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1.เปาหมาย 
 จุดมุงหมายของโครงการคือ ใหนิสิต นักศึกษาและประชาชนที่สนใจกระบวนการยุติธรรม เกิดความรู
ความเขาใจกระบวนการพิจารณาคดีในศาล   และเพิ่มความสามารถในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยมุงหวัง
ใหกระบวนการยุติธรรมดําเนินไปอยางเปนธรรม มีประสิทธิภาพ และคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปน
หลัก  โดยทางโครงการจะรวบรวมปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการศาลและจัดทําขอเสนอแนะ  เพื่อเปน
สวนหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550       ที่บัญญัติใหสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน และเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวม เพื่อทําใหกระบวนการยุติธรรมดียิ่งขึ้นไป 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 การสังเกตการณการพิจารณาคดีของศาลและกระบวนการการดําเนินคดีในศาล ทําใหเห็นปญหาบาง
ประการของกระบวนการยุติธรรม ตัวอยางเชน ในคดีของกลุมชาติพันธุ แรงงานขามชาติ หรือแมกระทั่งผูนับถือ
ศาสนาอิสลามในภาคใตกลุมคนเหลานี้ไมสามารถฟงหรือพูดภาษาไทยไดดีนัก แตไมมีลามเพื่อแปลใหเขาใจ เมื่อ
ถึงขั้นตอนที่เกี่ยวของกับพวกเขาในการดําเนินคดีในศาล จะมีลามก็ตอเมื่อพวกเขาใหการเทานั้น ทําใหผูที่ไดรับ
ผลกระทบไมไดมีสวนรวมในการดําเนินคดีของตนอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนโจทกหรือจําเลย คดีสวนใหญจึงขึ้นอยู
กับทนายความทั้งสิ้น 

การดําเนินงานในป 2551 หลังจากการจัดอบรม “มาตรฐานการพิจารณาคดีอยางเปนธรรมเพื่อคุมครอง
และสงเสริมสิทธิของกลุมชายขอบ” อาสาสมัครนักสังเกตการณคดี ประกอบดวย นิสิต นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเชียงใหม,มหาวิทยาลัยขอนแกน,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และ
นักกิจกรรมดานแรงงานพลัดถิ่น จากคลินิกกฎหมายแรงงาน อําเภอแมสอด ผูชวยทนายความจากศูนยทนายความ
มุสลิม จังหวัดยะลา และนักกิจกรรมที่ทํางานกับเครือขายคนพื้นเมือง ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2551 
อาสาสมัครไดเขาสังเกตการณคดีในศาล และรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณโดยมีประเด็นที่สําคัญคือ  ลาม
ไมไดปฏิบัติหนาที่ตลอดการพิจารณาคดี  ความไมสะดวกผูพิการในการเขาศาล บทบาทของทนายความ บทบาท



ของพนักงานอัยการ บทบาทของผูพิพากษา บทบาทของเจาพนักงานศาล นอกจากนี้ยังมีความเห็นจากทนายความ
นานาชาติในมุมมองของสิทธิมนุษยชนสากล และความเห็นของทนายความในประเทศ   

ผลการดําเนินโครงการแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่เกิดขึ้น ตอการเรียนรูของผูเขารวมโครงการและได
สงเสริมความเขาใจการทํางานของระบบยุติธรรม ไดใกลชิดการทํางานกับฝายตุลาการ อันจะเปนสวนหนึ่งในการ
ปฏิรูประบบยุติธรรม โดยจะตองมีการปฏิรูปในระดับนโยบาย เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงความยุติธรรม  และ
องคกรภาคประชาสังคมมีบทบาทสําคัญที่จะทําใหเกิดการปฏิรูปดังกลาว   

จากผลสําเร็จในป 2551 สงผลใหทางโครงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน โดยรวมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาและองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานในระดับพื้นที่ โดยการดําเนินงานในป 2552 จนกระทั่งถึง
เดือน กรกฎาคม ป 2553 โครงการไดดําเนินงานใน 3 พ้ืนที่ ประกอบดวย พ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 
บนพื้นฐานความหลากหลายของประเด็นปญหา และความสนใจของอาสาสมัครในแตละพื้นที่ โดยมุงเนนการ
เสริมสรางศักยภาพใหกับนิสิตนักศึกษา                      คณะนิติศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา และนักกิจกรรมที่
ทํางานเกี่ยวของกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน  
 ในภาคเหนือโครงการไดประสานความรวมมือกับคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมและศูนยพิทักษ
และฟนฟูสิทธิชุมชนทองถิ่น คัดเลือกนักศึกษาที่เรียนวิชาสิทธิมนุษยชน นักศึกษาที่สนใจ ตัวแทนจากชุมชน และ
นักกิจกรรมที่สนใจ เขารวมอบรมหลักสูตร“การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน” เนื้อหาการอบรมมุงเนนการ
ทําความเขาใจหลักการพิจารณาคดีอยางเปนธรรม ทั้งในระดับชาติและระดับสากล การเสริมทักษะ การสืบคน
ขอเท็จจริงและการบันทึกขอมูลเพื่อใชในกระบวนการตรวจสอบ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และเขาสังเกตการณ
ในช้ันศาล โดยจัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการสังเกตการณกระบวนการศาลอยางตอเนื่องและจัดเวที
สัมมนาวิชาการ “การเรียนรูและสังเกตการณกระบวนการศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน” เพื่อเผยแพรขอมูลและ
ประชาสัมพันธโครงการในระดับมหาวิทยาลัย 
 ประเด็นปญหาจากการรวบรวมขอสังเกตของอาสาสมัครพบวา การบริหารงานยุติธรรมในศาล ทั้งเรื่อง 
การบังคับใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ศาล ตอบุคคลที่ไปติดตอราชการ เปนไป
อยางเลือกปฏิบัติและตองมีลักษณะเปนทางการเทานั้นจึงจะสามารถเขาประสานงานกับศาลได  ปญหาเรื่องความ
ไมตรงตอเวลาในการพิจารณาคดีและการพิจารณาคดีในคราวเดียวกัน จํานวนองคคณะของผูพิพากษาที่ปรากฏ
ขณะการพิจารณาคดี ไมเปนไปตามหลักการ และปญหาเรื่องลาม ที่ ไมมีการลงทะเบียน หรือรับรองลามภาษา
พิเศษ เชน ภาษาทองถิ่น, ภาษามือ สงผลใหการพิจารณาคดีมีขอจํากัดและลาชาในการพิจารณาคดี  ในประเด็น
สิทธิในการเขาถึงกระบวนยุติธรรม ระหวางการพิจารณาคดี พบวา  บทบาทของทนายขอแรงไมใหความสนใจใน
คดีมากนัก ซึ่งสงผลเสียตอจําเลย ในขณะที่บทบาทของผูพิพากษามักจะใชอํานาจหนาที่ในการบังคับกฎหมาย
อยางเขมงวด โดยการใชดุลพินิจที่อิงตามหลักกฎหมายมากกวาหลักความเปนจริงทางสังคม มีลักษณะของการ
ขมขู และอคติตอผูตองสงสัย อีกทั้งในสวนของการบันทึกขอมูลในขณะสืบพยาน บางครั้งไมไดบันทึกขอความ
ตามที่ไดสืบพยาน และประเด็นสุดทายคือ เรื่องลาม ที่ศาลไมมีการจัดหา กรณีที่มีลามก็มักเกิดปญหาในการสื่อ
ความและแปลความ 
 ในสวนของภาคใต โครงการไดทํางานรวมกับองคกรภาคประชาสังคม ที่ทํางานในจังหวัด สงขลา 
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ประกอบดวยศูนยทนายความมุสลิม กลุมบานอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน กลุมบุหงารา
ยา และเครือขายสงเสริมสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ผูเขารวมโครงการเปนผูที่ทํางานใกลชิดกับผูที่ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนภายใตพระราชกําหนดวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) โดย



โครงการฯมุงเนนการเสริมสรางศักยภาพของผูเขารวมโครงการ ผานการโดยไดจัดการอบรมอบรม การแสวงหา/
รวบรวมขอเท็จจริง และการสังเกตการณคดีดานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาสาสมัครไดนําความรูที่ไดรับไป
ประกอบกับงาน เพื่อรวมรวมขอเท็จจริงและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูตองสงสัย และชวยเหลือใน
การดําเนินคดีตอไป  

ในปน้ีโครงการเรียนรูและสังเกตการณกระบวนการศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน มีความประสงคที่จะ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยประสานความรวมมือกับคณะนิติศาสตรในมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  มุงเนนการ
เสริมสรางความรูและการมีสวนรวมของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลี่ยนประเด็นตางๆ ทั้งอาสาสมัครนัก
สังเกตการณคดี นักกิจกรรม  อาจารย นักวิชาการและผูที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังสราง
เสริมศักยภาพในทางทฤษฎีผานการอบรมดานสิทธิมนุษยชน และเอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรูภาคปฏิบัติผาน
วิธีการสังเกตการณคดีในชั้นศาล ซึ่งทั้งสองกระบวนการนะสงเสริมใหเกิดการตระหนักถึงการนําหลักทฤษฎีไป
ใชใหสอดคลองกับและหลักปฏิบัติ   และจากกระบวนการดังกลาวจะสงผลใหเกิดการรวบรวมฐานขอมูลที่นาเชื่อ
ในประเด็นการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในชั้นศาล และสรางพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ อันจะชวย
ใหเกิดความเขาใจปญหาตางๆของกระบวนการพิจารณาคดีในศาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีที่เกี่ยวกับผูที่อาจถูก
ละเมิดสิทธิไดงาย ขอมูลที่ไดจากโครงการจะถูกประมวลเปนขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมตอไป 
 
3.วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับนิสิต นักศึกษา และนักกิจกรรม ในการทําความเขาใจหลักสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการยุติธรรม  ที่ปรากฏอยูในมาตรฐาน สิทธิมนุษยชนสากล และสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  

3.2 เพื่อสงเสริมการประยุกตหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ผานกิจกรรมการสังเกตการณ
กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล  

3.3 เพื่อรวบรวมขอมูลปญหาและอุปสรรค ในการเขาถึงความยุติธรรมและการรับรองสิทธิในการพิจารณา
คดีอยางเปนธรรม  

4.กลุมเปาหมาย 
4.1 นักศึกษาคณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร และคณะอื่นๆที่สนใจ 
4.2 นักกิจกรรม สมาชิกในชุมชน และคนรุนใหมที่ทํางานใกลชิดกับกระบวนการยุติธรรม 

 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 ประสานความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจประกอบดวยมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยสงขลา-นครรินทร และ มหาวิทยาลัยอื่นๆ โดย
รวมกันวางแผนการดําเนินโครงการ ภายใตกรอบเวลาที่เหมาะสมของแตละมหาวิทยาลัย 

5.2 รับสมัครอาสาสมัคร ประกอบดวย นิสิต, นักศึกษา นักกิจกรรม ตัวแทนจากองคกรพัฒนาเอกชนใน
เครือขาย ผูชวยทนายความ และตัวแทนจากชุมชน 

5.3 จัดอบรมอาสาสมัคร โดยเนื้อหาการอบรมไดแก ความรูเรื่องกระบวนการยุติธรรม และการ
ดําเนินคดีในศาล เปนประเด็นปญหาที่จะสังเกตการณ และวิธีปฏิบัติในการสังเกตการณและการเก็บขอมูล 



5.4 สังเกตการณศาล โดยไมสังเกตการณเพียงในศาลยุติธรรมเทานั้น แตรวมถึงศาลชํานัญการพิเศษอื่นๆ 
เชน ศาลแรงงาน ศาลเยาวชนและศาลปกครองเปนตน 

5.5 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากรายงานการสังเกตการณของอาสาสมัคร  
5.6 กําหนดแผนการเพื่อดําเนินการในปตอๆไป 
 

6.ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา กิจกรรม 
เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2553 
 

-ประสานงานกับสถาบันการศึกษาและองคกรรวมจัด 
-ประชาสัมพันธโครงการ เชน จัดสัมมนาวิชาการ, 
ประชาสัมพันธในวิชาเรียน ฯลฯ 
-รับสมัครอาสาสมัคร 

เดือนตุลาคม 2553 
 

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรูและทําความเขาใจ
เรื่องมาตรฐานการพิจารณาคดีอยางถูกตองและเปน
ธรรมในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  
-ประสานงานตอศาล เพื่ อใหอาสาสมัคร เข าไป
สังเกตการณ 

เดือนพฤศจิกายน2553 - เมษายน 2554 -อาสาสมัครผูสังเกตการณคดี สังเกตการณคดี  
ตามแผนการดําเนินงาน  
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนการสังเกตการณคดี  
เวทียอย ระหวางทางของโครงการและสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

เดือนพฤษภาคม 2552 -จัดเวทีสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลของแตละ
ภาค  
-จัดทําสรุปรายงานและขอเสนอแนะ 
-วางแผนงานเพื่อดําเนินการโครงการในปตอไป 

 
7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

7.1 นิสิต นักศึกษา และนักกิจกรรม มีความเขาใจหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม  ที่ปรากฏ
อยูในมาตรฐาน สิทธิมนุษยชนสากล และสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

7.2 กลุมเปาหมาย สามารถนําหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ไปการประยุกตใชในกิจกรรม
การสังเกตการณกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล 

7.3 สามารถรวบรวมขอมูลปญหาและอุปสรรค ในการเขาถึงความยุติธรรมและการรับรองสิทธิในการ
พิจารณาคดีอยางเปนธรรมได  

 
 
 



8.โครงการตอเนื่อง  
 เพื่อใหการเก็บรวมรวมขอมูลเรื่องปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมเปนที่
นาเชื่อถือ และมีพลังตอการเผยแพร ทางโครงการมีความคาดหวังวาจะดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง อยางนอย 2-
3 ป เพื่อใหเกิดการพัฒนางานวิชาการ และสรางฐานความรูใหกับกลุมนิสิต นักศึกษา และนักกิจกรรม โดยหวัง
เปนอยางยิ่งวากิจกรรมนี้ จะเปนอีกหนึ่งกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ ทางคณะหรือทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนให
เกิดเปนกิจกรรมตอเนื่องตอไป   
 
9.องคกรท่ีรวมโครงการ 

9.1 สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย (AIHR)  
9.2 ศูนยพิทักษและฟนฟูสิทธิชุมชนทองถิ่น  
9.3 เครือขายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน   
9.4 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
9.5 คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
9.6 คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
9.7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 
 



ใบสมัครเขารวมโครงการ 
การเรียนรูและสังเกตการณกระบวนการทางศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน 

(Court Watch 2010) 
จัดโดย สถาบนัสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย 

 
ช่ือ-นามสกุล...........................................................................................อายุ....................................... 
องคกร/สถาบัน.................................................................................................................................... 
คณะและชั้นป...................................................................................................................................... 
สถานที่ติดตอ....................................................................................................................................... 
โทรศัพท ................................................................. แฟกซ ................................................................ 
มือถือ.......................................................................อีเมลล................................................................. 
 
ทานเคยรวมฟงการพิจารณาคดีหรือไม และเปนคดีประเภทใด  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 อธิบายวาเหตใุดจงึสนใจหรอือะไรเปนแรงบันดาลใจในการเขารวมโครงการฯ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
ประเด็นที่สนใจในการสังเกตการณกระบวนการทางศาล  พรอมทั้งเหตุผล 
ตัวอยางเชน แรงงานขามชาติ/ผูหญิง/ชนเผา/ส่ิงแวดลอม/ความมั่นคง/ซอมทรมาน/ อ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................
ทานมีความรูพื้นฐานดานสทิธิมนุษยชนหรือไม ใหรายละเอียด 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
เมื่อจบการอบรมแลว ทานสามารถเขาสังเกตการณคดี ตลอดระยะเวลาของโครงการ  

สามารถ     ไมสามารถ 
 
   

 
กรุณาสงกลับ สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงเอเชีย  

โทรสาร : 02 2776882, 02 2776887 ตอ 108 หรือ อีเมลล: matoom.aihr@gmail.com 
สอบถามรายละเอยีด ที่ คุณโสธรสินี โทร: 02 2776882, 02 2776887 ตอ 105 
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