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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถา 

บนคว�มเคลื่อนไหว

ปัจจุบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นประเด็นที่อยู่ใน
ความสนใจและมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก  
การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบธุรกิจ 
ในประเทศไทยได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส�าคัญ
ของการด�าเนินธุรกิจที่ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนจึงเป็น
เร่ืองที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการประกอบธุรกิจอย่างม ี
ความรับผิดชอบและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้กลาย 
มาเป็นมาตรฐานที่ประเทศคู ่ค ้าหรือร ่วมลงทุนกับ
ประเทศไทยคาดหวังมากยิ่งขึ้น

ดังน้ัน เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้มีความรู ้ 
ความเข้าใจและตระหนักถึงการส่งเสริมการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ จึงได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห ่ งชาติ  (กสม . )  ผู ้ แทนไทยใน 
คณะกรรมาธิการระหว ่างรัฐบาลอาเซียนว ่าด ้วย 
สิทธิมนุษยชน (AICHR) เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
ประ เทศ ไทย  (UNGC )  และ โค ร งก า รพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง 
“การเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย”  
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรงุเทพมหานคร เมือ่วนัท่ี 
31 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ความรู ้ความเข้าใจในหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับ 
สทิธมินษุยชนของสหประชาชาตใินประเทศไทย (UNGP) 
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม 

โอกาสนี ้พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาน�าเรื่อง “หลักการ
ช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
กับการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม”  
โดยได้กล่าวถงึความส�าคัญของหลักการ UNGP ซึง่เชือ่มโยงกบั 
หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง และเน้นย�า้ถงึการมอบหมาย 
ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

การเคารพและคุ้มครองสทิธมินุษยชน 
นอกจากจะเป็นหน้าที่ของรัฐแล้ว 
ยังถือเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีรัฐต้องมี
มาตรการส่งเสริมให้เกิดการเคารพ 
ในหลกัสทิธมินุษยชน ตามเจตนารมณ์ 
ของสหประชาชาติ
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เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดท�าแผน
ปฏบิติัการระดบัชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบัสิทธมินษุยชน (NAP) 

นอกจากนี้ ได้มีพิธีลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ของสหประชาชาติในประเทศไทย (UNGPs) โดยมี 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยตุธิรรม ลงนามร่วมกับภาคเีครือข่าย 7 องค์กร ประกอบด้วย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย เพื่อเป็น 
การยืนยันเจตนารมณ์และความมุ่งม่ันของทุกภาคส่วน 
ในการเคารพและปฏิบัติตามหลักการ UNGP 

ส�าหรับแนวทางในการส่งเสริมการเคารพและ
คุ ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ 
ของหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของหลักการส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่

1) หน้าท่ีของรัฐในการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(State duty to protect human rights) โดยรัฐ 
มีหน้าที่คุ ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนจาก 
การละเมิดขององค์กรภาคธุรกิจ โดยในการท�าหน้าที่ 
ดังกล่าวรัฐอาจด�าเนินมาตรการต่างๆ เช่น การบังคับใช้

กฎหมาย การประกันว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจจะต้อง 
ไม่เป็นอุปสรรคและต้องส่งเสริมให้เกิดการเคารพ 
หลักสิทธิมนุษยชน การจัดให้มีแนวปฏิบัติเรื่องวิธีการ
เคารพหลักสิทธิมนุษยชนแก่องค์การภาคธุรกิจ และ
สนับสนุนให้องค์การภาคธุรกิจก�าหนดวิธีการรับมือ 
กับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

2) ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพ
สทิธมินุษยชน (Corporate responsibility to respect 
human rights) โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจต้องมี 
ความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็น
ธรุกจิประเภทใดหรอืขนาดใดกต็าม ซ่ึงการเคารพหมายถงึ 
การหลีกเล่ียงไม่กระท�าการใดๆ ที่ เป ็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนของผู้อื่น และควรดูแลผลกระทบทางลบ 
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจด้วย 

3) การเข้าถึงการเยียวยา (Access to remedy) 
เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ บุคคลที่
ถูกละเมิดต้องสามารถเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิผล 
ซึง่รวมถงึการแก้ไข ฟ้ืนฟ ูชดเชยผลกระทบหรอืการละเมดิ 
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั้งโดยกลไกหลักของรัฐ ได้แก่
กระบวนการยติุธรรม และกลไกอืน่ๆ ของรฐั เช่น ช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและ 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาคธุรกิจเองควรให้ 
ความร่วมมอืหรอืจดัให้มกีลไกเยยีวยาในสถานประกอบการ 
หรอืในพืน้ท่ีปฏบิตักิาร โดยกลไกดงักล่าวต้องมคีวามชอบธรรม 
สามารถเข้าถึงได้ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

อย่างไรกต็าม การสร้างความรบัรูแ้ละการเผยแพร่ 
หลักการชี้แนะฯ ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความพร้อม 
ของภาครฐัและภาคเอกชนในการสนบัสนนุผูป้ระกอบการ 
ด�าเนินธรุกจิโดยมีความรบัผดิชอบต่อสงัคมและเคารพ 
สทิธมินุษยชน รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่าง 
องค์กรในการขบัเคลือ่นหลกัการดังกล่าวไปสูก่ารปฏบิตัิ 
ให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมและมปีระสทิธภิาพต่อไป 

บนคว�มเคลื่อนไหว กองบรรณาธิการ
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บนคว�มเคลื่อนไหว

การหารือเกีย่วกบัการเสริมสร้างกลไกระดบัภมิูภาค 
รวมทั้งแนวทางและมาตรการในการแก้ ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ ถือเป็นวาระส�าคัญในการ
ประชุมบนเวทโีลกในหลายๆ คร้ัง ซ่ึงประเทศไทยเอง
ก็ได้รับความเช่ือม่ันจากองค์กรระดับสากลให้จัด
ประชุมคร้ังส�าคัญนีเ้ช่นกนั  

ร่วมเปิดการประชุม
ระดับสูง ยกระดับ 
ความร่วมมือ 
บริหารจัดการ
ชายแดนอาเซียน 

ยุติธรรม
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อาชญากรรมข้ามชาติ ถือเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลต่อ
ความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
รวมถงึส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่ปัจจบุนั
มีการพัฒนาการลักลอบขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
ในรูปแบบใหม่ๆ มากยิ่งข้ึน ซ่ึงถือเป็นอีกหนึ่งปัญหา
ส�าคัญที่กลุ่มประเทศอาเซียนและภูมิภาคเอเชียก�าลัง 
ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร  
นายสมชาย เสยีงหลาย ท่ีปรกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ยุติธรรม พร้อมด้วย นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัด
กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับสูง 
เพื่อยกระดับความร่วมมือในการบริหารจัดการชายแดน
อาเซียน “เพื่อประชาคมอาเซียนท่ีเชื่อมโยงกันมากข้ึน 
ปลอดภัย และม่ันคง” (High Level Regional  
Conference on Enhancing Cooperation on Border 
Management in the ASEAN Region : “Ensuring  
a More Interconnected, Safe and Secure ASEAN 
Community”) ซ่ึงกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ

ส�านกังานป้องกนัยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and  
Crime – UNODC) เป ็นเจ ้าภาพจัดการประชุม  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและต่อยอดในด้าน 
การบริหารจดัการชายแดน การหารอืในการประชุมเกีย่วกบั 
การเสริมสร้างกลไกระดับภูมิภาค รวมท้ังแนวทางและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

ส�าหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีผู ้แทนระดับสูง 
จากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมจ�านวน 20 ประเทศ โดยมี
ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมเกือบท้ังหมด (ยกเว้น

สิงคโปร์และบรูไนดารุสซาลาม) และประเทศคู่เจรจา 
ได้แก่ ออสเตรเลยี สหรฐัอเมรกิา เยอรมน ีญีปุ่่น เกาหลใีต้ 
ปากสีถาน แคนาดา สหภาพยโุรป รสัเซยี สวติเซอร์แลนด์ 
รวมทัง้องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ได้แก่ สมชัชารฐัสภาอาเซยีน (ASEAN Inter-Parliamentary 
Assembly – AIPA) องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization 
– ICAO) องค์การต�ารวจสากล (Interpol) องค์การ
ระหว่างประเทศเพือ่การโยกย้ายถิน่ฐาน (International 
Organization for Migration – IOM) คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งสหประชาชาตสิ�าหรบัเอเชียและ
แปซิฟิก (United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) 
องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  
และเพิม่พลงัของผูห้ญงิแห่งสหประชาชาต ิ(UN Women) 
และธนาคารโลก (World Bank) 

โอกาสนี้ นายสมชาย เสียงหลาย ได้กล่าวปาฐกถา 
เปิดงานร่วมกบั Mr.Aldo Lale-Demoz รองผูอ้�านวยการ 
บริหารส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNODC) โดยทีป่รกึษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รู้สึกยินดีและ
เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุม
ส�าคัญระดับภูมิภาคครั้งน้ี ในนามท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ทั้ งนี้  ท ่านมีความประทับใจ 
ต่อส�านักงาน UNODC และทีมงานประจ�าภูมิภาค  
ที่ ได ้พยายามสนับสนุนประเทศไทยและภูมิภาคน้ี  
ในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด และ 
การก่อการร้าย โดยคร้ังน้ีเป็นการประชุมเก่ียวกับ 
การพัฒนาการบริหารจัดการชายแดนในเชิงบูรณาการ
ของประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 ที่ประเทศไทยได้เป็น 

บนคว�มเคลื่อนไหว
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เจ้าภาพจัดขึ้น โดยการสนับสนุนของ UNODC ซึ่งเป็น 
การประชุมที่มีความส�าคัญมาก

โดยในการอภิปรายครั้งก่อนๆ ส่วนใหญ่จะเป็น 
ด้านเทคนคิ แต่ในครัง้นีจ้ะมุง่เน้นเข้าไปถงึด้านนโยบาย อนัเป็น 
สิ่งจ�าเป็นต่อการหาทางออกในระดับภูมิภาคร่วมกัน 
โดยส่ิงส�าคญัทีเ่ราจะต้องตระหนกัไว้เสมอคอืข้อเทจ็จรงิทีว่่า 
หน่วยงานด้านความมั่นคง การยุติธรรม และการบังคับ
ใช้กฎหมาย จ�าเป็นจะต้องมกีารบรูณาการท�างานร่วมกับ 
หน่วยงานด้านการค้า เศรษฐกิจ และการขนส่ง เพือ่ตอบสนอง 
ต่อสภาวะแวดล้อมใหม่ๆ ที่มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว 
โดยแต่ละฝ่ายจะต้องเข้าใจความต้องการและเป้าหมาย 
ของอกีฝ่ายหนึง่ให้ชดัเจน โดยเฉพาะในส่วนทีท่ัง้สองฝ่าย 
ต้องการและคาดหวังในวัตถุประสงค์เดียวกัน นั่นก็คือ 
ความต้องการให้ภูมิภาคอาเซียนประสบความส�าเร็จ 

ในการอภิปรายครั้งน้ี มุ่งหวังว่าจะมีข้อเสนอแนะ 
และข้อสรุปที่เห็นพ้องกัน อันจะน�าไปสู่การประชุม 
เจ้าหน้าทีอ่าวโุสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาต ิ(ASEAN 
Senior Officials’ Meeting on Transnational Crime 
: SOMTC) ในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าน้ี โดยเช่ือว่า 
ข้อเสนอแนะและข้อสรุปน้ัน จะสามารถช่วยให้ภูมิภาค
ได้มุ่งไปข้างหน้าตามทิศทางที่ถูกต้องต่อไป 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทาง
ความเป็นเลศิเกีย่วกบัการพฒันาเครือข่ายความเชือ่มโยง 
ในอาเซยีนและระหว่างอาเซียนกบัภมูภิาคเอเชีย แนวทาง 
การรับความท้าทายที่สืบเนื่องจากความเช่ือมโยงและ 
การเคลื่อนย้ายของสินค ้า บริการ และบุคคลที่มี 
ความเคลือ่นไหวมากขึน้ โดยเฉพาะความท้าทายรปูแบบใหม่
อาท ิการลกัลอบขนยาเสพตดิและสารตัง้ต้น การค้ามนษุย์ 
การขนคนข้ามชาต ิ การก่อการร้าย เป็นต้น โดยทีป่ระชมุ 
เห็นว่าการบริหารจัดการชายแดนที่ดีสามารถพัฒนา
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาค อันจะ 
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการเติบโต 
ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง พร ้อมย�้าถึง 
การด�าเนินการที่ประชาชนจะต้องได้รับประโยชน  ์
ให้ประชาชนมส่ีวนร่วม รบัรู ้รบัทราบ และร่วมเป็นส่วนหนึง่ 
ในการแก้ไขปัญหา โดยสะท้อนผ่านผู้แทนราษฎรและ
กลไกทีเ่กีย่วข้อง ซึง่สือ่มวลชนรวมทัง้นกัวชิาการสามารถ
เสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกันในเรื่องนี้ได้ 

นอกจากน้ี ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ประเทศไทย 
น�าเสนอผลการประชุมให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) ครั้งที่ 17 
ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22–27 พฤษภาคม 2560  
ณ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว รบัทราบ และ
ผลักดันให้การบริหารจัดการชายแดนมีการด�าเนินการ 
ที่เป็นรูปธรรมต่อไป

การประชมุร่วมมอืกันในครัง้นี ้จงึสะท้อนให้เห็นว่า 
การด�าเนินนโยบายในระดับภูมิภาคร่วมกัน นอกจาก 
จะเป็นการแลกเปลีย่นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ในด้าน
สังคมและเศรษฐกิจระหว่างกันแล้ว ยังเป็นการเน้นย�้า 
ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงบทบาทและความส�าคัญ
ในเวทีสากลของภาคีอาเซียนอีกด้วย 
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การจัดค่ายเยาวชนฤดูร้อนแก่บุตรหลาน
ของบคุลากรในสงักดัรัฐหลายๆ หนว่ยงาน
ในชว่งปดิเทอม นอกจากจะเป็นการแบ่งเบา 
ภาระให้ ผู้ปกครองผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่  
รับผิดชอบแล้ว ยังเสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะอันเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต 
ในหลายๆ ด้านให้เด็กๆ ไปพร้อมกัน 

ยุติธรรม

จัดค่ายเยาวชน 
ฤดูร้อน  
ปลูกเมล็ดพันธุ์ด ี
ให้สังคม เ ม่ือวันอังคารที่  2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.  

ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ช้ัน 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัด
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน 
(Kids Camp) ซ่ึงจัดขึ้นโดยกองการเจ้าหน้าที่ ส�านักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้บุตรหลานของบุคลากรในสังกัดส�านักงาน
รฐัมนตรแีละส�านกังานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ได้เพิม่ทกัษะการเรยีนรู้ 
และเพิม่พนูทกัษะด้านอืน่ๆ นอกเหนอืจากการเรยีนให้เป็นประโยชน์ 
ในช่วงปิดภาคการศกึษา โดยจดักิจกรรมให้บตุรหลานของบคุลากรฯ 
ได้พบปะกบัผู้บรหิารกระทรวงยตุธิรรม เพือ่รบัฟังโอวาทเก่ียวกับการ
ด�าเนินชีวิตที่เป็นประโยชน์ และเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม 
ในอนาคตต่อไป 

บนคว�มเคลื่อนไหว
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ส�าหรบัโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดรู้อน (Kids Camp) มแีนวคดิ
มาจากส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของบุคลากรในสังกัด  
จงึได้มีการน�าเอาแนวคดิการพฒันาคณุภาพชวีติมาใช้ โดยหนึง่ในการ 
พัฒนาคุณภาพที่ส�าคัญ คือ ความสุขด้านครอบครัว ซ่ึงเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรมีความสุขในการใช้ชีวิตและ 
ในการท�างาน ส่งผลให้เกิดความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและ 
การท�างานของบุคลากร 

จากการส�ารวจแบบสอบถามไปยังบุคลากรในสังกัดส�านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมและส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม  
พบว่ามีบุคลากรบางส่วนประสบปัญหาไม่มีผู ้อยู ่ดูแลบุตรหลาน  
ในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษา ท�าให้บางส่วนอาจต้องลางาน 
เพือ่หยดุเลีย้งดบูตุรหลาน หรอือาจต้องน�าพาบตุรหลานมาปฏิบตังิาน 
ด้วย แต่เนื่องจากสถานที่ไม่เอื้ออ�านวย ท�าให้บุคลากรอาจขาดสมาธ ิ
ในการปฏิบัติงาน เพราะเกิดความวิตกกังวลว่าบุตรหลานจะได ้
รับอันตราย หรืออาจมีเหตุที่ท�าให้เกิดความเสียหายตามมา 

ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตรหลานให้แก่
บุคลากรในสังกัดหน่วยงานดังกล่าว จึงเห็นควรจัดท�าโครงการ 
ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน (Kids Camp) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวและแบ่งเบาภาระในการดูแล
บุตรหลานในช่วงปิดภาคการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้บุตรหลานได้มีเวที
ในการท�ากิจกรรมในช่วงฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์ และได้เรียนรู ้
เพิ่มพูนทักษะด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียน นอกจากนี้  
การเข้าค่ายยงัมส่ีวนช่วยในการสร้างปฏสิมัพนัธ์ร่วมกนั อนัจะน�ามาซึง่ 
ความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นระหว่างผู้ปกครองด้วยกันอีกด้านหนึ่งด้วย

โดยโครงการดงักล่าว จดัขึน้ในวนัอังคารของทกุสปัดาห์ รวมทัง้สิน้ 
6 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 
ในพื้นที่บริเวณภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ฯ และพื้นที่รอบๆ  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรตฯิ โดยมบีตุรหลานของบคุลากรในสงักดั
ส�านักงานรัฐมนตรีและส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม ที่เรียนอยู ่ในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมทั้งหมด  
21 ราย และมีบุตรหลานที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยดูแลผู้เข้าร่วม
โครงการ 2 ราย โดยรปูแบบกจิกรรมทีไ่ด้ด�าเนนิมาตลอดทัง้โครงการ  
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เป็นกิจกรรมทีมุ่ง่พฒันากระบวนการคดิสร้างสรรค์ส�าหรบัเดก็ ได้แก่ 
กจิกรรมสนัทนาการเพ่ือการละลายพฤตกิรรม กจิกรรมการวาดภาพ 
ระบายสี กิจกรรมงานประดิษฐ์ ท�ากรอบรูปจากไม้ไอศกรีมและ 
ของเล่นภูมิปัญญาของไทย การท�าอาหารแบบง่ายๆ การปลูก 
พืชผักสวนครัว การปั้นแป้งโด ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะสร้าง 
ความสนกุสนานแล้ว ยงัเป็นการปลกูฝังและสร้างแรงบนัดาลใจให้กบั 
เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในค่ายได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี เด็กๆ  
ยงัได้พบปะผู้บรหิารกระทรวงยตุธิรรมอย่างใกล้ชดิ ทัง้ได้รบัฟังโอวาท
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต และข้อคิดต่างๆ ในการเติบโต 
เป็นพลเมืองดีของสังคมในอนาคต

ทั้งน้ี ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายธวัชชัย ไทยเขียว  
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ 
ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน (Kids Camp) และมอบประกาศนียบัตร
ให้แก่บุตรหลานผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 21 ราย รวมทั้ง 
ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการด�ารงชีวิต โดยเน้นเร่ืองของ 
การท�าความดีและเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

บนคว�มเคลื่อนไหว กองบรรณาธิการ
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ในยุคข้อมูลข่าวสาร เยาวชนรุ่นใหม่
จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
สิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการตระหนัก
ถึงสิทธิและหน ้าที่ ของตนเองตาม
แนวทางที่สร้างสรรค์ 

ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ติดตามผลหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม ่
ใส่ใจเคารพสิทธิ 

คุ้มครองสิทธิฯ

สิทธมินษุยชนเป็นเรือ่งทีถ่กูพดูถงึและได้รบัความสนใจ 
เป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาความขัดแย้ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ท�าให้มีการอ้างสิทธิต่างๆ มากมาย  
ซึ่งการเข้าใจสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
ถือเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความ
เสมอภาคในสังคมได้

เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2560 น.ส.ปิตกิาญจน์ สทิธเิดช 
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ น�าคณะผู้บริหาร
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานตามโครงการ 
ฝึกอบรมเยาวชน หลักสูตร “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพ
สิทธ”ิ โดยม ีน.ส.พรพรรณ มณสีถติถ์ หวัหน้าคณะท�างาน
รัฐมนตรีว ่ าการกระทรวงยุ ติธรรม นางนงภรณ ์  
รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
ร่วมลงพื้นที่
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บนคว�มเคลื่อนไหว

ผู้มีช่ือเสียงจากหลากหลายสาขาอาชีพ มาร่วมถ่ายทอด 
เรือ่งราวประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจ 
ปลุกพลังแห่งฝันให้แก่เยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
รวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก่น้องๆ เยาวชนอย่างใกล้ชิด 

นอกจากนี้ยังมีการสอนเทคนิค ทักษะ และศิลปะ 
การเผยแพร่การจดัท�าสือ่ประชาสัมพันธ์ด้านสทิธเิสรภีาพ
และสิทธิมนุษยชนที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับเยาวชน 
รวมทั้งให้น้องๆ เยาวชนได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสกับชุมชน 
โดยใช้มุมมองด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  
เพื่อจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ตามความสนใจอีกด้วย 

ทั้งน้ี การลงพื้นที่ดังกล่าว ท�าให้มองเห็นปัญหา 
ต่างๆ ด้านเด็กและเยาวชนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ 
เกิดความรู้ความเข้าใจ มองเห็นความหวังของเด็กๆ 
และเยาวชน รวมทั้งเห็นทิศทางการด�าเนินงาน 
ในการพฒันาเพือ่เพิม่ศักยภาพส�าหรบัเดก็และเยาวชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เติบโตได้อย่างแข็งแรง  
ซึ่งนับเป็นการลงทุนที่ให้ผลในระยะยาวและยั่งยืน 
อีกด้วย 

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ด�าเนินการ 
จัดอบรมมาแล้วจ�านวน 3 รุ ่น โดยมีวัตถุประสงค  ์
เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพให้กับกลุ่มเยาวชน 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อปลูกฝังให้
เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน มีความรู้
ความเข้าใจรวมทัง้สร้างความตระหนกัในสทิธแิละหน้าที่
ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ 

โอกาสนี้ อธิบดีกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
ได้กล่าวต้อนรบัน้องๆ เยาวชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม และร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมวิทยากร รวมทั้ง 
เข้าเยีย่มชมการด�าเนนิงานตามโครงการฝึกอบรมเยาวชน 

หลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4

ส�าหรับกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรเยาวชน 
รุ ่นใหม่ใส ่ใจเคารพสิทธิฯ จัดขึ้นโดยกองส ่งเสริม 
สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี
การจดักจิกรรมต่างๆ ทีเ่หมาะสมส�าหรบัเดก็และเยาวชน 
ในพื้นที่ในแต่ละรุ ่น มีการเชิญวิทยากรพิเศษและ 
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