสทิธมินษุยชน...สามารถเขียนบรรยาย หรอืเขยีนเปนบทความหรือแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองสิทธิมนุษยชน...อยารอชา...อยาเก็บความคิดของทานไวคนเดียว..รวมแชรประสบการณกัน..
ผานวารสารสิทธิมนุษยชนของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ โดยทานสามารถสงบทความหรือแสดง 
ความคดิเหน็ของทานมาไดที ่
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     ขอเชิญชวนตอบคำถามชิงรางวัล สงคำตอบมาหาพวกเรามีรางวัลมากมายรอพวกทานอยูที่นี่ 
 คำถาม : กระตุนความคิด สะกิดความจำ 
 ๑. ประเทศไทยไดมกีารบญัญตัหิลกัความเสมอภาคและการไมเลอืกปฏบิตัใินรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  
      พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ใช    ไมใช  ไมแนใจ 
 ๒. สิทธิมนุษยชนแบงออกเปน ๒ ระดับ ไดแก ระดับแรก คือ สิทธิที่ติดตัวตั้งแตกำเนิด และระดับท่ีสอง  
     คือ สิทธิที่ไดรับการรับรองในรูปของกฎหมาย 
  ใช     ไมใช   ไมแนใจ 
 ๓. สทิธมินษุยชนแบงออกเปน ๕ หลกัการสำคัญ ไดแก ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย ความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ  
     เปนสากลและไมสามารถถายโอนกันได และ แบงแยกไมได 
  ใช     ไมใช   ไมแนใจ 

 ความรูทีไ่มควรมองขาม....  โทษประหาร (DEATH PENALTY)...?  
 โทษประหาร คอื โทษทางอาญาท่ีรนุแรงทีส่ดุโดยมุงทำใหบคุคลทีถ่กูลงโทษตามไมวาโดยวธิกีารใดตามท่ีกฎหมาย
บญัญตัไิว ตามประมวลกฎหมายของไทยการประหารชีวติตองโดยการฉีดสารพษิใหตายเนือ่งจากการลงโทษประหาร 
เปนผลจากการพิจารณาคดีอาญา ดังนั้นการตัดสินลงโทษจะตองผานการพิจารณาโดยกระบวนการตามกฎหมาย
ซึ่งโดยปกติจะทำโดยศาลอาญาหรือศาลอาญาทหาร ดังนั้น “โทษประหาร” จึงตางกับ “การสังหารตามอำเภอใจ 
(Arbitrary Execution)” หรือ “การสังหารโดยการพิจารณาอยางรวบรดั (Summary Execution)” หรือ  
“การสังหารนอกกฎหมาย (Extra-judicial Killing)” ซึ่งเปนการจงใจทำใหคนตายโดยเจาหนาที่ของรัฐโดยไมผาน
กระบวนการยุติธรรม แมวาตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ไมได
หามโทษประหารอยางเด็ดขาด โดยกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดกำหนดวา
ในประเทศท่ียังไมยกเลิกโทษประหาร โทษประหารจะมีไดแตเฉพาะกับอาชญากรรมท่ีรายแรงท่ีสุด (Most 
Serious Crime) แตความเห็นของนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนสวนหน่ึงเห็นวาโทษประหารโดยตัวเองขัดตอ 
หลักสิทธิมนุษยชน อยางไรก็ตามแมวาโทษประหารชีวิตจะไมขัดตอ ICCPR แตวิธีการประหารชีวิตอาจจะขัดตอ
สิทธิมนุษยชน เชน การใชกอนหินขวางใหตาย หรือโบยใหตายถือไดวาเปนการลงโทษท่ีทารุณโหดรายและขัดตอ
สิทธิมนุษยชนเวทีสำหรับการเจรจาเพ่ือยุติขอพิพาท สหประชาชาติมีองคกรยอย ๆ จำนวนมากเพ่ือดำเนินการ
ตามภารกิจ และดูแลใหความสำคัญในเร่ืองสิทธิมนุษยชน ซ่ึงถือไดวาเปนสาเหตุสำคัญของการกอต้ังสหประชาชาติ 

คุยกันทายเลม 
 ทานสามารถสงคำตอบชิงรางวัลมาไดที่กองสงเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพผูโชคดี 
๕ ทานแรกจะไดรับของรางวัลจากกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไปเลยคะ สำหรับวารสารสิทธิมนุษยชนน้ี
เปนการเผยแพรขาวสารและความรูสิทธิมนุษยชน ทานใดสนใจสมัครเปนสมาชิกวารสารสิทธมินษุยชน สามารถสง
จดหมายหรือดาวนโหลดแบบฟอรมสมคัรสมาชกิไดที ่www.rlpd.moj.go.th สงมาไดตามทีอ่ยูกรมคุมครองสทิธแิละ
เสรภีาพ เพือ่ท่ีคณะทำงานจะไดจดัทำทะเบียนทีอ่ยูสมาชกิตอไป 
 หากมีขอแนะนำติชมประการใด กองบรรณาธิการยินดีนอมรับฟงทุกความเห็น เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง
วารสารฯ ใหตรงความตองการของผูอานยิง่ขึน้คะ 

คำถามทายเลม 

เฉลยคำถาม (ปกษแรก) 
ขอ ๑. ใช  
ขอ ๒. ไมใช ความเสมอภาค มใิชแปลวาสิง่ทีท่กุคนตองไดรบัเทากนั แตเปนการทีท่กุคนควรไดรบัจากสวนทีค่วรไดในฐานะทีเ่ปนคน 
ขอ ๓. ไมใช สิทธิมนษุยชน คอื สิง่จำเปนสำหรับคนทกุคนทีต่องไดรบัในฐานะท่ีเปนคน เพือ่ใหมชีวีติรอดและพฒันาตอไปได ซึง่จะกวางกวาที ่
   กฎหมายรับรองไว 
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