
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
มอบนโยบายด้านยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด 

16 วารสารยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน วิธีแก้ปัญหาให้ม ี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
ภาคประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหาอย่างจริงจัง

รมว.ยุติธรรม 
ลงพื้นที่ เชียงใหม่-ลำ�ป�ง
สร้างเครือข่ายปชช. 
แก้ปัญหายาเสพติด

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยตุธิรรม ลงพืน้ทีใ่นจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละลำ�ป�ง เพือ่มอบ
นโยบ�ยด้�นก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติด พร้อมส่งเสริม
ให้เครือข่�ยภ�คประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รแก้ไข
ปัญห�ย�เสพติดในพื้นที่อย่�งจริงจัง

 
อบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสา 
พัฒนาประชารัฐ รุ่นที่ 1

7 กันย�ยน 2559 ณ โรงแรมลำ�ป�งเวียงทอง  
จังหวัดลำ�ป�ง รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธ�นในพิธีเปิดก�รฝึกอบรมหลักสูตร “เครือข่�ย 
เกษตรกรอ�ส�พัฒน�ประช�รัฐ” รุ่นที่ 1 เพื่อมอบ 

นโยบ�ยด้�นย�เสพติดและเสริมสร้�งคว�มร่วมมือกับ
เครือข่�ยเกษตรกรอ�ส�ประช�รัฐของสภ�เกษตรแห่งช�ติ 
ให้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด 
อีกทั้งผลักดันให้แผนประช�ร่วมใจสร้�งหมู่บ้�น/ชุมชน 
มั่นคงปลอดภัยย�เสพติดบรรลุ เป้�หม�ย โดยมี 
คณะผู้บริห�รกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้ว่�ร�ชก�ร
จังหวัด  ผู้บังคับก�รภูธรจังหวัด  17  จังหวัดภ�คเหนือตอนบน 
หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร เครือข่�ยภ�คประช�ชนฯ เข้�ร่วมง�น

 
เยี่ยมแกนนำาหมู่บ้านศีล 5

จ�กนัน้รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงยตุธิรรมพรอ้มคณะ 
ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มแกนนำ�หมูบ่�้นศลี 5 ทีบ่�้นไรศิ่ล�ทอง 

บนความเคลื่อนไหว กองบรรณาธิการ



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ติดตามความคืบหน้า 
การดำาเนินงานการบูรณาการงานกระทรวงยุติธรรมสู่การปฏิบัติ 

บนความเคลื่อนไหว
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หมู่ 10 ตำ�บลพิชัย อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ป�ง เพื่อรับฟัง 
ร�ยง�นสถ�นก�รณ์และผลก�รดำ�เนินง�นป้องกันและ
แก้ไขปัญห�ย�เสพติด พร้อมทั้งร่วมเสวน�กับแกนนำ� 
ช�วบ้�นเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญห�ย�เสพติดของหมู่บ้�น  
ต�มโครงก�รหมู่บ้�นศีล 5 กับก�รลด-ละ-เลิกอบ�ยมุข  
ที่ได้ดำ�เนินกิจกรรมก�รเฝ้�ระวังแก้ไขปัญห�ย�เสพติด 
อย่�งจริงจัง จนได้รับร�งวัลชุมชนคุณธรรม ประจำ�ปี  
พ.ศ. 2557 จ�กกระทรวงวัฒนธรรม 

เปิดโครงการเครือข่ายปชช. 
แก้ไขปัญหายาเสพติด

8 กันย�ยน 2559 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธ�นในพิธีเปิดโครงก�รเครือข่�ยประช�ชนกับ
ก�รแกไ้ขปญัห�ย�เสพตดิ เพือ่มอบนโยบ�ยด�้นย�เสพตดิ 
และเสริมสร้�งคว�มร่วมมือกับภ�คประช�ชนในก�รป้องกัน 
และแก้ไขปัญห�ย�เสพติด ในเขตพื้นที่ภ�คเหนือ  
17 จังหวัด รวมท้ังรับฟังปัญห�คว�มเดือดร้อนของ
ประช�ชน และติดต�มคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินง�น 
ก�รบูรณ�ก�รง�นกระทรวงยุติธรรมสู่ก�รปฏิบัติ โดยมี 
ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริห�ร หน่วยง�น
หัวหน้�ส่วนร�ชก�รในสังกัดกระทรวงยุติธรรมฯ เข้�ร่วมฟัง 
นโยบ�ย  ณ  โรงแรม The  Empress  Hotel  &  Convention 
center ถนนช้�งคล�น อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม กล่�วว่�  
แมว้�่กระทรวงฯ ได้ดำ�เนนิง�นต�มนโยบ�ยเรง่ดว่น อ�ท ิ

นโยบ�ยสร้�งคว�มปลอดภัยในสังคม, นโยบ�ยป้องกัน 
ปร�บปร�มย�เสพติดฯ ม�โดยตลอด แต่พบว่�ปัญห� 
ย�เสพติดยังคงเป็นปัญห�ที่ส่งผลกระทบต่อประช�ชน 
อย่�งม�ก ทั้งนี้ รัฐบ�ลฝ่�ยเดียวไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�น 
ดังกล่�วบรรลุผลสำ�เร็จได้ จำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ 
จ�กหล�ยฝ�่ย อ�ท ิประช�รฐั (ก�รทำ�ง�นรว่มกนัระหว�่ง 
ประช�ชนและภ�ครฐั) เครือข�่ยประช�ชน (คว�มรว่มมอื 
ของประช�ชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลแก้ไขปัญห�) 
และยุติธรรมชุมชน (กลไกที่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้�ถึง 
กระบวนก�รยุติธรรมและทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�น 
ด้�นคว�มยุติธรรมได้อย่�งสะดวกเท่�เทียม) 

โดยเครือข่ายประชาชนและชุมชนสามารถเป็น
กำาลังสำาคัญร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ทั้งใน 
ด้านการปราบปราม โดยช่วยกันแจ้ง เบาะแส   
ด้านการบำาบัดรักษา โดยค้นหา-ชักชวนผู้เสพหรือ 
ผูติ้ดยาเสพติดใหเ้ขา้รบัการบำาบัดรกัษา ด้านการป้องกนั 
โดยประชาสมัพนัธโ์ทษภัยของยาเสพติดใหแ้กเ่ยาวชน  
ประชาชนในหมูบ่า้น/ชมุชนทราบ รวมทัง้ ชว่ยประเมนิ 
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือสะท้อนปัญหาควบคู่ไปกับการประเมินผลการตรวจสอบ
ของภาครัฐอันจะนำาไปสู่การกำาหนดมาตรการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้อย่างถูกต้องต่อไป  



พิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการให ้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการคุ้มครองพยาน

18 วารสารยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันที่ 20 ธันว�คม 2555 องค์ก�รสหประช�ช�ต ิ
ให้ ก � รรั บ รอง  “หลั กก�รและแนวปฏิบั ติ แ ห่ ง 
สหประช�ช�ติว่ �ด้วยก�รเข้�ถึ งคว�มช่วยเหลือ 
ด้�นกฎหม�ยในกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ�”  
เพื่อเป็นแนวท�งแก่ประเทศต่�ง ๆ นำ�ไปใช้กำ�หนด
นโยบ�ยกฎหม�ย กฎระเบียบ ม�ตรก�ร ตลอดจน 
พัฒน�กระบวนก�รยุติธรรมเพื่อให้คว�มช่วยเหลือ 
ประช�ชนของตน ซึ่งหลักก�รดังกล่�วเก่ียวข้องโดยตรง 
กับภ�รกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ กระทรวง 
ยุติธรรม โดยเฉพ�ะภ�รกิจด้�นก�รให้คว�มช่วยเหลือ 
ท�งกฎหม�ยและก�รคุ้มครองพย�น 

ดังน้ัน เพื่อต่อยอดหลักก�รและพัฒน�แนวคิด 

ดังกล่�วให้เป็นรูปธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ 
ได้จัดประชุมระดับภูมิภ�คอ�เซียนว่�ด้วยก�รให้ 
คว�มช่วยเหลือท�งกฎหม�ยและก�รคุ้มครองพย�น  
(Southeast Asia Regional Conference on Legal 
Aid and Witness Protection) ขึ้นเมื่อวันท่ี  
18 - 19 สิงห�คม 2559 ณ โรงแรมเจ้�พระย�ป�ร์ค  
กรุงเทพฯ โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉ�ย� รัฐมนตรี 
ว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม เป็นประธ�นฯ 

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรมให้สัมภ�ษณ์ว่� 
“หลักก�รและแนวปฏิบัติแห่งสหประช�ช�ติ ว่�ด้วย 
ก�รเข้�ถึงคว�มช่วยเหลือด้�นกฎหม�ยในกระบวนก�ร 
ยุติธรรมท�งอ�ญ� เป็นหลักสำ�คัญที่ประเทศต่�ง ๆ  

การเข้าถึงความช่วยเหลือด้านกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม  
เป็นหลกัส�าคญัทีป่ระเทศต่าง ๆ ใช้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน 
ของตนเอง และประเทศไทยก็น�าหลักดังกล่าวมาใช้ด้วยเช่นกัน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ 
เปิดเวทีอ�เซียน
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย
และคุ้มครองพยาน

บนความเคลื่อนไหว



ผู้แทนจากชาติต่าง ๆ ในอาเซียนเข้าร่วมการประชุมระดับ
ภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายฯ

บนความเคลื่อนไหว
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ส�ม�รถนำ�ไปใช้ เป็นแนวท�งให้คว�มช่วยเหลือ 
ด�้นกฎหม�ยแกป่ระช�ชนของตนได ้สำ�หรบัก�รกำ�หนด 
นโยบ�ยและบัญญัติกฎหม�ยภ�ยในประเทศไทย 
ก็นำ�หลักปฏิบัติดังกล่�ว ม�พิจ�รณ�ใช้ร่วมกับบริบท 
ของประเทศด้วยเช่นกัน อ�ทิ 

นโยบายอำานวยความยุติธรรมเพื่อลดความ
เห ล่ือมลำ้ าของสั งคม  ซึ่ ง กำ �หนดให้หน่ วยง�น 
รั ฐมีหน้ �ที่ จั ดห�บริ ก�ร เ พ่ือ ให้ คว�ม ช่วย เหลื อ 
คุ้มครอง เยียวย�แก่ประช�ชนโดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ 
ถือเป็นหนึ่งในองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับภ�รกิจดังกล่�ว 
โดยตรง กล่�วคือ ให้คว�มช่วยเหลือด้�นกฎหม�ย 
ครอบคลุมตั้งแต่ ต้นทาง ให้คว�มรู้ด้�นกฎหม�ย 
และสิทธิมนุษยชนแก่ประช�ชน กลางทาง คุ้มครอง 
และชว่ยเหลอืประช�ชนท�งกฎหม�ย เชน่  ก�รประกนัตวัฯ 
จนถึง ปลายทาง ก�รเยียวย�ผู้เสียห�ยหรือเหยื่อ 
ในคดีอ�ชญ�กรรมฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ประช�ชนเข้�ถึง 
คว�มยุติธรรมได้อย่�งทั่วถึงและเท่�เทียมกัน 

การคุ้มครองพยาน สำ�นักง�นคุ้มครองพย�น  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ เป็นหน่วยง�นท่ีรับผิดชอบ  
พ.ร.บ.คุ้มครองพย�นในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2546 โดยตรง  
และนับเป็นคว�มมุ่งม่ันของรัฐท่ีจะรับรองหลักประกัน 
คว�มปลอดภัยในชีวิต  ร่�งก�ย  และทรัพย์สินของประช�ชน 

อย่�งเป็นระบบ ท้ังน้ี กระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่�ง 
ก�รปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ยและระเบียบต่�ง ๆ เพ่ือให้
ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กย่ิงข้ึน” 

ในการประชุมครั้งนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนแนวคิด 
แนวทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
และการคุ้มครองพยานจากผู้เชี่ยวชาญและผู้แทน 
จากประเทศตา่ง ๆ  ในอาเซยีน มกีารรบัฟงัความคดิเหน็ 
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาการใหค้วามช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายและการคุ้มครองพยานในประเทศไทย 
จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม  
รวมทัง้ การพจิารณาแนวทางความรว่มมือในการจดัทำา 
มาตรฐาน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและ 
การคุ้มครองพยานในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ 
เกิดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
ในอนาคต  



นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ทำาหน้าที่ประธานเปิดเวทีเสวนาฯ

บนความเคลื่อนไหว

20 วารสารยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม

เมื่อ 15 กันย�ยน 2559  สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม 
จัดประชุม “เช็คพิกัดคว�มก้�วหน้� และภ�รกิจ 
กระทรวงยุติธรรม...บนเส้นท�งสู่ประช�คมอ�เซียน  
(AEC +3)” ณ โรงแรมเซ็นทร� ศูนย์ร�ชก�รและ 
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อสำ�รวจสถ�นะ ติดต�มคว�มก้�วหน้�ภ�รกิจของ 
หน่วยง�นในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กับประช�คม 
เศรษฐกิจอ�เซียน +3 (ASEAN Economic Community 
– AEC+3) ประมวลองค์คว�มรู้ของส่วนร�ชก�รในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรมเพื่อเตรียมคว�มพร้อมกระบวนก�ร 
ยุติธรรมไทยเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน กำ�หนดยุทธศ�สตร ์
ก�รพัฒน�อย่�งชัดเจนและเป็นองค์รวม รวมทั้ ง 

เตรียมก�รขับเคล่ือนงบประม�ณของกระทรวงในปี 2560 
โดยมนี�ยธวัชชยั  ไทยเขยีว  รองปลดักระทรวงยตุธิรรม 

เป็นประธ�นเปิดเวทีเสวน�ฯ ซึง่มผีูเ้ข้�ร่วมง�นประกอบด้วย
ผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่จ�กหน่วยง�นต่�ง ๆ ในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมกว่� 300 คน 

 ส�ระสำ�คัญของเวทีเสวน�ในครั้งนี้ คือ เพื่อเปิด 
เวทีให้หน่วยง�นต่�ง ๆ ได้ร่วมแลกเปล่ียน “เช็คพิกัด”  
ก�รดำ� เ นินง�นระหว่�งกัน เ พ่ือให้ทุกหน่วยง�น 
เห็นภ�พรวมอันจะนำ�ไปสู่ก�รขับเคลื่อนงบประม�ณ 
อ�เซียนในปี 2560 และก�รกำ�หนดทิศท�งก�รทำ�ง�น 
ร่วมกันอย่�งเป็นเอกภ�พ โดยเวทีเสวน� ทั้ง 4 เวที 
ประกอบด้วย 

ในการเป็นประชาคมอาเซียนนั้น กระทรวงยุติธรรมได ้
ด�าเนินการก�าหนดยุทธศาสตร์ และขับเคล่ือนงบประมาณอาเซยีน  
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดทิศทางการท�าโครงการในอนาคต

ภ�รกิจยุติธรรม
บนเส้นทางสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC +3)



การประชุม “เช็คพิกัดความก้าวหน้า และภารกิจ 
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1. เวทีเสวนา “ลดความเหลื่อมลำ้าเพื่อก้าวสู่ 
ประชาคมอาเซียน และ AEC +3” กล่�วถึง ทิศท�ง 
ก�รดำ�เนินง�นของกระทรวงยุติธรรมในอน�คต ‘เพ่ือลด
คว�มเหล่ือมลำ�้ นำ�คว�มยุติธรรมสู่ชุมชน’ ก�รบริห�รจัดก�ร 
ทรัพย�กรกระบวนก�รยุติธรรมในภ�พรวม ‘เพื่อก้�วสู่
ประช�คมอ�เซียน’ ก�รดำ�เนินภ�รกิจของกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภ�พในก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน เป็นต้น 

2. เวทีเสวนา “เตรียมความพร้อมกระบวนการ
พัฒนาพฤตินิสัยไทย ...ก้าวไกลสู่อาเซียน” กล่�วถึง  
ก�รดำ�เนินง�นเพ่ือตอบรับก�รก้�วเข้�สู่ก�รเป็นประช�คม 
อ�เซียนของหน่วยง�นต่�ง ๆ ท่ีรับผิดชอบภ�รกิจ 
ด้�นก�รพัฒน�พฤตินิสัยของกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ 
กรมร�ชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน 
กรมคุมประพฤติ อ�ทิ ก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูล
และคูม่อืต่�ง ๆ  เปน็ภ�ษ�อ�เซยีน ก�รปรบัปรงุกฎหม�ย
และสร้�งเครือข่�ยก�รดำ�เนินง�น ผ่�นก�รประชุม
น�น�ช�ติ และ Social Network 

3. เวทีเสวนา “สางปมยาเสพติด - อาชญากรรม
ข้ามชาติ ...ตอบรับความท้าทายสู่ AEC+3” กล่�วถึง 
ก�รดำ�เนินง�น และยุทธศ�สตร์ของกรมบังคับคดี  
ในก�รเป็นกลไกท�งเศรษฐกิจเพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่น 
ของนักลงทุนระหว่�งประเทศ รวมท้ังก�รเสริมสร้�ง 
คว�มร่วมมือ และสร้�งคว�มเชื่อมั่นในศักยภ�พของ 
ประเทศไทยด้�นก�รบังคับคดี เป็นต้น 

4. เวทีเสวนา “ทิศทางการพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมไทย ในยุค AEC+3” กล่�วถึง  
ก�รดำ�เนินง�นของสถ�บันเพ่ือก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(Thailand  Institute  of  Justice - TIJ)  ในฐ�นะผู้เช่ือมโยง 
ก�รทำ�ง�นกระบวนก�รยุติธรรม ให้สอดคล้องกับ 
ม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศ ซึ่งรวมถึงง�นด้�นก�รวิจัย  
พัฒน� เสริมสร้�งศักยภ�พบุคล�กรฯ ก�รดำ�เนินง�น 
ของสถ�บันอนุญ�โตตุล�ก�ร (Thailand Arbitration 
Center - THAC) ในก�รห�พันธมิตร ประช�สัมพันธ์
หนว่ยง�น และฝึกอบรมด�้นก�รไกล่เกล่ีย ประนปีระนอม 
ข้อพิพ�ทท�งแพ่ง และก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น 
กิจก�รยุติธรรม (สกธ.) ด้�นก�รศึกษ�วิจัยเปรียบเทียบ 
กฎหม�ยระหว่�งประเทศอ�เซียน และก�รประเมินผล 
กระทบของกฎหม�ย (RIA) เป็นต้น 

การจัดเวทีเสวนาในครั้งน้ี นับว่าเป็นประโยชน์ 
อย่างยิ่งต่อการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานของ 
กระทรวงยุติธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และการขับเคลื่อนงบประมาณ 
อาเซียนของกระทรวงยุติธรรม ในปี 2560 รวมทั้ง  
จะเป็นประโยชน์ต่อการกำาหนดทิศทางการดำาเนิน 
โครงการและกิจกรรมในส่วนของการเตรียมความพร้อม 
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้  
สอดคล้องกับข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ของอาเซียนในอนาคตต่อไป  



พันตำารวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ เปิดโครงการ
มหกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ฯ
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มหกรรมเสริมสร้�ง 
ความสมานฉันท์แห่งชาติ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รเสริมสร้�งคว�มสม�นฉันท ์
แห่งช�ติ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม ตระหนักถึง 
คว�มสำ�คัญของปัญห�คว�มขัดแย้งและคว�มรุนแรง 
ในหล�ยพืน้ทีข่องประเทศไทย อนัเปน็ผลจ�กคว�มคดิเห็น 
ที่แตกต่�งและก�รแบ่งพรรคแบ่งฝ่�ยของประช�ชน  
ซึง่อ�จสง่ผลกระทบตอ่คว�มมัน่คงของประเทศในอน�คต 
จงึไดจ้ดัโครงก�รมหกรรมก�รเสรมิสร�้งคว�มสม�นฉนัท ์
แห่งช�ติขึ้น เมื่อวันที่ 15 กันย�ยน 2559 ที่ อำ�เภอ 
ป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่คว�มรู้ด้�น 
ก�รเสริมสร้�งคว�มสม�นฉันท์ไปสู่ภ�คประช�ชน  
โดยมีพันตำ�รวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจร�ชก�ร 
กระทรวงยุติธรรม ในฐ�นะเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 
เสริมสร้�งคว�มสม�นฉันท์แห่งช�ติ เป็นประธ�นฯ 

การเสริมสร้างความสมานฉันท์จะช่วยลดความเหลื่อมล�้า 
ของสังคม ลดความขัดแย้งในพื้นที่และชุมชน ตลอดจน 
สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น
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ผลงานบทประพันธ์เพลง
ที่ได้รับรางวัล ในปี 2559
รางวัลชนะเลิศ 
ผลง�นเพลงสม�นรัก สม�นฉันท์ โดยทีม
สันติสุข จ�กโรงเรียนสันติวิทย�สรรพ์  
จังหวัดเลย 

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
ผลง�นเพลงคว�มยุติธรรม โดยทีมยุติธรรม
สร้�งสรรค์ จ�กโรงเรียนสันติวิทย�สรรพ์ 
จังหวัดเลย 

รองชนะเลิศอันดับสอง 
ผลง�นเพลงร ้อยดวงใจไทยชุมชน 1  
โดยทีมมิตรภ�พ จ�กโรงเรียนหนองบัว
พิทย�ค�ร จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
 
รางวัลชมเชย 
ได้แก่ ผลง�นเพลงยุติธรรมชุมชนอ�ส� 
โดยทีม S.T. Band จ�กโรงเรียนศรีเทพ
ประช�สรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และผลง�น 
เพลงแสงของยติุธรรม โดยทีมไร่อ้อย Demo 
Version จ�กโรงเรียนฤทธิยะวรรณ�ลัย 
กรุงเทพมห�นคร 

พันตำ�รวจโท พงษ์ธร ให้สัมภ�ษณ์ว่� สำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รเสริมสร้�งคว�มสม�นฉันท์แห่งช�ติ 
มี ภ � รกิ จ ใ นก � รลดคว �ม เหลื่ อ มลำ้ � ข อ งสั ง คม  
ลดคว�มขัดแย้งในพื้นท่ีและชุมชน ตลอดจนสร้�ง 
คว�มรู้ คว�มเข้�ใจในกระบวนก�รยุติธรรม ด้วยม�ตรก�ร 
ต่�ง ๆ อ�ทิ 

สร้�งคว�มเป็นธรรมผ่�นกระบวนก�รยุติธรรม 
ท�งเลือก เพื่อลดปริม�ณคดีที่เข้�สู่กระบวนก�รยุติธรรม 
สร�้งองคค์ว�มรูเ้สรมิสร�้งคว�มสม�นฉนัท ์เพือ่เปน็กรอบ 
แนวคิดและพัฒน�เป็นโมเดลก�รสื่อส�รท่ีเหม�ะสม 
สำ�หรับเด็กและเย�วชน ใช้สื่อส�รกับกลุ่มต่�ง ๆ 
อย่�งเข้�ใจ และใช้สื่อส�รต�มคว�มเหม�ะสมในแต่ละ
สถ�นก�รณ์  เพิม่บทบ�ทของชุมชน ในก�รมสีว่นรว่มและ
ปรับปรุงระบบง�นยตุธิรรมใหม้ปีระสทิธภิ�พม�กยิง่ข้ึนฯ 

อย่�งไรก็ต�ม ในก�รแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้งและ

เสรมิสร้�งคว�มสม�นฉนัทน์บัเปน็เรือ่งสำ�คัญและยิง่ใหญ ่
จึงจำ�เป็นต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน  
ให้มีส่วนร่วมส่งเสริม ลงมือ ปฏิบัติเพื่อสร้�งสังคมไทย 
ที่สงบสุขร่วมกัน

ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมาย อาทิ  
การเสวนาวิชาการเรื่อง “โครงการวิจัยกระบวนการ
สือ่สารเพือ่การเสรมิสรา้งความสมานฉนัทข์องเยาวชน
ในสังคมไทย” เสวนาเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
แห่งชาติ” นิทรรศการเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และ
ผลงานของสำานักงานฯ และองค์กรภาคีด้านการ 
เสริมสร้างความสมานฉันท์ นอกจากน้ี ยังมีการ
มอบรางวัลแก่เยาวชนที่ส่งผลงานบทประพันธ์เพลง 
เข้าร่วมประกวด ในโครงการสื่อสรรค์สร้างสังคม
สมานฉันท์ด้วย  
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นิทรรศก�ร “Did you know? รู้หรือไม่”
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เพื่อประชาชน

สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
หน่วยง�นผู้ดำ�เนินก�รด้�นนโยบ�ยและก�รพัฒน� 
กระบวนก�รยุติธรรม รวมทั้งเสริมสร้�งองค์คว�มรู้ 
ด้ �นกฎหม�ยและกระบวนก�รยุ ติ ธ ร รม ให้ แก่  
ประช�ชน จัดโครงก�รเผยแพร่ภ�รกิจและองค์คว�มรู้ 
ด้�นกระบวนก�รยุติธรรมและกฎหม�ย ภ�ยใต้หัวข้อ
นิทรรศก�รชื่อ “Did you know? รู้หรือไม่” ขึ้น  
เมื่อวันที่  ๑๓ กันย�ยน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ร�ชก�ร 
เฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้�ง 
องค์คว�มรู้ด้�นกฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรม 
ให้แก่เจ้�หน้�ที่หน่วยง�นในกระบวนก�รยุติธรรม  
นักเรียน นักศึกษ� และประช�ชนทั่วไป

นิทรรศการ-เสวนา ที่น่าสนใจ 
ในง�นมกี�รจดัแสดงนทิรรศก�รเพือ่ถ�่ยทอดคว�มรู ้

เกี่ยวกับกฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรมด้วยข้อมูล 

กฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้ กระทรวง 
ยุติธรรมมุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กฎหมายให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการ 
ช่วยลดปัญหาการท�าผิดกฎหมายของประชาชน



บนความเคลื่อนไหว
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ที่น่�สนใจ กว่� 16 หัวเรื่อง อ�ทิ 
1) ก�รประเมินผลกระทบท�งกฎหม�ย หรือ RIA 
2) ก�รพัฒน�ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ด้�นกระบวนก�รยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) 
3) ม�ตรก�รแทนก�รฟ้องคดีอ�ญ� 
4) ก�รปฏิรูปกิจก�รตำ�รวจ
5) โทษประห�รชีวิตในประเทศไทย
6) สถ�นก�รณ์อ�ชญ�กรรม 2549 - 2558
7) โครงก�รคืนคนดีสู่สังคม
8) หนังสั้นกระบวนก�รยุติธรรม
9) อินโฟกร�ฟิกกฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรม 

เป็นต้น 
นอกจ�กน้ี ยังมีกิจกรรมเสวน�แลกเปล่ียนคว�มรู้ 

และประสบก�รณ์เก่ียวกับกฎหม�ยและกระบวนก�ร 
ยุติธรรมในปัจจุบัน เร่ือง “รู้หรือไม่? อ้�งว่�ไม่รู้กฎหม�ยไม่ได”้ 
โดยน�ยวัลลภ น�คบัว ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกิจก�ร
ยุติธรรม และน�ยอ�ณัตพล ศิริชุมแสง (อ�ร์ เดอะสต�ร์) 

ประวัติโครงการฯ
โครงก�ร เผยแพ ร่ภ�ร กิจและ 

องค์คว�มรูด้�้นกระบวนก�รยติุธรรมและ
กฎหม�ยของสำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม 
ภ�ยใต้หัวข้อนิทรรศก�ร “Did you 
know? รูห้รอืไม”่ มกีำ�หนดจัดขึน้ 5 ครัง้ 
ตลอดปี ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 วันท่ี 13 กันย�ยน 2559  
ท่ีศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
 
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กันย�ยน 2559 ที่ห้�ง 
สรรพสินค้�เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
 
ครั้งที่ 3 วันท่ี 21 กันย�ยน 2559  
ทีห่อประชมุคณะนติศิ�สตร ์มห�วทิย�ลยั
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
ครั้งที่ 4 วันที่ 26 - 27 กันย�ยน 2559  
ทีห่อประชมุคณะนติศิ�สตร ์มห�วทิย�ลยั
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
ครั้ งที่  5  วันที่  5  ตุล�คม 2559 
ท่ีหอประชุมคณะรัฐประศ�สนศ�สตร์และ
นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยบูรพ� จังหวัดชลบุรี 

เป้าหมาย สร้างความเข้าใจ-ลดทำาผิด
ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นกจิก�รยตุธิรรม ใหส้มัภ�ษณว์�่ 

ปัจจุบันยังมีกฎหม�ยอีกเป็นจำ�นวนม�กที่เข้�ใจย�ก 
ด้วยลักษณะเฉพ�ะของข้อกฎหม�ยเอง เป็นเหตุให้ยังมี 
ประช�ชนกระทำ�ก�รฝ่�ฝืนข้อกฎหม�ยเหล่�น้ันอยู่ 
ดังนั้นก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกฎหม�ย 
แก่ประช�ชน จะเป็นอีกวิธีที่ช่วยลดปัญห�ก�รทำ�ผิด 
กฎหม�ยของประช�ชนได้ 

ด้านรัฐบาลเอง ก็ให้ความสำาคัญกับนโยบาย 
ดา้นกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม ทีเ่นน้การสร้าง 
การรับรู้กฎหมายแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้ง น้ี 
เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคมในมิติด้าน 
การรับรู้กฎหมาย และขยายผลสู่การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ของประชาชน ซึ่งเป็นการดำาเนินการ “เชิงป้องกัน” 
เพื่อไม่ให้คนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต้ังแต่ต้น  
และหากดำาเนนิการไดส้ำาเรจ็ ยอ่มสง่ผลใหม้ผีูก้ระทำาผิด 
และคดีความในกระบวนการยุติธรรมลดน้อยลง  


