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หมายเหตุ : วรรณกรรม บทความ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารยุติธรรม เป็นผลงานของผู้เขียนโดยเฉพาะ 
     กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

วารสาร

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
ประจำปี 2561

Justice Magazine

บทบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายธวัชชัย ไทยเขียว	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายวิทยา สุริยะวงค์	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

นางกรรณิการ์ แสงทอง	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

 สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน สถานการณ์โลกในปัจจุบัน 

มีหลากหลายเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในมิติเศรษฐกิจ  

สงัคม การเมอืง และกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้ผู้อ่านทุกท่าน 

ได้ก้าวทันความเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ วารสารยตุธิรรม ฉบบัที ่1 

ประจำปี 2561 ได้หยิบยกสาระที่เป็นประโยชน์ในเวทีระดับ 

นานาชาติ เริ่มต้นด้วยการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 

อาเซียนด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นการประชุมที่มีความสำคัญ 

อยา่งยิง่ในฐานะกลไกความรว่มมอืของอาเซยีน ซึง่การประชมุฯ  

ได้เน้นภายใต้กรอบกฎหมายเรื่อง จัดทำสนธิสัญญาแม่แบบ 

อาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อพัฒนาความร่วมมือ 

ดา้นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาในภมูภิาคอาเซยีน รวมทัง้ 

จดัทำสนธสิญัญาแมแ่บบอาเซยีนวา่ดว้ยการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน 

เพื่อใช้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

 นอกจากนี้ ยังมีการประชุมระดับรัฐมนตรี ทวิภาค ี

ไทย – ลาว เรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด ครั้งที่ 16 และเปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขง 

ปลอดภัย ประจำปี 2561 ซึ่งถือเป็นการกระชับความร่วมมือ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างรอบด้าน 

มีการทำแผนความร่วมมือในการสกัดกั้น และแก้ไขปัญหา 

ยาเสพตดิเพือ่ลดผลกระทบของปญัหายาเสพตดิตอ่ประชาชน 

ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 สำหรบัคอลมัน ์ “คนยตุธิรรม” ฉบบันี ้นำเสนอมมุมอง 

ของ “นายประสาร มหาลี้ตระกูล” อธิบดีกรมคุมประพฤติ  

ในการคืนคนดีในมิติงาน “คุมประพฤติ” สู่สังคมอย่างยั่งยืน 

ที่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน  

ลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำ การใช้กลไกเครือข่ายอาสาสมัคร  

เพื่อช่วยการดูแลผู้ถูกคุมประพฤติ และนำเทคโนโลยี  

Electronic Monitoring (EM) มาใช้แทนมาตรการ 

การควบคุมตัว 

 อกีหนึง่คอลมันท์ีส่ามารถนำไปใชใ้นชวีติประจำวนัได ้ 

คือ “กฎหมายสามัญประจำบ้าน” ในการทำความเข้าใจ 

กับคำว่า ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต  

ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่เชื่อว่า 

ผู้อ่านหลายๆ ท่านอาจเคยได้ยินอยู่บ่อยครั้ง 

 และสง่ทา้ยดว้ยคอลมัน ์“รูไ้วใ้ชว่า่” ดว้ยการอพัเดท 

แอปพลิเคชันให้บริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงยตุธิรรม ชดุ Justice 4.0 ทีจ่ะชว่ยอำนวยความสะดวก 

และนำบริการงานยุติธรรมให้อยู่ในมือของประชาชนทุกคน 

 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

บรรณาธิการบริหาร นางกรรณิการ์ ชอินทรวงศ์ 

 ผู้อำนวยการกองกลาง

บรรณาธิการ นางสาวปทิตตา โฉมประดิษฐ์ 

 หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ นางสาวชญาภา ยงค์ศรี

 นางสาวอรวิภา เกือกรัมย์

 นายกิตติพัทธ์ ศรีเจริญ

 นายอรรถพล ปวัตน์รัตนภูมิ

 นางสาวธิดาทิพย์ หอมมะลิ

 นางสาวมานิตา วนิชาชีวะ

 นางสาวเสาวลักษณ์ ตั้งจิตต์วัฒนา

 นายปัญจกฤตย์ วารายานนท์

 นางสาวอุมาภรณ์ อ่องสอาด

 นางสาวณัฐนันท์ ศาภิมล

 นางสาวณริสา มีแก้ว

ฝ่ายภาพ นายกฤษดา สรวงศักดา

และศิลปกรรม นายชัชวาล ศิริสังข์ไชย

 นายพิษณุ มลแก้ว

 นายอรรถโกวิท คงยิ่ง

 นายปรัชญา จ้างประเสริฐ

ฝ่ายบริหารจัดการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ออกแบบ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เจ้าของ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

พิมพ์ที่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองบรรณาธิการวารสารยุติธรรม

 โทรศัพท์ 0 2141 5149 โทรสาร 0 2143 8246

 เว็บไซต์ www.moj.go.th

 E-mail : prmoj@hotmail.com
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40 ภาษายุติธรรม

30 ทุกทิศทั่วยุติธรรม
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7 คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ

43 เดินหน้ายุติธรรม

46 รู้ ไว้ใช่ว่า

34 กฎหมายสามัญประจำบ้าน

16 กำแพงมิอาจกั้น

23 ยุติธรรมเพื่อประชาชน
กระทรวงยุติธรรม 
ประชุมคณะทำงาน
จัดทำสนธิสัญญา
แม่แบบอาเซียนว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ครั้งที่ 8

เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ผ่านมุมมอง “ศิลป์สื่อสิทธิ์”

การพัฒนาพฤตินิสัยด้วยกระบวนการลูกเสือ

 มาตรา 157 ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่
 โดยมิชอบ หรือทุจริต

 ละเลยต่อหน้าที่ ... เพราะใช้เพียงแค่ไม้
 วางพาด ! ซ่อมทางเดินเลียบคลองที่ชำรุด

ผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรม

ช่องทางให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ยกระดับมาตรฐานล่าม คุ้มครองสิทธิ
ในการเข้าถึงความยุติธรรม

หนี้นอกระบบ : ศึกษากรณีประเทศอินโดนีเซีย

3

20

   ที่นี่
แจ้งวัฒนะ

10
28
38

 ไทย-ลาว ร่วมมือทวิภาคีปราบปรามยาเสพติด
 ไทยเปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย 

 (Safe Mekong Coordination Centre - SMCC) 
 ร่วมมือ 5 ประเทศสมาชิก ขับเคลื่อนแผนความร่วมมือด้านยาเสพติด

12 คนยุติธรรม

20 เรื่องเล่ายุติธรรม

ประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ : 
คืนคนดีในมิติงาน “คุมประพฤติ” สู่สังคมอย่างยั่งยืน

40
16

สารบัญ

3 เรื่องจากปก

2 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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หนี้นอกระบบ : ศึกษากรณีประเทศอินโดนีเซีย

ประชุมคณะทำงาน 
จัดทำสนธิสัญญาแม่แบบอาเซียน
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ครั้งที่ 8

กระทรวงยุติธรรม

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ

ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ในภูมิภาคอาเซียน โดยมี

วัตถุประสงค์หลัก คือ จัดทำ

สนธิสัญญาแม่แบบอาเซียน

ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

เพื่อใช้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียน

เรื่องจากปก  กองบรรณาธิการ

 กระทรวงยุติธรรมรับเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับ 
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Senior Law 
Officials Meeting: ASLOM) ซึง่เปน็การประชมุทีม่คีวามสำคญั 
อย่างยิ่งในฐานะกลไกความร่วมมือของอาเซียน โดยมีหน้าที่ 
ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนากรอบกฎหมายของภูมิภาค 
อาเซียน  
 การจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 
ด้านกฎหมาย (ASEAN Senior Law Officials Meeting 
: ASLOM) ไดเ้นน้ภายใตก้รอบกฎหมายเรือ่งจดัทำสนธสิญัญา 
แม่แบบอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Meeting of  
the ASLOM Working Group on the Model ASEAN  
Extradition Treaty) ซึง่มคีวามสำคญัเพือ่พฒันาความรว่มมอื 
ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในภูมิภาคอาเซียน 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ จัดทำสนธิสัญญาแม่แบบอาเซียน 
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานระหว่าง 
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

3วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 3
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 สำหรับการประชุมคณะทำงานจัดทำสนธิสัญญา 
แม่แบบอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในครั้ งนี้   
ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 8 โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี  
2550 มีการจัดประชุมฯ มาแล้วทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ 
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมมาแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่  
การประชุมฯ ครั้งที่ 4 ในปี 2555 และครั้งที่ 5 ในปี 2557 
 นับเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้เป็นหนึ่ง 
ในประเทศที่มีบทบาทนำในการประชุมเวทีนี้ โดยที่ผ่านมา 
ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศได้ให้การสนับสนุน 
ขอ้เสนอของไทยหลายเรือ่ง  จะเหน็ไดว้า่การประชมุฯ ครัง้ที ่7  
ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ยังคงมีประเด็นที่ค้างการพิจารณา  
ได้แก่ ประเด็นพันธกรณีในการส่งตัว (Obligation to  
Extradite) ฐานความผิดที่ส่งตัวได้  (Extraditable  
Offences) และข้อบทต่างๆ ในกรณีของการจัดทำ 
สนธิสัญญาระดับพหุภาคี ในที่ประชุมจึงเห็นควรให้มี 
การประชุมคณะทำงานขึ้นอีกเป็นครั้งสุดท้าย และได้  
เห็นชอบให้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 8 เพื่อหาข้อสรุปของ 
สนธิสัญญาแม่แบบฯ ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561  
ณ ราชอาณาจักรไทย 

 การประชุมคณะทำงานจัดทำสนธิสัญญาแม่แบบอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ครั้งที่ 8 (8th Meeting of  
the ASLOM Working Group on the Model ASEAN Extradition Treaty) ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561  
ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยมีกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพ และผู้แทนจากประเทศอาเซียน  
รวมถึงสำนักงานเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมประชุมฯ สำหรับผู้แทนฝ่ายไทย ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด  
และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิจารณาร่างสนธิสัญญาแม่แบบอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนดังกล่าว 
 บรรยากาศในที่ประชุม เริ่มด้วย นางสาวสมใจ เกษรศิริเจริญ อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1  
สำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และศาสตราจารย์พิเศษ 
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดการประชุมฯ โดยขอบคุณประเทศสิงคโปร์ ในฐานะเป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุมฯ ครั้งที่ 7 ที่ทำให้คณะทำงานดำเนินงานมาถึงช่วงสุดท้ายของการพิจารณาร่างสนธิสัญญาแม่แบบฯ 
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 วันแรกที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นในสนธิสัญญาแม่แบบฯ หลายประเด็นได้แก่ พันธกรณีในการส่งตัว ฐานความผิด 
ที่ส่งตัวได้ มูลความผิดในการส่งตัว มูลเหตุปฏิเสธการส่งตัวโดยเด็ดขาด ดุลพินิจปฏิเสธการส่งตัว การส่งคนชาติ คำขอ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 สำหรับในวันที่สองของการประชุม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาประเด็นที่ยังคงค้าง ได้แก่ การรักษาความลับ  
(Confidentiality) การเลื่อนการส่งมอบตัว (Postponement of surrender) การส่งมอบทรัพย์สิน (Surrender of  
property) รวมถึงข้อสงวน (Reservation) และการให้สัตยาบัน, ความเห็นชอบ และผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา (Ratification,  
approval and depositary) ในกรณีของสนธิสัญญาระดับพหุภาคี และการปรับเพิ่มข้อความเพื่ออธิบายรายละเอียด 
ในเชิงอรรถ
 นอกจากนี ้ ไดม้กีารประชมุหารอืกลุม่ยอ่ย ระดบัหวัหนา้คณะผูแ้ทนประเทศสมาชกิอาเซยีน เพือ่พจิารณาในประเดน็ตา่งๆ  
ได้แก่ การมีร่างสนธิสัญญาที่สามารถใช้ได้ในบริบทที่แตกต่างกันของอาเซียนในประเด็นเรื่องโทษประหารชีวิต การพิจารณา 
ข้อบทที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาที่มีลักษณะเป็นระดับพหุภาคี โดยได้นำผลการประชุมหารือกลุ่มย่อยมารายงานและหารือ 
ต่อในที่ประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันต่อเนื้อหาในสนธิสัญญาแม่แบบฯ ในหลายหมวดแล้ว อย่างไรก็ตามสำนักงาน 
เลขาธิการอาเซียน ในฐานะฝ่ายเลขานุการของการประชุมฯ จะนำร่างสนธิสัญญาแม่แบบฯ ไปปรับแก้ไขรายละเอียดของ 
รปูแบบตา่งๆ (format) ใหส้อดคลอ้งและเปน็ไปในลกัษณะเดยีวกนั และนำเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเนือ้หาในรา่งสนธสิญัญา 
แม่แบบฯ อีกครั้งในวันสุดท้ายของการประชุม

ตลอดจนได้ เน้นย้ำถึงความสำคัญใน  
3 ประเด็น ได้แก่ สนธิสัญญาว่าด้วย 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง 
ทางอาญา การโอนตัวนักโทษ และการ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน นับเป็นเรื่องที่สำคัญ 
ในการเสริมสร้ างความร่วมมือด้ าน 
กฎหมายอาชญากรรม ในอา เซี ยน  
ซึ่งผู้แทนฝ่ายไทยฯ ได้ร่วมกันพิจารณา 
ร่างสนธิสัญญาแม่แบบฯ นับเป็นเรื่อง 
สำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ด้านกฎหมายอาชญากรรมในอาเซียน
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 ภาพรวมของการประชมุตลอดทัง้ 3 วนั ทีป่ระชมุไดร้ว่มกนัพจิารณารา่งสนธสิญัญา 
แมแ่บบฯ ในเนือ้หา และปรบัแกไ้ขรายละเอยีด รวมถงึถอ้ยคำตา่งๆ จนกระทัง่ทกุประเทศ 
เห็นพ้องและให้ความเห็นชอบร่างสนธิสัญญาแม่แบบฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุม 

บันทึกไว้ว่าร่างสนธิสัญญาแม่แบบที่เสร็จสิ้นแล้วดังกล่าว จะต้องนำไปเสนอให้ 
ทีป่ระชมุเจา้หนา้ทีอ่าวโุสอาเซยีนดา้นกฎหมาย และทีป่ระชมุรฐัมนตรดีา้นกฎหมาย 

อาเซียน พิจารณารับรองต่อไป โดยขอให้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนในฐานะ 
ฝ่ายเลขานุการของการประชุมฯ เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับกระบวนการในการ 

นำเสนอร่างสนธิสัญญาแม่แบบดังกล่าว 
   วันสุดท้ายของการประชุมศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานในการประชุมฯ ได้กล่าว 
ปิดการประชุมฯ มีความสำคัญตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยและประเทศ 

สมาชิกอาเซียนจะสามารถนำสนธิสัญญาแม่แบบดังกล่าวไปใช้เป็น 
มาตรฐานในการเจรจาระหว่างกัน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในภูมิภาคอาเซียนให้เกิด 

ความเข้มแข็งต่อไป และปิดท้ายด้วยการขอบคุณประเทศสมาชิก 
อาเซียนรวมทั้งสำนักงานเลขาธิการอาเซียนที่ ได้มาเยือน 

ประเทศไทย และรว่มกนัพจิารณารา่งสนธสิญัญาฯ จนแลว้เสรจ็ 
ในครั้งนี้ 

ASEAN Senior Law 
Officials Meeting: 

ASLOM
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 หากกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนแล้ว 
ดจูะเปน็เรือ่งทีเ่ขา้ใจยาก เปน็นามธรรม ไมส่ามารถจบัตอ้งได ้ 
และมองเป็นเรื่องไกลตัว โดยเฉพาะคำว่า “สิทธิมนุษยชน”  
แตแ่ทจ้รงิแลว้ สทิธมินษุยชนเปน็เรือ่งใกลต้วัทีอ่ยูร่อบๆ ตวัเรา 
ตัง้แตเ่กดิจนตาย เปรยีบเสมอืนสทิธคิวามเปน็มนษุยห์รอืสทิธ ิ
ในความเปน็คนของทกุคน ไมเ่ลอืกวา่จะมเีชือ้ชาต ิแหลง่กำเนดิ 
เพศ อายุ สีผิว ศาสนา และความเชื่อที่แตกต่างกัน หรือจะ 
ยากดีมีจน เป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่ติดตัว 
มนุษย์มาตั้งแต่เกิด จึงไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ เป็นเรื่อง 
ของสากล ไม่มีบุคคล องค์กร หรือแม้แต่รัฐ จะสามารถ 
ลว่งละเมดิความเปน็มนษุยไ์ด ้ทำใหส้งัคมไทยเกดิเปน็ “สงัคม 
แหง่การเคารพสทิธ”ิ และใชส้ทิธเิสรภีาพของตนใหอ้ยูภ่ายใต ้
ข้อจำกัดเท่าที่มีและกำหนดไว้ตามกฎหมายเท่านั้น 
 การเคารพสทิธผิูอ้ืน่ คอื การใชส้ทิธเิสรภีาพของตวัเรา 
อย่างตระหนักว่าผู้อื่นก็มีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับเรา ดังนั้น  
การใช้สิทธิเสรีภาพของเราจะไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ 
ของผู้อื่นไม่ได้ การเคารพสิทธิผู้อื่นนั้นจึงสนับสนุนให้ใช้ 
สิทธเิสรีภาพของตน และมีจติสำนกึของการเคารพสิทธิซึง่กัน 
และกันเปรียบเสมือน “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” 

ศิลปส์ื่อสิทธิ์
เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ
ผ่านมุมมอง

ASEAN Senior Law 
Officials Meeting: 

คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ์ 
นางสาวศิรินทรา แสงศร นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
นายฤชากร ศรตระกูลไพศาล เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
    กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

การเคารพสิทธิผู้อื่น คือ การใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเรา 

อย่างตระหนักว่าผู้อื่นก็มีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับเรา 

ดังนั้น การใช้สิทธิเสรีภาพของเราจะไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นไม่ได้  

การเคารพสิทธิผู้อื่นนั้น จึงสนับสนุนให้ใช้สิทธิเสรีภาพของตน 

และมีจิตสำนึกของการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือน 

เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
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 เด็ กและเยาวชน เป็นหั ว ใจสำคัญที่ จะร่ วม 
เปลี่ยนแปลงสังคมไทยในปัจจุบันให้กลายเป็นสังคม 
แห่งการเคารพสิทธิ ดังคำกล่าวที่ว่า “เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ ่
ในวันหน้า”กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงจัดโครงการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิ หน้าที่   
ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ และการเคารพสิทธิผู้อื่น  
อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยสันติวิธีได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแสดงมุมมองด้านสิทธ ิ
เสรีภาพและสิทธิมนุษยชนภายใต้บริบทชุมชน ออกมา 
ในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 4 สาขา ได้แก่  
งานเขียน ภาพวาดภาพถ่าย และหนังสั้นหรือสารคดี  
ภายใต้หัวข้อ “ศิลป์สื่อสิทธิ์” โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่  
1) การเรียนรู้สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และการเคารพ 
สิทธิผู้อื่น 2) การเรียนรู้ เทคนิค ทักษะผลงานศิลปะ  
ทั้ง 4 สาขา 3) การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับสิทธิ 
เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และการเคารพสิทธิผู้อื่น และ 4)  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานศิลปะผ่านมุมมอง 
ดา้นสทิธมินษุยชนและการเคารพสทิธผิูอ้ืน่ตามทีต่นเองสนใจ 
ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 302 คน  
โดยมีผลงานศิลปะทั้ง 4 สาขา ที่สร้างสรรค์โดยเยาวชน 
ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 213 ชิ้น แบ่งตามประเภท ดังนี้ 

 1) งานเขียน จำนวน 19 ชิ้นงาน  
2) งานวาดภาพสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบ จำนวน  
36 ชิ้นงาน 3) งานภาพถ่าย จำนวน 150 ชิ้นงาน  
4) งานภาพยนตร์สั้น สารคดีสั้น และคลิปวิดีโอ 
จำนวน 8 ชิ้นงาน โดยรวบรวมผลงานทั้งหมด 
นำมาจัดทำสมุดภาพผลงานศิลปะด้านสิทธิ 
เสรีภาพสิทธิมนุษยชน และการเคารพสิทธิผู้อื่น  
จากผลสำรวจความพึงพอใจของเด็กและเยาวชน 
ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ พบว่ามีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 91.09% เด็ก 
และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องและตระหนักถึงสิทธิ  หน้าที่   
ความเสมอภาค การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและการเคารพ 
สิทธิของผู้อื่นอย่างจริงจัง
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 สำหรับในปี 2561 ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชน 
รุน่ใหมใ่สใ่จเคารพสทิธใินพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้รุน่ที ่1  
เมื่อวันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย 
ราชดำเนิน กรุงเทพฯ ซึ่งถือว่ารุ่นนี้มีความพิเศษ เนื่องจาก 
ได้นำเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้และเยาวชนเครือข่าย 
อิสลามกรุงเทพแห่งประเทศไทยมาเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ 
เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความรู้ความคิดเห็น 
ผ่านผลงานศิลปะและมีโอกาสนำผลงานท่ีสร้างสรรค์ในมุมมอง 
สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อผลงานศิลปะตาม 
ความสนใจทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สาขาหนังสั้นและสารคดี 
สาขาภาพวาดสีน้ำ สาขาภาพพิมพ์ และสาขาถ่ายภาพ  
มาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “สื่อสิทธิในงานศิลป์”  
ในงานวนัประกาศวาระแหง่ชาต ิ“สทิธมินษุยชน รว่มขบัเคลือ่น  
Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ต่อพลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่  
12 กุมภาพันธ์ 2561

 นอกจากโครงการที่ได้พูดถึงไปนั้น กรมคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพได้ต่อยอดกิจกรรมกับเยาวชนผู้ที่ผ่าน 
การฝึกอบรมฯ เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิ หน้าที่  
ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติและการเคารพสิทธิ 
ผู้อื่น อาทิ การประกวดผลงานศิลปะ “ศิลป์สื่อสิทธิ์” 4.0, 
การสนับสนุนชุดสื่อการเรียนรู้ด้านสิทธิ เสรีภาพและ 
สิทธิมนุษยชน (เกมบิงโกสิทธิและเกมการ์ดพลังสิทธิ)  
การเข้าร่วมงานนวัตกรรมสิทธิมนุษยชน : พื้นที่แห่งอนาคต 
การเคารพสิทธิผู้อื่น เป็นต้น รวมทั้งเปิดช่องทางการติดต่อ 
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน  
ผ่านทาง Facebook fanpage ได้ที่ www.facebook.com/ 
younghumanrightschampion
 หวงัวา่การเรยีนรูเ้รือ่งสทิธเิสรภีาพและสทิธมินษุยชน 
จะเป็นการรดน้ำ พรวนดินและใส่ปุ๋ย ให้กับเด็กและเยาวชน 
ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมที่เคารพ 
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค 
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และนำพาสังคมไทยให้ก้าวไปสู่  
“สังคมแห่งการเคารพสิทธิ” 
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ที่นี่แจ้งวัฒนะ

	 ศาสตราจารย์พิ เศษวิศิษฏ์ 	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธานรับมอบเงินสมทบทุน 
กองทุนกำลังใจฯ	 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ต้องขัง	 จำนวน	 

	 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดทำ 
แผนตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้อง	 ณ	 โรงแรม 
แกรนด์	ฮาวเวิร์ด	ถนนเจริญราษฎร์	กรุงเทพมหานคร	ภายใต้โครงการ	“การเพิ่ม 
การใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่ 
กระบวนการยุติธรรมระยะที่	2”	
	 ซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็ก 
แหง่สหประชาชาตปิระจำประเทศไทย	(UNICEF)		เพือ่เสรมิสรา้งความรู	้ความเขา้ใจ 
แก่บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำหลักการในการใช้มาตรการ 
พเิศษแทนการดำเนนิคดอีาญาในชัน้กอ่นฟอ้งไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทำแผนตาม 
มาตรการดังกล่าว	อันจะนำไปสู่การลดปริมาณคดีขึ้นสู่ชั้นศาล

	 นายธวัชชัย	 ไทยเขียว	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 และโฆษก 
กระทรวงยุติธรรม	 รับเรื่องจากนางสุนันท์	 จารุไพโรจน์	 มารดานางสาว 
กมลวรรณ	 จารุไพโรจน์	 หรือ	 น้องน้ำหวาน	 นักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทย	 
นางสาวพรพิมล	 จารุไพโรจน์	 พี่สาว	 และทนายสงกานต์	 อัจฉริยะทรัพย์์	 
ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 
ณ	 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	 ชั้น	 2	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีถูกเจ้าหน้าที่รัฐ 
เรียกรับผลประโยชน์จากการก่อสร้างอพาร์ตเม้นต์ของครอบครัวในจังหวัด 
สมุทรปราการ

 กองบรรณาธิการ

   “ยุติธรรม” ร่วมกับ UNICEF จัดทำแผนมาตรการพิเศษ
แทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นก่อนฟ้องของเด็กและเยาวชน

“ยุติธรรม” ช่วยเหลือ ครอบครัว “น้องน้ำหวาน” กรณีถูกเจ้าหน้าที่รัฐฯ เรียกรับผลประโยชน์

รับมอบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขัง
โครงการกำลังใจในพระดำริ 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

100,000	บาท	จากคุณมัททนา	สุตธรรม	นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่	พร้อมด้วยคุณบุษยา	กฤตยารัตน์	ผู้จัดการสโมสรเอสโซ่	 
และคณะ	ณ	ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม	ชั้น	2	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
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 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Paul Robilliard  
เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อหารือข้อราชการร่วมกันในประเด็นความร่วมมือ 
ในการควบคุมการผลิต การลำเลียงและสารตั้งต้นใช้ผลิตยาเสพติด ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงปลอดภัย รวมทั้ง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ Department of Home Affairs ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของออสเตรเลีย ณ ห้องรับรอง 
กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษก 
กระทรวงยตุธิรรม รบัหนงัสอืรอ้งขอความเปน็ธรรมจาก นายณรงค ์ทองคำ  
ทนายความ ในฐานะผู้ประสานงานทางกฎหมายของพลเมืองจีน 
ในประเทศไทย และนายจนูไหม ่เกา บดิาของนกัทอ่งเทีย่ว ณ ศนูยบ์รกิารรว่ม 
กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิ เรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อขอให้กระทรวงยุติธรรมให้ความช่วยเหลือ 
ด้านการดำเนินคดี กรณีนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนซึ่งได้เช่ารถจักรยานยนต์ 
ขบัขีท่อ่งเทีย่วในเมอืงชะอำ ถกูรถตูช้นขณะกำลงักลบัรถ ไดร้บับาดเจบ็สาหสั  
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหัวหิน และได้เสียชีวิต เนื่องจากรถตู้คู่กรณี 
เป็นของนักธุรกิจรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จึงเกรงว่าจะไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมจากการสอบสวนดำเนินคดี

 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. ลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความรว่มมอื ระหวา่งกรมบงัคบัคดแีละสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) จำนวน 2 ฉบบั 
ได้แก่ การติดตามดูแลบริษัทที่มีการระดมทุน หรือผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  
หรือตกเป็นลูกหนี้ในคดีล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร  
(Enterprise Architecture) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

“ยุติธรรม” รับเรื่องขอความเป็นธรรม กรณีนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนถูกรถตู้ชนเสียชีวิต

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

กรมบังคับคดี จับมือ สำนักงาน ก.ล.ต. 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
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อธิบดีกรมคุมประพฤติ

ประสาร มหาลี้ตระกูล

คนยุติธรรม  กองบรรณาธิการ

 นายประสาร มหาลีต้ระกลู อธบิดกีรมคมุประพฤต ิ 
ได้กล่าวถึง ขอบเขตงานและความแตกต่างระหว่าง 
กรมราชทณัฑ ์และกรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
กับกรมคุมประพฤติว่า ทั้งสามกรมนี้ เปรียบเสมือน 
บ้านสามหลังของผู้กระทำความผิด ในขอบเขตการดูแล 
ของกรมคุมประพฤตินั้น มีหน้าที่พัฒนา ดูแล และแก้ไข 
ผู้กระทำผิด เช่นเดียวกับกรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพียงแต่อีก 2 หน่วยงาน 
มหีนา้ทีด่แูลคนทีอ่ยูใ่นสถานควบคมุ สว่นกรมคมุประพฤติ 
มีหน้าที่ดูแลคนที่อยู่นอกรั้ ว  ซึ่ งกลับไปใช้ชีวิตอยู่  
ในชุมชนแล้ว กรณีคนนอกรั้วที่กล่าวถึงนี้ได้แบ่งเป็น 2  
กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่เป็นผู้กระทำผิดที่เป็นเด็ก เยาวชน 
และผู้ใหญ่ รวมถึงผู้กระทำผิดที่รอลงอาญาที่มีเงื่อนไข 
ให้คุมความประพฤติ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย  
และพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 และกลุ่ม 
ผู้ต้องขังที่ ได้รับการพักการลงโทษตามเงื่อนไขของ 
กฎหมายราชทณัฑ ์แตย่งัอยูใ่นเงือ่นไขของการคมุประพฤต ิ  

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติเปรียบเสมือน

บ้านหลังใหญ่ที่คอยติดตามดูแล

ผู้ที่กระทำความผิด และช่วยฟื้นฟู

ผู้กระทำผิดในชุมชน ให้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้กระทำผิด

กลับตนเป็นคนดี มีงานทำมีอาชีพ

เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 

นอกจากทำหน้าที่คุมประพฤติ

และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดแล้ว

ยังทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ

ผู้มีอำนาจที่อาจใช้การคุมประพฤติและ

มาตรการทางเลือกแทนการจำคุก

กับผู้กระทำผิดกลุ่มต่างๆ  

ประสาร มหาลี้ตระกูล

คืนคนดีในมิติงาน
“คุมประพฤติ”

สู่สังคมอย่างยั่งยืน

บ้านหลังใหญ่ ไม่เคยทอดทิ้งผู้ก้าวพลาด
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 ผมคิดเสมอว่า “คนที่ก้าวพลาด สามารถกลับตัว 
เป็นคนดีได้” ซึ่งตอนนี้มีบุคคลกว่า 400,000 ราย ที่อยู่ใน 
ความดูแลของกรมคุมประพฤติ ถือว่าเป็นจำนวนมาก โดยจัดแบ่ง 
เปน็กลุม่คนทีอ่ยูร่ะหวา่งคมุประพฤตปิระมาณ 220,000 ราย และกลุม่คน 
ติดยาเสพติดประมาณ 180,000 ราย โดยดูแลภายใต้นโยบาย  
“คนืคนดสีูส่งัคม” ของพลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้เน้นย้ำว่า กลุ่มคนเหล่านี้ 
ต้องให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน และการดูแลนี้สอดคล้องกับ 
มาตรการของกรมคมุประพฤตทิีจ่ะดแูลตัง้แตเ่ขา้มาอยูใ่นกระบวนการ 
จำแนก ช่วยเหลือแก้ไขในแต่ละกรณีตามสภาพปัญหารายบุคคล เช่น  
หากมีปัญหาไม่มีงานทำ ขาดการศึกษา หรือปัญหาครอบครัว ต้องทำ 
การวเิคราะหเ์พือ่หาทางชว่ยเหลอืใหเ้ขาสามารถกลบัไปอยูใ่นสงัคมได ้ 
 หลักการทำงานด้านดูแลต้องแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคล 
ที่อยู่ระหว่างการคุมประพฤติ ส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะมีอาชีพเขาอยู่แล้ว  
กรมฯ จะช่วยเหลือ ดูแล เติมเต็มความยั่งยืนเพื่อให้เขาอยู่ในสังคมได้ 
เป็นปกติ และกลุ่มบุคคลที่พ้นการคุมประพฤติ หรือพ้นการบำบัด 
ไปแลว้ รวมทัง้กลุม่คนทีพ่น้จากเรอืนจำหรอืศนูยฝ์กึฯ เรยีกวา่การดแูล 
ภายหลังปล่อย กลุ่มนี้สำคัญคือ เรื่องการมีอาชีพ จากสถิติพบว่า 
กว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มที่กระทำผิดคดียาเสพติด มีโอกาสสูงที่จะ 
หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำได้อีก กรมฯ จึงต้องหาวิธีแก้ไข 
อย่างยั่งยืนด้วยการสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ เพราะจาก 
หลักฐานการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า ถ้าเขาเหล่านี้ 
มีอาชีพอย่างยั่งยืน โอกาสในการทำผิดซ้ำจะลดลงได้

ผู้ต้องหายาเสพติด ปัญหาเรื้อรัง
ที่ต้องให้ความสำคัญ
 อธิบดีกรมคุมประพฤติ  ได้กล่าวถึ งภาพรวม 
ในปัจจุบันว่า กลุ่มใหญ่ที่กรมคุมประพฤติจะต้องดูแล 
คื อ  กลุ่ มผู้ เ สพยา เสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้ นฟู  
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งระบบการดูแล 
บำบดัจะม ี3 กลุม่ เพือ่ใหก้ารดแูลเปน็ไปอยา่งรอบดา้น ไดแ้ก ่ 
กลุ่มสมัครใจบำบัด กลุ่มบังคับบำบัด และกลุ่มต้องโทษ  
ซึ่งกลุ่มที่กรมคุมประพฤติจะต้องดูแลนี้ จะเป็นกลุ่มที่มา 
โดยกระบวนการกฎหมายกำหนดว่า “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ซึ่งได้ 
จดัใหอ้ยูใ่นกลุม่บงัคบับำบดั โดยเปน็มาตรการหนึง่ในการแกไ้ข 
ปัญหายาเสพติด เพราะมองว่า การจำคุกผู้ติดยาเสพติดนั้น 
ไม่เกิดประโยชน์ แต่การนำไปเข้าโครงการบำบัด ซึ่งเป็น 
ภารกิจงานของกรมคุมประพฤติที่ต้องรับผิดชอบจะเป็น 
ประโยชน์ต่อผู้ต้องหามากกว่า เพราะเรามีภาคีร่วมกับ 
สาธารณสุข และในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกด้วย 

สร้างอาชีพ
ที่อย่างยั่งยืน 
ลดโอกาส
ในการกระทำผิดซ้ำ

สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
เพื่อช่วยการดูแลผู้ถูกคุมประพฤติ
 ภาพรวมของกรมคุมประพฤติเป็นบ้าน 
หลงัใหญ ่การมเีครอืขา่ยเหมอืนกบัมญีาต ิมเีพือ่นบา้น  
คอยช่วยกันสอดส่องดูแล ซึ่งในปัจจุบัน กรมฯ มี 
เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติประมาณ 20,000  
กว่าคนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาที่เข้ามา 
ช่วยเหลือ ติดตาม ดูแลในเรื่องของพฤติกรรมของ 
ผูถ้กูคมุประพฤตทิีไ่ดก้ลบัคนืสูช่มุชน ซึง่เปน็สว่นสำคญั 
ในการช่วยเหลืองานคุมประพฤติเป็นอย่างมาก  
เพราะเขาจะรูจ้กัคน รูจ้กัชมุชน รูจ้กัปญัหาของชมุชน  
และมีเทคนิควิธีที่จะเข้าถึงปัญหาเหล่านั้น ซึ่งจะ 
ช่วยลดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา 
อาชญากรรมในชุมชนที่อาศัยอยู่ 
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ได้อย่างปกติสุข ซึ่งกรมคุมประพฤติได้ร่วมกับสถาบัน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการที่จะเสริมทักษะด้านอาชีพ และ 
ยังได้ประสานงานตรงกับสถานประกอบการ ภายใต้นโยบาย  
“หนึ่งสำนักงานคุมประพฤติ หนึ่งสถานประกอบการ” โดยมี 
สถานประกอบการพร้อมรับผู้ถูกคุมประพฤติเข้าทำงาน  
ซึ่งจะต้องคัดกรองผู้ถูกคุมประพฤติก่อนส่งเข้าทำงาน 
ในแต่ละที่ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
สถานประกอบการต่างๆ นอกจากนี้ ได้ทำข้อตกลงร่วมกับ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้ที่ 
ตอ้งการประกอบอาชพีอสิระ โดยจะคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมาะสม 
จากการเสนอแผนธรุกจิ เพือ่รบัทนุประกอบอาชพี พรอ้มทัง้มี 
กระบวนการติดตามเพื่อให้ความรู้ อีกทั้งการผ่อนชำระเงิน 
คืนนั้นยังเป็นแบบไม่มีดอกเบี้ยอีกด้วย

แม้จะมีทุกภาคส่วนร่วมมือกัน 
แต่ถ้าขาดแรงจูงใจก็ไร้ผล
 ปัญหาสำคัญที่พบคือ การขาดแรงจูงใจของ 
ผู้ก้าวพลาด ซึ่งได้แก้ไขปัญหาโดยใช้แบบประเมินแรงจูงใจ 
ของกระทรวงแรงงาน โดยเจา้หนา้ทีจ่ะไดร้บัการอบรมความรู ้
เกี่ยวกับการอ่านแบบประเมินวิเคราะห์แนวโน้ม เทคนิค 
การสร้างแรงจูงใจจากกระทรวงแรงงานก่อน สำหรับผู้ที่มี 
แนวโน้มต้องการทำงานต่อ ซึ่งอาจจะมีอาชีพอยู่แล้วแต่ไม่ 
มั่นคง จะกระตุ้นโดยการฝึกฝนทักษะอาชีพเพิ่มเติมให้ หรือ 
หาช่องทางต่อยอดงานที่ทำอยู่ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น ส่วนผู้ที่ 
ไม่มีแนวโน้มต้องการทำงาน จะต้องวิเคราะห์สภาพปัญหา 
และหาวิธีกระตุ้นที่ตรงจุด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการประกอบ 
อาชีพต่อไป

การดูแลผู้กระทำผิดซ้ำของผู้ถูกคุมประพฤติ
 แน่นอนว่ า ในทุกประ เด็นปัญหาย่อมต้อง ใช้  
เวลาในการแก้ไข การแก้ปัญหาผู้กระทำผิดก็เช่นกัน ต้องให้ 
โอกาสเขาเหล่านั้นเสมอ สำหรับกรณีการกระทำผิดซ้ำ  
ในส่วนของกรมคุมประพฤตินั้น เป็นเรื่องของการกระทำผิด 
เงือ่นไข จากสถติขิองปทีีผ่า่นมา มผีูก้ระทำผดิเงือ่นไขประมาณ  
18% ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมาก จึงตั้งเป้าหมายในปีนี้ให้ลดลง 
อยูท่ีป่ระมาณ 14% และไดก้ำหนดมาตรการทีม่คีวามเขม้งวด 
มากขึ้น รวมทั้งประสานงานและทำข้อตกลงกับสำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ติดตามกลุ่มที่ศาลออกหมายจับให้มา 
รายงานตัว และให้สำนักงานคุมประพฤติแต่ละจังหวัด 
สง่ตอ่ขอ้มลูไปยงัสถานตีำรวจในเพือ่ดำเนนิการ อกีทัง้ประเมนิ 
ความเสี่ยง และจะกำหนดแผนการดำเนินการให้ชัดเจน 

ภาคประชาชน ภาคเอกชน ประสานความร่วมมือ 
 ตนมองวา่ แมจ้ะมอีาสาสมคัรคมุประพฤตแิลว้ แตห่าก 
จะแก้ปัญหาให้รอบด้านต้องช่วยเหลือกันในทุกภาคส่วน 
ของสังคม เพราะเรายังไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุมในทุกปัญหา 
เดมิไดป้ระสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่งๆ เชน่ กระทรวง 
แรงงานในเรื่องของการพัฒนาจัดหางานและสร้างอาชีพ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ในการช่วยเหลือดูแลสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข  
ในเรื่องสุขภาพกายและจิต กระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่อง 
การศึกษาของกลุ่มคนที่เป็นเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ยัง 
ไม่ผ่านการศึกษาภาคบังคับ นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของ 
ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ในการดูภาพรวมทั้งหมด 
ในลักษณะปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติ 
ใหท้กุสว่นราชการเขา้มาเสรมิการทำงานของกรมคมุประพฤติ 
ใน 3 เรือ่ง ไดแ้ก ่1. การบำบดัฟืน้ฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 
และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2. การดูแลช่วยเหลือ สร้างงาน  
สร้างอาชีพ 3. การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล  
แก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นการเติมเต็มในส่วนที่ทำมา 
แต่เดิมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายก 
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมใหค้วามสำคญั 
กับการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน โดยให้บูรณาการ 
การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาสังคม ทั้งในการฝึกอาชีพและกระบวนการส่งต่อ 
การทำงาน เพื่อให้ผู้กระทำผิดกลับไปใช้ชีวิตในสังคม 
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เมาแล้วขับ ไม่ได้เกิดเฉพาะช่วงเทศกาล
 สำหรับปัญหาเมาแล้วขับ แท้จริงแล้วไม่ได้เกิดขึ้น 
เฉพาะชว่งเทศกาลเทา่นัน้ กรมคมุประพฤตมิผีูถ้กูคมุประพฤติ 
ในคดีเมาแล้วขับประมาณ 50,000 - 60,000 คน แต่ในช่วง 
เทศกาลหรือวันหยุดยาว จะมีผู้ เข้ารับการคุมประพฤติ 
ประมาณ 5,000 – 6,000 ราย สาเหตุล้วนเกิดจากการขาด 
ความตระหนักรู้และความคึกคะนอง ซึ่งสิ่งสำคัญ คือ จะต้อง 
สร้างการรับรู้ และทำให้ประชาชนเห็นถึงผลที่ตามมาจาก 
การทีไ่มป่ฏบิตัติามกฎหมาย แตบ่ทบาทของกรมคมุประพฤต ิ 
เป็นการดำเนินงานช่วงปลายน้ำ ซึ่งมีหน้าที่ทำให้คนที่อยู่ 
ในระบบไมก่ลบัไปกระทำผดิซำ้ จงึไดก้ำหนดมาตรการสำหรบั 
ผู้กระทำผิด อาทิ การทำงานบริการสังคมเพื่อสร้างจิตสำนึก 
และใหต้ระหนกัถงึความรบัผดิชอบตอ่ตนเอง ผูอ้ืน่ และสงัคม  
รวมทั้งการอบรมวินัยจราจร ผลลัพธ์จากการเมาแล้วขับ  
ให้เห็นภาพจริงให้ได้รับความรู้สึกจริงด้วยการนำเหยื่อหรือ 
ผู้เสียหายจากการเมาแล้วขับมาอธิบายผลกระทบที่ได้รับ 
จากการเมาแลว้ขบั เพือ่สรา้งความตระหนกัรู ้กระตกุความคดิ  
ให้ไม่อยากเห็นคนรอบข้างต้องได้รับบาดเจ็บหรือพิการ 
ด้วยความเมาของคนอื่น ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยที่เป็นเหยื่อ 
เมาแล้วขับ เป็นต้น

 นอกจากนี้ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อทำงานใน 
เชงิปอ้งกนั โดยรว่มกบัภาคเีครอืขา่ยเมาไมข่บั หรอืองคก์รตา่งๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดความสูญเสียจากการ 
เมาแล้วขับ 

ใช้เทคโนโลยีเสริมการทำงานด้วย EM 
ในผู้ถูกคุมประพฤติ 
 กรมคุมประพฤติ  ได้ทดลองนำ Electronic  
Monitoring (EM) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมมาตรการ 
การควบคุมตัว ซึ่งหากผู้ถูกคุมประพฤติออกนอกเขตควบคุม 
สัญญาณจะแจ้งเตือนที่ศูนย์ควบคุม โดยขณะนี้ได้นำมาใช้กับ 
ผู้กระทำผิดในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งศาลของสำนักงาน 
คมุประพฤตนิำรอ่ง ซึง่กำหนดเงือ่นไขหา้มออกนอกบา้น เวลา  
22.00 - 04.00 น. เป็นเวลา 15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี  
รายงานตวั จำนวน 4 ครัง้ พรอ้มทัง้ทำงานบรกิารสงัคม 24 ชัว่โมง  

	 ท้ายนี้	 ตนในฐานะอธิบดีกรมคุมประพฤติ	 
เห็นความสำคัญของการให้โอกาสผู้ก้าวพลาด	 
ได้ กลั บคื นสู่ สั งคมอย่ า งยั่ ง ยื น 	 โดยร่ วมกับ 
ทุกภาคส่วน	พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจ	 ดึงหัวใจของ 
พวกเขาให้มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อกลับไปเป็น 
คนดีของสังคมอย่างยั่งยืน	
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กำแพงมิอาจกั้น  นายมานพ ชมชื่น   เลขานุการกรม  กรมราชทัณฑ์

 ผู้เ ขียนเป็นผู้หน่ึงท่ีทำงานด้านกระบวนการ 
ยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาเป็น 
เวลานานและผ่านการอบรมลูกเสือตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันเป็น 
ลกูเสอือาสาสมคัรมองเหน็วา่ กระบวนการลกูเสอื (Scout) 
เป็นการฝึกอบรมที่ทันสมัยต่อความต้องการในปัจจุบัน 
และเปน็แนวทางหนึง่ของการพฒันาคนอยา่งยัง่ยนื นา่ยนิด ี
เป็นอย่างยิ่งที่เรือนจำ และทัณฑสถาน ได้นำกระบวนการ 
ลูกเสือมาเปิดโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เข้ารับการอบรม  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อยู่ในระเบียบวินัย ขัดเกลา 
พฤตินิสัยบำบัดฟื้นฟูจิตใจเป็นการผ่อนคลายความวิตก 
กังวล สามารถควบคุมไม่ให้หลบหนี พร้อมคืนคนดีสู่สังคม
 โดยใช้คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นกรอบ 
กตกิาในการพฒันาจติใจในการละลายพฤตกิรรม การพฒันา 
ด้านความรู้ สติปัญญา ความสามารถ การดำรงชีพ ค่านิยม  
อุดมการณ์ และการปรับตนเองให้เข้ากับสังคม ตลอดจน 
ปลกูฝงัทางดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และดา้นความประพฤติ 
ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันสร้างการยอมรับในกลุ่ม ให้สามารถ 
ปรับตัวเองให้เข้าอยู่ในสังคมได้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการ 
ลูกเสือเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสร้างคน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ตามพระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2551 มาตรา 8 กำหนดไวว้า่  
คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือ 
ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี  
มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความ 
สามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข 
และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

กระบวนการลูกเสือ (Scout) 

เป็นการฝึกอบรมที่ทันสมัย

ต่อความต้องการในปัจจุบัน 

และเป็นแนวทางหนึ่ง

ของการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน  

กระบวนการลูกเสือ
การพัฒนาพฤตินิสัยด้วย
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 1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
 2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
 4. ใหรู้จ้กัทำการฝมีอื และฝกึฝนใหท้ำกจิการตา่งๆ ตามความ 
  เหมาะสม
 5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและ 
  ความมั่นคงของประเทศชาติ

แนวทางการอบรมลูกเสือให้บรรลุผลสำเร็จ จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
 กระบวนการอบรมลูกเสือ ปัจจัยอันแรกของวิธีการลูกเสือ (Scout) คือ “คำปฏิญาณและกฎ”เพื่อให้ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมได้มีการพัฒนาคุณธรรม โดยให้ยึดมั่นคำปฏิญาณและกฎ ที่กำหนดไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ให้ยอมรับค่านิยม  
ธรรมจริยาและยอมรับที่จะดำรงชีวิตอยู่ตามอุดมการณ์นั้นอย่างเต็มความสามารถ “คำปฏิญาณและกฎ” จึงเป็นเครื่องมือ 
อันสำคัญยิ่งในการอบรม

 คำปฏิญาณของลูกเสือ
 คำปฏญิาณ คอื คำมัน่สญัญาทีล่กูเสอืไดใ้หไ้วแ้กผู่บ้งัคบับญัชาตอ่หนา้แถวในพธิเีขา้ประจำกอง 
หรือพิธีการของลูกเสือด้วยความจริงใจหรือสมัครใจ โดยมีเนื้อความ ดังนี้

  “ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
   ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
   ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
   ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”
 สรุปสาระสำคัญของคำปฏิญาณของลูกเสือคือให้ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และมีระเบียบวินัยอยู่ในกรอบที่ดีงาม 
ของการใช้ชีวิตประจำวัน

กฎของลูกเสือ
 กฎ คือ ข้อกำหนดสำหรับเป็นแนวทางให้ลูกเสือนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
จนเกิดเป็นนิสัยประจำตัว โดยกฎของลูกเสือมี 10 ข้อ ดังนี้
 ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
 ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรง 
  ต่อผู้มีพระคุณ
 ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
 ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
 ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
 ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
 ข้อ 7 ลกูเสอืเชือ่ฟงัคำสัง่ของบดิา มารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
 ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
 ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
 ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
 สรุปสาระสำคัญของกฎของลูกเสือคือเป็นการกำหนดหลักไว้ให้ลูกเสือยึดถือ 
และปฏบิตัใินชวีติประจำวนั สรา้งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ระเบยีบวนิยั  ใหแ้กเ่หลา่ลกูเสอื 
ซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
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จากคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ นำมาสู่ระบบหมู่
 การอบรมลูกเสือเป็นการอบรมแบบกระบวนการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์จะสร้างบุคคลในสังคมและการพัฒนา 
สังคมเพื่อให้คนในสังคมเป็นพลเมืองที่ดี โดยยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเน้นการปฏิบัต ิ
กิจกรรมกลางแจ้งใช้ระบบหมู่เป็นกลไกลำดับการทำงาน การแสดงความเคารพ การแสดงรหัส การกล่าวคำปฏิญาณ 
พิธีเข้าประชุมกอง ระเบียบแถว การเดินสวนสนาม การเดินทางไกล  นอกจากนั้น เรายังได้เห็นมิตรภาพระหว่างการฝึกอบรม  
ทำให้เกิดกระบวนการ หลักคิด ขั้นตอน แนวทางการบริหาร และการได้พัฒนาตนเองให้แข็งแรง ดังนั้นการอบรมจึงต้องใช้ 
ระบบหมู่ลูกเสือ คือระบบการทำงาน การปฏิบัติภารกิจของสมาชิกในหมู่ กอง กลุ่ม เพื่อความก้าวหน้าของส่วนรวม 
ด้วยความเต็มใจและพอใจของสมาชิกทุกคน การรวมตัวของสมาชิกหลายคนรวมกันเป็นหมู่เป็นการกระจายอำนาจและ 
แบง่หนา้ทีก่นัรบัผดิชอบ หากไมม่กีารตัง้กตกิาหรอืระเบยีบวนิยั รวมทัง้ไมม่กีารแบง่ภาระหนา้ทีก่นัไว ้กลุม่ทีจ่ะทำกจิกรรมใหส้ำเรจ็ 
ลุล่วงก็เป็นไปได้โดยยาก และยังอาจเกิดปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ขึ้นในกลุ่มอีกมากมาย เช่น ทำงานซ้ำซ้อนหรือก้าวก่ายกัน  
เกี่ยงกันทำงาน ทะเลาะวิวาทกัน เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม ถ้ากลุ่มมีการตั้งกติกาหรือระเบียบวินัยมีการแบ่งอำนาจและภาระ 
หน้าที่ให้กับคนในกลุ่มไว้เป็นอย่างดีแล้ว กลุ่มก็จะทำกิจกรรมให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังทำให้เกิดความรัก 
ความสามัคคีกันระหว่างคนในกลุ่มอีกด้วย ให้แต่ละคนได้รู้บทบาทในการทำงานภายในหมู่ ใช้ระบบหมู่ฝึกผู้นำ-ผู้ตาม รับฟัง 
ความคิดเห็นและการยอมรับซึ่งกันและกัน
 พรอ้มทัง้มกีารสบัเปลีย่นตำแหนง่หนา้ทีโ่ดยไมม่กีารยดึตดิตำแหนง่หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ตำแหนง่ในระบบหมูล่กูเสอื  
ประกอบด้วย 1. นายหมู่ 2. รองนายหมู่ 
3. พลาธิการ 4. คนครัว 5. ผู้ช่วยคนครัว 
6. คนหาน้ำ 7. คนหาฟืน 8. ผู้ช่วยเหลือทั่วไป

(หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างเครื่องหมาย 

นายหมู่จะแสดงที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย)

นายหมู่ รองนายหมู่   พลาธิการ

เมื่อจบการอบรมลูกเสือ ผู้อบรมจะได้รับอะไรจากการอบรม
 ดา้นการสรา้งนสิยัทีด่ใีหก้บัผูต้อ้งราชทณัฑ ์ใหเ้ปน็ผูม้คีวามรบัผดิชอบ  
และมีความยุติธรรมรู้จักเสียสละไม่เห็นแก่ตัวและมีความสำนึกในหน้าที่ตนเอง 
และผู้อื่น และมีระเบียบวินัย 
 ด้านสุขภาพ อนามัย ผู้ต้องราชทัณฑ์ต้องได้ออกกำลังกาย ทั้งนี้ 
กระบวนการลูกเสือเป็นกิจกรรมกลางแจ้งต้องใช้ความอดทน เป็นกิจวัตร 
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้อบรมลูกเสือต้องมีีสมรรถภาพดี บุคลิกดี
 ด้านการฝีมือและทักษะ ผู้ต้องราชทัณฑ์มีความคิดริเริ่มเพื่อจะได้ 
รับเลือกให้เข้าทำงาน ใช้เวลาว่างทำงานอดิเรกมีประโยชน์มากและใช้สมอง 
อย่างมีประสิทธิภาพ
 การบำเพญ็ประโยชนต์อ่ผูอ้ืน่ คอื การฝกึอบรมตอ้งเนน้ใหเ้กดิประโยชน ์
แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เองและแก่ชุมชนที่เขาอยู่อาศัยและสิ่งที่สำคัญต้องฝึก 
ให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ของผู้ที่ให้กำเนิดลูกเสือโลกคือ การบำเพ็ญประโยชน์ 
แก่ผู้อื่นทุกเมื่อ

บทบาทของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ในการพัฒนาผู้ต้องราชทัณฑ์
 พันธกิจหลักของกรมราชทัณฑ์ คือ การควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัย 
ผู้ต้องราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้กระทำละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมืองและได้ 
ถูกกักขังไว้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมส่วนรวม 
การพัฒนาผู้ต้องราชทัณฑ์ให้กลับไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพต่อการ 
พัฒนาประเทศต่อไปจึงเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของกรมราชทัณฑ์
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 การพัฒนาคนอย่างยั่งยืนจึงเป็นหน้าที่สำคัญของ 
ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ทุกคน เพราะงานคืนคนดีสู่สังคม 
เปน็งานทีซ่บัซอ้น คนเดยีวทำไมไ่ด ้ทกุภาคสว่นตอ้งชว่ยทำให้ 
ผู้ต้องราชทัณฑ์รู้จักตนเองรู้ว่าตนเองมีศักยภาพด้านใด 
และความรู้ว่าต้องเพิ่มศักยภาพด้านใด ดังนั้น เจ้าหน้าที่ 
ราชทณัฑต์อ้งใชก้ำลงัใจ กำลงักายและสตปิญัญา ในการแกไ้ข 
ปัญหา เพื่อการพัฒนาคนอย่างแท้จริง
 การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวทางหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ 
กรมราชทัณฑ์ จะเข้ามากำหนดทิศทางและช่วยขับเคลื่อน 
สังคม ความยั่งยืนจะช่วยลดความน่ากลัวหรือปัญหาที่จะ 
เกิดขึ้นในอนาคตได้ แต่ต้องเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยน 
มุมมอง ไม่ใช่มองเพียงเรื่องของวันนี้  แต่ต้องมองให้เห็นภาพ 
ให้ไกลถึงอนาคต ทำอย่างไรให้ผู้ต้องราชทัณฑ์มีเหตุผล  
ทำให้รู้ว่าสิ่งที่จะทำนั้นสังคมต้องการอะไร ทำอย่างไรให้ 
ผู้ต้องราชทัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกัน มีการเตรียมความพร้อมกับ 
ทกุสถานการณห์วัใจในการคนืคนดสีูส่งัคมใหย้ัง่ยนื เจา้หนา้ที่ 
ราชทัณฑ์ต้องให้ในสิ่งที่เป็นพื้นฐานแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ คือ 
การรู้จักตนเอง เรียนรู้จากทฤษฎี คือ การมองเห็นกรอบ 
ในการมองเห็นปัญหา เรียนรู้จากการปฏิบัติเพิ่มเติม เติมเต็ม 
ในสิ่งที่ขาดหายไป เมื่อเข้าใจทฤษฎีและการปฏิบัติแล้ว 
มองหาเหตุผลมาสอดรับความเป็นพลเมืองที่ดี การอบรม 
ลูกเสือ เป็นการพัฒนาความรู้ สติปัญญา อาชีพค่านิยมและ 
การปรับตนเองให้เข้ากับสังคม 
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เรื่องเล่ายุติธรรม   กองบรรณาธิการ

 จากปัญหาการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ 
ทางฝั่ง สปป.ลาว ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนั้น รัฐบาลสองฝ่าย 
ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลขยายผล รวมถึงการใช้กลไกต่าง ๆ 
เพื่อปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ สปป.ลาว ถือเป็น 
เพ่ือนบ้านท่ีใกล้ชิด อีกท้ังยังได้มีการพบปะพูดคุยกันอย่างต่อเน่ือง  
โดยตลอดมาไดม้กีารประชมุทวภิาคไีทย - ลาวฯ ไปแลว้หลายครัง้   
และในวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560 ได้มีการประชุม 
การประชมุทวภิาคไีทย – ลาวฯ ครัง้ที ่16 ขึน้ โดยมพีลอากาศเอก  
ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
ยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมระดับ 
รัฐมนตรีทวิภาคี ไทย – ลาว เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 16 โดยรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้หารือข้อราชการกับ 
ทา่นสมด ีดวงด ีรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรกีระทรวงการเงนิ 
รักษาการนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว โดยทั้งสองฝ่ายต่างยินดี 
และเน้นให้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน ไม่เฉพาะ 
ด้านการปราบปรามยาเสพติดและแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขง 
ปลอดภัย แต่ยังรวมถึงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด การพัฒนาพื้นที่ชายแดนและหมู่บ้านคู่ขนาน 
ความมัน่คงสองฝัง่โขง สอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ททีน่ายกรฐัมนตรี 
ของท้ังสองประเทศเห็นชอบท่ีจะใช้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน 
อีกด้วย
 อกีทัง้ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
ยุติธรรม ได้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี กับพลจัตวา  
ดร.สมหวัง ทำมะสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ  
สปป.ลาว หัวหน้าคณะผู้แทนลาว โดยได้เห็นชอบให้การรับรอง 
ผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมทวิภาคี 
ไทย - ลาวฯ ครัง้ที ่16 ซึง่คณะผูแ้ทนไทยมนีายศรินิทรย์า สทิธชิยั  
เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะ และมีพันเอก อ่อนผิว  
โค้งเวียงทอง เลขาธิการคณะกรรมการตรวจตราและควบคุม 
ยาเสพติด สปป.ลาว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายลาว

 สำหรบัการประชมุดงักลา่ว ถอืเปน็กลไกทีส่ำคญัในการ 
ดำเนินความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ระหวา่งไทย และ สปป.ลาว อนัเปน็ผลมาจากบนัทกึความเขา้ใจ 
ระหวา่งรฐับาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแหง่สาธารณรฐั 
ประชาธปิไตยประชาชนลาว วา่ดว้ยความรว่มมอืในการควบคมุ 
ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้นที่ได้ 
ลงนามไว้เมื่อปี 2544 
 ทั้งนี้ การประชุมทวิภาคีไทย - ลาวฯ ครั้งที่ 16 ได้มี 
การประชุมเป็น 2 ระดับ คือ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส  
โดยมี เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย  
และการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย  

ไทย - ลาว ร่วมมือทวิภาคีปราบปรามยาเสพติด
บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
และพัฒนาพื้นที่ชายแดนเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

 ปัญหาด้านยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของประเทศ
และส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด 
ตลอดไปจนถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน  
และกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรม 
ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการแก้ไขในทุกมิติของปัญหา โดยตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการแก้ไขและประสานความร่วมมือ 
กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
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ซึ่งการประชุมทวิภาคีไทย - ลาวฯ เป็นการติดตามสถานการณ์และแนวโน้มปัญหายาเสพติดในประเทศไทย และ สปป.ลาว รวมถึง 
แลกเปลีย่นขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัเครอืขา่ยการคา้ยาเสพตดิขา้มชาต ิและตดิตามความคบืหนา้ในรอบปทีีผ่า่นมา ทัง้นี ้ในการประชมุ 
ดังกล่าวสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้
  ด้านการปราบปรามยาเสพติด ทั้งสองฝ่ายเน้นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารยาเสพติดระหว่างกัน  
และฝ่ายไทยยินดีให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ในการยตุแิหลง่ผลติและทำลายเครอืขา่ยการคา้ยาเสพตดิขา้มชาต ิ(LoA) เพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
ของ สปป.ลาว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ดา้นการตรวจวเิคราะหย์าเสพตดิ สนบัสนนุการใชก้ลไกสำนกังานประสานงานปราบปรามยาเสพตดิชายแดน (BLO) 
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฝ่ายไทย โดยกรมการแพทย์ จะเชิญผู้แทนลาวเข้าร่วม 
กิจกรรมการประชุม โดยฝ่ายไทยยินดีสนับสนุนการดำเนินการชุมชนบำบัด อุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์ตรวจปัสสาวะ 
ผู้ติดยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง 
  ในส่วนของแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ฝ่ายไทยยินดีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน งบประมาณ  
และยานพาหนะใหแ้กโ่ครงการแมน่ำ้โขงปลอดภยัตอนเหนอื ตอนกลาง และตอนลา่ง และสนบัสนนุการเปน็เจา้ภาพแผนปฏบิตักิาร 
แม่น้ำโขงปลอดภัย ห้วง 3 เดือนหลังของปี 2561 และยินดีสนับสนุนการดำเนินการอย่างจริงจัง รวมถึงการใช้มาตรการพัฒนา 
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการลักลอบปลูกกัญชาในภาคกลางของ สปป.ลาว

 จากสถานการณป์ญัหายาเสพตดิทีเ่พิม่มากขึน้ทัง้ในภมูภิาค 
อาเซยีนตลอดไปจนถงึประเทศจนี พบวา่ ลำนำ้โขงเปน็เสน้ทางสำคญั 
ของเครือข่ายยาเสพติด การร่วมมือกันของทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ จีน  
ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ 
ช่วยยับยั้งยาเสพติดตามลำแม่น้ำโขง และนำไปสู่การดำเนินการ 
ตอ่เครอืขา่ยการคา้ยาเสพตดิระหวา่งประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.40 น. พลอากาศเอก  
ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรม ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย  
(Safe Mekong Coordination Centre - SMCC) ประจำปี 2561 
พรอ้มหารอืกบัหวัหนา้คณะผูแ้ทนประเทศสมาชกิโครงการแมน่ำ้โขง 
ปลอดภัย จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ลาว เมียนมา กัมพูชา และ 
เวียดนาม ณ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่

ไทยเปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย
(Safe Mekong Coordination Centre - SMCC) 
ร่วมมือ 5 ประเทศสมาชิก ขับเคลื่อนแผนความร่วมมือด้านยาเสพติด  
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 โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย เป็นโครงการสำคัญ 
ที่ริเริ่มโดยประเทศจีนมาตั้งแต่ปี 2556 และได้ดำเนินงาน 
มาอย่างต่อเนื่อง มีพัฒนาการของการดำเนินงานมาโดยลำดับ  
ดว้ยความรว่มมอืรว่มใจของประเทศสมาชกิ ทัง้ 6 ประเทศ ไดแ้ก ่ 
จีน ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ในการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดในลุ่มแม่น้ำโขง และพื้นที่สามเหลี่ยม 
ทองคำ โดยแตล่ะประเทศจดัสรรทรพัยากร ทัง้ดา้นงบประมาณ  
กำลังพล และเครื่องมืออุปกรณ์เข้ามาดำเนินการตามศักยภาพ 
และกรอบอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้น 
การสกดักัน้สารตัง้ตน้ เคมภีณัฑ ์และเครือ่งมอือปุกรณใ์นการผลติ 
ยาเสพติด ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองคำ และ 
ในขณะเดยีวกนักส็กดักัน้ยาเสพตดิทีผ่ลติจากสามเหลีย่มทองคำ 
ไม่ให้ออกไปแพร่กระจายในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิภาคอ่ืน ๆ  
ของโลก โดยประเทศสมาชกิไดจ้ดัตัง้ศนูยป์ระสานงานแมน่ำ้โขง 
ปลอดภัยเป็นศูนย์กลางการประสานงานของทุกประเทศ และ 
ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศจีน เมียนมา  
และไทย ได้รับเป็นเจ้าภาพมาแล้ว สำหรับประเทศไทย 
เป็นเจ้าภาพมาแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4
 สำหรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย  
โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ของประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็น 

ศนูยป์ระสานงานแมน่ำ้โขงปลอดภยัอยา่งถาวร จงึมคีวามสำคญั 
อย่างยิ่งเพราะจะเป็นแบบอย่างและช่วยนำร่องให้กับประเทศ 
สมาชิกต่าง ๆ ได้ถือเป็นแนวทางด้วย
 บรรยากาศของการรว่มหารอื มสีาระสำคญัใน 6 ประเดน็ 
ได้แก่ 1. การสร้างเป้าหมายร่วมกันที่จะดำเนินการต่อพื้นที่ 
สามเหลีย่มทองคำ 2. การยกระดบัความรว่มมอืในการดำเนนิการ 
ในพืน้ทีส่ามเหลีย่มทองคำ 3. การใหค้วามสำคญัของการสกดักัน้ 
สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด 4. การผนึกกำลัง 
ร่วมกันของทั้ง 5 ประเทศ ในการกำหนดเครือข่ายการผลิต 
และ ค้ายา เสพ ติด ท่ีสำ คัญใน พ้ืน ท่ีสาม เห ล่ียมทองคำ  
5. การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
และ 6. อนาคตของความร่วมมือกันของ 6 ประเทศ ซึ่งจะต้องมี 
การทำแผนความร่วมมือในการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำต่อไปอีก ซึ่งจะเน้น 
แผนดำเนินการในระยะยาว โดยอาจใช้ระยะเวลาเดียวกันกับ 
กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง 
 สำหรับแผนความร่วมมือนี้ เป็นแผนความร่วมมือ 
ด้านยาเสพติด ซึ่งทั้ง 6 ประเทศ ได้ดำเนินการมาแล้วใน 
โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ระยะ 3 ปี (2559 - 2561) และ 
กำลังใช้อยู่ในขณะนี้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทั้ง 6 ประเทศ 
ในการแลกเปลี่ยนความคิด สถานการณ์ การกำหนดเป้าหมาย 
การเสนอมาตรการและแผนงาน โดยเสนอให้ครอบคลุม 
มาตรการต่างๆ ที่ทำมาแล้ว รวมทั้งมาตรการการพัฒนา 
ทางเลือกเพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร ซึ่งหาก 
ทกุประเทศดำเนนิการและเหน็พอ้งกนัแลว้ ควรจะมกีารลงนาม 
ให้การรับรองอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิก เพื่อเป็น 
การยกระดับความร่วมมือในด้านยาเสพติดอย่างแท้จริงต่อไป 
 นอกจากการประชุมหารือแล้ว รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม  
และรบัฟงับรรยายสรปุการสกดักัน้ยาเสพตดิ ในพืน้ทีภ่าคเหนอื 
ของกองกำลังผาเมือง ตำรวจภูธรภาค 5 รวมทั้งไปให้กำลังใจ 
เจ้าหน้าที่ในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อีกด้วย

 ทั้งการประชุมทวิภาคีไทย – ลาวฯ และการเปิด 
ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย กลไกในสองมิติ 
ความร่วมมือนี้ ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในด้าน 
ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างรอบด้าน 
ซึ่งจะเป็นการลดผลกระทบปัญหายาเสพติดต่อประชาชน 
ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน       
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ยุติธรรมเพื่อประชาชน  พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ
    ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ในวันครบรอบวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 
ครบรอบ 127 ปี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม ได้มอบรางวัลดีให้กับผลงานวิจัยเรื่อง  
“การศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 
หนี้นอกระบบ” ซึ่งเป็นผลงานที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และ 
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาวิจัย และก่อนหน้านี ้
ได้รับเชิญให้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรม  
Thailand Research Expo 2017 Award จัดขึ้น  
ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์ 
เซน็ทรลัเวลิด ์กรงุเทพฯ ระหวา่งวนัที ่23 – 27 สงิหาคม 2560  
โดยเป็นตัวแทนกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประกวด 
ผลงานวิจัย พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานวิจัยภาคการประชุม 
ในหวัขอ้ที ่37 งานวจิยัและนวตักรรมเพือ่พฒันากระบวนการ 
ยุติธรรมได้รับรางวัลระดับ Bronze Award
 ในเนื้อหางานวิจัยฉบับนี้ได้หยิบยกประเด็นปัญหา 
ระบบการเงินการธนาคารและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
หนี้นอกระบบของประเทศอินโดนีเซียมาเป็นกรณีศึกษา  
ซึง่ผมมองวา่บรบิทของประเทศอนิโดนเีซยีมคีวามใกลเ้คยีงกบั 
สังคมไทย จึงน่าจะนำมาปรับใช้กับกระบวนการแก้ไขปัญหา 
ในประเทศไทยได้ จึงขอนำเอาผลงานวิจัยที่กล่าวถึงแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศอินโดนีเซีย 
บางส่วนมาเล่าสู่กันฟัง

หนี้นอกระบบ:
สินเชื่อนอกระบบเป็นของคู่กับการเงินของคนจน 

เป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อคนจนและช่วยให้พวกเขาเหล่านั้น
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้
ในราคาต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำ

ศึกษากรณีประเทศอินโดนีเซีย
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สาเหตุของการใช้บริการสินเชื่อนอกระบบ
 การศกึษาพฤตกิรรมของผูต้อ้งการกู ้ พบวา่ สาเหตหุลกั 
ที่ผู้มีรายได้น้อยไม่กู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
ในระบบ เนื่องจากความต้องการในการกู้ยืมของผู้กู้ที่มี 
รายได้ต่ำนั้นมักจะต้องการกู้เงินจำนวนน้อย หากแต่ชำระ 
คืนเงินในเวลาอันรวดเร็ว สามารถเดินทางได้สะดวก มีตาราง 
การจ่ายคืนเงินที่เหมาะสม ได้รับเงินกู้อย่างรวดเร็ว ณ อัตรา 
ดอกเบีย้ทีค่าดวา่จะสามารถชำระคนืได ้และไมต่อ้งการเอกสาร 
การกู้ยืมที่มากมาย จากลักษณะพฤติกรรมการกู้ยืมเงินเช่นนี้ 
จึงทำให้ผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ (Moneylenders) ใช้เป็น 
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินที่ดีสุดสำหรับผู้กู้เหล่านั้น
 รูปแบบความสัมพันธ์ของสินเชื่อนอกระบบนี้ ผู้กู้ 
และผู้ให้กู้มักจะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจไปในตัว ยกตัวอย่างเช่น  
ผู้กู้มักจะเป็นลูกค้าที่มาขอซื้อของไปขายต่อ หรืออาจจะเป็น 
ลูกจ้าง หรือผู้เช่าที่ดิน ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้ผู้ให้กู้ 
มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้กู้เป็นอย่างดีรวมถึงวิธีการที่จะทำให้ผู้กู้คืน 
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ตนด้วย

ระบบการเงินการธนาคารของประเทศอินโดนีเซีย
 ระบบการเงินการธนาคารของประเทศอินโดนีเซีย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นธนาคาร (Banking Sector)  
ประกอบไปดว้ย ธนาคารพาณชิยท์ัว่ไป (Conventional Banks) ธนาคารอสิลาม (Syaria Banks) ธนาคารประชาชน (People’s 
Credit Bank) และส่วนมิใช่ธนาคาร (Nonbanking Sector) ประกอบไปด้วย ประกันภัย (Insurance) ตลาดหลักทรัพย์  
(Stock Market) กองทุนบำเหน็จบำนาญ (Pension Fund) สหกรณ์ (Cooperatives) สถานธนานุบาล (Pawn Office)  
และบริษัทการเงิน (Financing Companies)
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การคำนวณอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อนอกระบบนั้น 
เกิดจากแนวคิดของผู้ปล่อยเงินกู้ 3 ประเภท คือ
 (1) ผู้ปล่อยเงินกู้หน้าเลือด (Malicious Money- 
lenders) เป็นแนวคิดของพ่อค้าเงินกู้ที่ เก่าแก่ที่สุด  
โดยจดุประสงคข์องการใหกู้ป้ระเภทนี ้ คอื ตอ้งการสนิทรพัย ์
หรอืแรงงานจากผูม้ากู ้โดยผูป้ลอ่ยเงนิกูจ้ะคดิอตัราดอกเบีย้ 
ที่สูงมากจนกระทั่งผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนได้ในที่สุด
 (2) ผู้ปล่อยเงินกู้แบบแบบเห็นคุณค่าต่อผู้คน 
 (Value for people Moneylenders) เปน็การปลอ่ยเงนิกู ้ 
เ พ่ือต้องการช่วยเหลือผู้ ท่ีมีรายได้น้อยให้มีโอกาส 
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน โดยใช้หลักการพ้ืนฐานคือ “ให้ซ่อม 
ก่อนที่จะเสีย (Fix what is not broken)” ซึ่งสินเชื่อ 
นอกระบบชนิดนี้จะได้รับอย่างรวดเร็วและมีความสะดวก 
เนื่องมาจากขั้นตอนที่น้อย
 (3) ผู้ปล่อยเงินกู้ผูกขาด (Monopolitstic 
Moneylenders) ประเภทนี้จะคำนวณอัตราดอกเบี้ย 
มาจากพื้นฐานการแข่งขันแบบผูกขาดเนื่องจากสภาวะ 
สงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืงในทอ้งถิน่นัน้ๆ เอือ้ประโยชน ์
ให้ผู้ปล่อยเงินกู้สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยเองได้  
อย่างไรก็ดี หากอำนาจในการผูกขาดมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  
ผู้ปล่อยเงินกู้ประเภทนี้อาจเปลี่ยนเป็นพ่อค้าหน้าเลือด 
ในที่สุด

 ในประเด็นของอัตราดอกเบี้ยนั้น ผู้ปล่อยเงินกู้  
นอกระบบมักจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยโดยใช้อัตราเหมา  
(Flat Rate) โดยใช้พื้นฐานจากยอดเงินต้น ซึ่งวิธีการคิดอัตรา 
ดอกเบี้ยเช่นนี้แตกต่างจากวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยของ 
ธนาคารพาณิชย์ โดยปกติแล้วธนาคารพาณิชย์จะใช้อัตรา 
ดอกเบีย้ประสทิธผิล (Effective Interest Rate) ซึง่มกัจะลดลง 
ตามยอดเงนิกูท้ีค่งเหลอืในแตล่ะเดอืน  ในประเทศกำลงัพฒันา 
สว่นใหญน่ัน้ อตัราดอกเบีย้เงนิเชือ่นอกระบบมกัจะอยูร่ะหวา่ง 
ร้อยละ 10 ถึง 100 ต่อเดือน หากเป็นเงินกู้รายสัปดาห์ 
หรือรายวันเมื่อคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยประสิทธิผลแล้ว 
จะอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 10 ถงึ 1,500 ตอ่เดอืน ทัง้นีผู้ป้ลอ่ยเงนิกู ้
จะเรียกอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นไปอีกเนื่องต้องมีการประกัน 
ความเสี่ยงของลูกค้าซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าผู้กู้ปกติ  
แต่ผู้ปล่อยเงินกู้มักจะปฏิเสธการให้กู้กับรายที่มีความเสี่ยงสูง  
และหากผู้กู้ไม่มีอำนาจต่อรองกับผู้ปล่อยเงินกู้เนื่องจากไม่มี 
ทางเลือกอื่น ยิ่งผู้กู้ที่มีความยากจนมากและอาศัยอยู่ในพื้นที่ 
ห่างไกลสถาบันการเงินและองค์กรการเงินระดับจุลภาค  
อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นตามไปด้วย
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 นอกจากข้อจำกัดทางโอกาสของคนจนในการเข้าถึง 
สนิเชือ่ไมว่า่จะเปน็ในระบบธนาคารพาณชิยท์ัว่ไปหรอืองคก์ร 
ระดับจุลภาคแล้วนั้น ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินยังเป็นอีก 
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญด้วย สินเชื่อนอกระบบเป็นของคู่กับ 
การเงินของคนจน เป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อคนจนและช่วยให้ 
พวกเขาเหล่านั้นสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ในราคา 
ต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำ เนื่องจากปริมาณเงินกู้ในแต่ละครั้ง 
ท่ีมูลค่าไม่สูงมากนัก คนจนจึงมักท่ีจะพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสาร 
ตา่งๆ คา่เสยีโอกาสทีจ่ะนำเงนิคา่ธรรมเนยีมไปใชจ้า่ยอยา่งอืน่ 
และค่าเสียเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหล่านี้ 
รวมเรยีกวา่ “คา่ใชจ้า่ยในการกูย้มื” โดยมรีายงานวา่ คา่ใชจ้า่ย 
เหล่านี้กลับมีต่ำมากเมื่อผู้กู้ยืมรายได้น้อยใช้บริการสินเชื่อ 
นอกระบบ จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่ควรจะนำมาประยุกต์ใช้ 
สถาบันการเงินในระบบควรจะมีขั้นตอนต่างๆ ให้ง่ายและ 
รวดเร็วที่สุด ตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก  
และมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและจูงใจให้สามารถ 
ช่วยเหลือลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 ขนาดของตลาดสินเชื่อนอกระบบมักจะมีขนาดที่ 
ใหญ่มากก็ต่อเมื่อสินเชื่อในระบบไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคน 
กลุม่นัน้ มรีายงานวา่ในปชีว่งตน้ศตวรรษที ่19 โครงการพเิศษ 
ของรัฐบาลในการช่วยเหลือชาวเกษตรกรรมในอินโดนีเซีย 
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพียงร้อยละ 17 เท่านั้น  
ซึ่งหมายความว่าประชาชนอีกร้อยละ 83 ก็จะไม่ได้รับ 
ความช่วยเหลือหรือเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้เลย ผลของ 
โครงการพิเศษประเภทนี้ ไม่อาจให้ความช่วยเหลือแก่ 
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้โดยตรง หากแต่เป็นโครงการ 
ที่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เนื่องจากภูมิภาคที่ยากจนกว่า 
โดยเฉพาะในเกาะทางดา้นตะวนัออกมโีอกาสไดร้บัการพฒันา 
น้อยกว่าที่อื่นๆ ขณะที่โครงการสินเชื่อที่ได้รับการอุดหนุน 
ซึง่ธนาคารพาณชิยเ์ปน็ผูด้ำเนนิการโดยมรีฐับาลและผูบ้รจิาค 
ใหก้ารสนบัสนนุทางการเงนิ มกัจะเผชญิกบัคา่ใชจ้า่ยราคาแพง 
และมีหนี้สินจำนวนมาก เงินส่วนใหญ่ตกไปไม่ถึงมือคนจน  
หรอืถา้ถงึ กไ็มใ่ชส่ิง่ทีผู่กู้ต้อ้งการและโครงการเหลา่นีไ้มย่ัง่ยนื 

แนวทางการแก้ปัญหา
 แม้ว่าสินเชื่อนอกระบบจะช่วยขยายโอกาสให้ 
ผู้ที่มีรายได้ต่ำมากๆในสังคม แต่ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก 
อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม เพราะผู้กู้ไม่สามารถจะนำเอาผลตอบแทนที่ได้รับ 

มาขยายกิจการของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะที่ 
จำนวนผู้ต้องการกู้มีมาก และปริมาณสินเชื่อที่สูง แต่จำนวน 
สถาบนัการเงนิในระบบทีจ่ะเขา้ไปใหบ้รกิารตามความตอ้งการ 
ของผู้มีรายได้ต่ำในชนบทยังมีอยู่น้อยมาก ดังนั้น แนวคิด 
ของการให้บริการแบบสถาบันการเงินระดับจุลภาค (Micro- 
finance) จึงควรนำเข้ามาใช้เพื่อให้ขยายโอกาสให้ประชาชน 
มากขึน้ อยา่งไรกด็ใีนเชงิเศรษฐศาสตร ์ธนาคารพาณชิยม์กัจะ 
ไมต่อ้งการทีจ่ะเขา้มาแขง่ขนัดา้นสนิเชือ่ขนาดยอ่ยกบัผูป้ลอ่ย 
เงินกู้ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เชื่อว่าตนมีข้อมูลในการ 
พิจารณาสินเช่ือน้อยกว่าผู้ปล่อยเงินกู้ในท้องถ่ิน และนักธนาคาร 
เชือ่วา่มลูคา่ธรุกรรมระดบัจลุภาคเชน่นีจ้ะไมส่ามารถทำกำไร 
ให้กับธนาคารได้
 ดังนั้น องค์กรการเงินระดับจุลภาค (Microfinance  
institution) จึงเป็นสถาบันทางการเงินทางเลือกที่จะเข้ามา 
เติมเต็มช่องว่างระหว่างผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบกับธนาคาร 
พาณิชย์

องค์กรการเงินระดับจุลภาคในประเทศอินโดนีเซีย
 องค์กรการเงินระดับจุลภาคมีบทบาทสำคัญในการ 
เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการรายได้ปานกลางและรายได้น้อย 
ไดง้า่ยกวา่สถาบนัการเงนิอืน่ๆ ถงึแมว้า่ปรมิาณสนิทรพัยจ์ะมี 
สัดส่วนไม่มากเหมือนธนาคาร หากแต่องค์กรการเงินระดับ 
จุลภาคสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการได้มากกว่า ในปี  
ค.ศ.2009 ประเทศอินโดนีเซียมีองค์กรการเงินระดับจุลภาค 
จำนวนทั้งสิ้น 94,320 แห่ง และมีจำนวนผู้ใช้บริการกว่า  
36 ล้านคน
 ขอ้มลูเหลา่นีไ้มร่วมถงึการเขา้ถงึแหลง่ทนุนอกระบบ  
เช่น พ่อค้าเงินกู้ ,สมาคมหมุนสินเชื่อและเงินออมแบบ 
หมุนเวียน (Arisan หรือ Rotating Savings and Credit  
Associations: ROSCA) โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มเป้าหมาย 
จะเป็นธุรกิจรายย่อย (Small Business)
 นอกจากนัน้แลว้ โครงการเงนิกูโ้ดยรฐับาลยงัถอืเปน็ 
ส่วนหนึ่งของภาคการเงินที่ไม่ใช่ส่วนของธนาคารในประเทศ 
อินโดนีเซีย เช่นเดียวกับองค์กรการเงินระดับจุลภาค  
ในปี ค.ศ. 2006 มีโครงการเงินกู้โดยรัฐบาล จำนวน  
35,135 โครงการ โดยให้บริการแก่ผู้รับจำนวน 16 ล้านคน  
และมีจำนวนเงินกู้ประมาณ 2.8 ล้านล้านรูเปี๊ยะ แม้ว่า 
โครงการเงินกู้ เหล่านี้อาจจะไม่มีสินทรัพย์ปริมาณมาก  
แต่ในแง่วัตถุประสงค์ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อาศัย 
ในถิ่นทุรกันดาร
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การพัฒนาการเงินชนบท
 การพฒันาการเงนิรายยอ่ยขนาดใหญข่องอนิโดนเีซยี 
มไิดเ้กดิขึน้เอง หรอืเกดิจากการรเิริม่ระดบัรากหญา้แตอ่ยา่งใด 
ในทางตรงกันข้ามมีการวางแผนและดำเนินการในฐานะ 
ส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาประเทศอินโดนีเซียมีประวัติศาสตร์ 
ว่าด้วยสถาบันการเงินชนบทเป็นเวลานาน ซึ่งสามารถ 
ย้อนหลังไปได้ถึงปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อผู้บริหารอาณานิคม 
ชาวดัตช์เปิดตัวธนาคาร Voksbank (People’s Bank)  
ในตอนต้น และธนาคาร Afdeelingsbank (Village Bank)  
หลังจากที่อินโดนีเซียได้รับอิสรภาพก็ได้เกิดสถาบันการเงิน 
ชนบทรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นเรื่อยมา และมีการพัฒนาสถาบัน 
หลายแห่ง โดยเรียกชื่อต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารชนบท  
ธนาคารหมู่บ้าน ธนาคารตลาด ธนาคารเพื่อประชาชน และ 
ท้ายที่สุด คือ ธนาคาร Bank Perkeditan Rakyat  
(ธนาคารสินเชื่อเพื่อประชาชน – People’s Credit Bank: 
BPR) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชนบทที่เป็นอิสระชนาดเล็ก 
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในประเทศที่เริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรก 
ใน ค.ศ. 1895
 ในช่วงปลายทศวรรษที่  1980 พื้นที่ชนบทใน 
อนิโดนเีซยีแทบไมม่ธีนาคารพาณชิยร์ายอืน่นอกจากธนาคาร 
สาขาระดบัหมูบ่า้น (Desa Unit) ของธนาคารากยาดอนิโดนเีซยี  
(Bank Rakyat Indonesia: BRI) เลย อย่างไรก็ตาม 
สถาบันการเงินเชิงพาณิชย์หลายแห่งในชนบทส่วนใหญ่ 
เป็นของรัฐบาลท้องถิ่นหรือจังหวัด แต่สถาบันเหล่านี้  
มักดำเนินการในระดับเล็กๆ ในปลายทศวรรษที่ 1980  
ภายหลังการเปิดเสรีการธนาคาร และกฎหมายธนาคารทำให้ 
ธนาคารและสาขาธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในประเทศ  

ทำให้ภาคการเงินในชนบทค่อนข้างขยายตัวมาก มีทั้ง 
สถาบันการเงินพาณิชย์ของเอกชนและรัฐ องค์กรสินเชื่อ 
ที่เป็นของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ธนาคาร 
เพื่อประชาชนอีกหลายพันแห่ง สถาบันการเงินเหล่านี้บ้างก็ 
อยู่คู่กับชนบทอินโดนีเซียมาเป็นเวลายาวนานนับศตวรรษ  
บ้างก็ล้มหายไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว

บทสรุป
 แม้ว่าประเทศอินโดนีเซียจะมีความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะส่วนใหญ่  
แต่การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นปัจจัยสำคัญในการ 
พัฒนาของประเทศอินโดนีเซีย
 จากการศกึษาในเบือ้งตน้พบวา่  องคก์รการเงนิระดบั 
จุลภาคของประเทศอินโดนีเซียนั้นมีทั้งแบบที่รัฐให้การ 
สนับสนุน และเกิดจากความเข้มแข็งของคนในหมู่บ้านเอง  
อย่างไรก็ดีแบบแผนความสำเร็จขององค์กรการเงินระดับ 
จุลภาคที่มีร่วมกันจากกรณีศึกษาสองกรณีข้างต้นนั้น คือ  
(1) ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ (2) ขั้นตอนที่รวดเร็ว  
(3) ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพิง 
แหล่งทุนสนับสนุนอื่น (4) มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กู้ และ (5)  
มคีวามยดืหยุน่ในตวัผลติภณัฑ ์ปจัจยัทีก่ลา่วถงึจะชว่ยสง่เสรมิ 
ให้องค์กรเหล่านี้สามารถประสบความสำเร็จได้ ทำให้ผู้มี 
รายได้ต่ำสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น  
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรจะนำมาพิจารณาในประเด็นต่อไป คือ  
เราควรจะมวีธิชีว่ยเหลอือยา่งไรในกรณทีีผู่ต้อ้งการสนิเชือ่นัน้ 
เป็นประเภทผู้กู้ที่จนที่สุด (the Poorest of the poor)  
องค์กรระดับจุลภาคยังสามารถเป็นคำตอบสำหรับกลุ่มคน 
ประเภทนี้ได้อยู่หรือไม่
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 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวง 
ยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรมรับเรื่อง 
จากนายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษก 
สำนักงานอัยการสูงสุด ณ ศูนย์บริการร่วม 
กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
ศูนย์ ราชการ เฉลิมพระเกี ยรติฯ  โดยนำ 
นางปวีณา หาทรัพย์ และ ด.ช.ปราบปราม 
เจิมขุนทด หรือน้องปาล์ม ที่ประสบอุบัติเหตุ 
ถูกรถกระบะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดขอนแก่น ชนรถมอเตอร์ไซค์ 
ของนายศราวุฒิ เจิมขุนทด ที่มีน้องปาล์ม 
นัง่มาดว้ย จนทำใหน้อ้งปาลม์บาดเจบ็และพกิาร  
เพื่อร้องขอความธรรมและขอรับการเยียวยา 
ตามกฎหมาย

 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ร่วมกิจกรรม Kick off เพื่อคนทั้งมวลยุคไทยแลนด์ 4.0 ในงานมหกรรม  
“อารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล” ครั้งที่ 2 ณ ฮอลล์  
1 - 2 ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวง 
ยุติธรรมในด้านการส่งเสริมสิทธิทางกฎหมายในมิติด้านอารยสถาปัตย์  
รวมทั้งการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความ 
เท่าเทียมให้เกิดขึ้นแก่สมาชิกทุกกลุ่มในสังคม

“ยุติธรรม” ช่วยเหลือครอบครัว 
“น้องปาล์ม” ผู้พิการจากอุบัติเหตุรถชน

 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ Ms. Cynthia  
Veliko ผูแ้ทนสำนกังานขา้หลวงใหญเ่พือ่สทิธมินษุยชน 
แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้  พร้อมคณะเข้า เยี่ ยมคารวะ 
เนื่ อง ในโอกาสที่ ผู้ แทนสำนักงานข้ าหลวงใหญ่  
เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR)  

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่
เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือข้อราชการร่วมกันในประเด็นสถานะของ 
รา่งพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการทรมาน และการบงัคบัใหบ้คุคลสญูหาย พ.ศ. ....  การดำเนนิการเพือ่การปกปอ้ง 
และคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมถึงความคืบหน้าเรื่องแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรม Kick off เพื่อคนทั้งมวลยุคไทยแลนด์ 4.0

ที่นี่แจ้งวัฒนะ  กองบรรณาธิการ
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 นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ความสำเร็จของการไกล่เกลี่ยระงับ 
ข้อพิพาทชุมชน จากสภาพปัญหาพื้นที่ 4 ภาค” ณ โรงแรม 
เอบิน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร  ภายในงานวิชาการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทภาคประชาชนและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพ โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดี 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานข้อมูลของ 
ประเทศประจำปี 2560/2561 (National Reporting  
Survey 2017/18) ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
ในการพิจารณาร่างรายงานข้อมูลในครั้งนี้ เป็นการจัดทำ 
รายงานขอ้มลูประเทศไทย ดา้นการตอ่ตา้นการละเมดิทางเพศ 
ออนไลน์ จำนวน 6 หมวด ได้แก่
 1) มาตรการป้องกันการละเมิดทางเพศ 
 2) การให้ความสำคัญต่อเหยื่อในกระบวนการ 
สืบสวนสอบสวน และการดำเนินการต่อผู้กระทำผิด 
 3) ก าร เข้ า ถึ ง ก า ร ให้ ค ว ามช่ วย เหลื อ เหยื่ อ 
ในกระบวนการสบืสวน สอบสวนและการดำเนนิคดทีางอาญา 
 4) การส่ ง เ สริ ม ให้ เ ด็ ก ได้ รั บข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ 
การป้องกันตัวเองจากการถูกละเมิดทางเพศออนไลน์ 
 5) การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและ 
ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็ ในการรายงาน สกดั และลบภาพวตัถ ุ
ลามกอนาจารในอินเทอร์เน็ต 
 6) ความร่วมมือกับสื่อสาธารณะในการสร้างความ 
ตระหนักรู้เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศเด็ก

 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
และโฆษกกระทรวงยตุธิรรม รบัเรือ่งจาก นางอรนชุ ผลภญิโญ  
ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม 
ภาคอีสาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ทั้งนี้ เครือข่ายประชาชนฯ ภาคอีสาน ได้ขอให้ 
กระทรวงยุติธรรมพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีนางสุภาพ 
คำแหล้ ซึ่งถูกศาลพิพากษาจำคุกคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิ
ภูซำผักหนาม เป็นเวลา 6 ปี และไม่รอลงอาญา เนื่องจาก 
นางสุภาพ เป็นผู้สูงอายุวัย 67 ปี โดยขณะนี้นางสุภาพ 
ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำอำเภอภูเขียว พร้อมทั้งให้ช่วย 
ตดิตามความคบืหนา้กรณนีายเดน่ คำแหล ้สามขีองนางสภุาพ  
ท่ีหายสาบสูญจากการพบโครงกระดูก และผลการตรวจดีเอ็นเอ 
ตรงกับญาติใกล้ชิดนายเด่น ขณะนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
ไดส้ง่ผลใหเ้จา้หนา้ทีต่ำรวจแตย่งัไมม่คีวามคบืหนา้ใดๆ ทำให ้
นายเดน่มสีถานะเปน็ผูต้อ้งหาหลบหนคีดทีัง้ทีเ่สยีชวีติไปแลว้ 
เพื่อเร่งรัดพนักงานสอบสวนในการสรุปผลการสอบสวน 
ตลอดจนพิจารณาแนวทางการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ที่ถูกคุกคามด้วย 

“ยุติธรรม” รับเรื่องจากเครือข่ายประชาชนฯ
ภาคอีสาน พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
 “สุภาพ คำแหล้” คดีบุกรุกป่าสงวนฯ

“ยุติธรรม” หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาร่างรายงานข้อมูล 
ด้านการต่อต้านการละเมิดทางเพศออนไลน์

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เปิดเวทีเสวนาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน
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เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน   

 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ 
ใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนในพืน้ที ่หวัขอ้ “รูส้ทิธ ิรูห้นา้ที ่รูก้ฎหมาย 
และความรู้เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่” รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เก่ียวกับบทบาทภารกิจและงานบริการด้านยุติธรรมแก่ประชาชน 
พรอ้มทัง้ไดต้ดิตามผลการดำเนนิงานการขบัเคลือ่นการพฒันา 
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของคณะทำงานติดตาม 
ชุดที่ 3 ติดตามผลการทำงานของชุดขับเคลื่อนระดับตำบล  
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านป้อม อำเภอ 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทุกทิศยุติธรรม  กองบรรณาธิการ

 ความยุติธรรมที่แท้จริงนั้นเป็นการยุติปัญหา 
ยุติความขัดแย้ง	 มิ ใช่ยุติที่กฎหมาย	 แต่ เป็นการนำ 
การปกครอง	 นำกฎหมาย	 และนำอำนาจ	 หน้าที่เข้ามา 
ประมวลผล	 เพื่อหาข้อยุติของปัญหา	 ยุติความขัดแย้ง	 
และทำให้เกิดความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม	ตลอดช่วง 
ที่ผ่านพบว่า	มีปัญหาใหม่ๆ	 เกิดขึ้นในสังคม	 และลุกลาม 
ไปทั่วทั้งประเทศ	 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ทกุหนว่ยงานเฝา้ระวงัตดิตาม	รวมถงึสรา้งมาตรการตา่งๆ	 
เพื่อดำเนินกิจกรรม	 เผยแพร่	 ช่วยเหลือ	 และยุติปัญหา 
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรมและสร้าง 
ความเท่าเทียมในสังคมอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชน

 สำนกังานยตุธิรรมจงัหวดักาฬสนิธุ ์รว่มกบัสว่นราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จัดกิจกรรมการฝึกอบรม 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ “ภายใต้ 
โครงการสร้างงานสร้างอาชีพตามแผนปฏิบัติการกาฬสินธุ์ 
โมเดลด้านการอำนวยความยุติธรรม” เพื่อเป็นการกระตุ้น  
สร้างแรงจูงใจให้ผู้กระทำผิดและลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการบังคับคดี 
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ได้เตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ได้มีความรู ้
ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เห็นช่องทาง 
ในการมอีาชพีทีม่ัน่คง โดยมผีูก้ระทำผดิทีอ่ยูใ่นความดแูลของสำนกังาน 
คุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเรือนจำ  
ลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการบังคับคดี เข้าร่วมฯ โดยมีนายเธียรชัย อัจฉริยพันธ์ุ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องดอกเกด 
โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 
สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนจากบริษัท เนสท์เล่  
ประเทศไทย จำกัด ผู้ประกอบการร้านชาบู อีสานพาเพลิน  
ซึง่ดำเนนิการทดลองฝกึอาชพีใหผู้ก้ระทำผดิฯ และลกูหนีท้ีอ่ยูร่ะหวา่ง 
การบังคับคดีได้ดำเนินกิจการ โดยมีร้านมงคลการช่าง คณาจารย์ 
จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ อาจารย์จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงงาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์  และนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม รวมถึง 
ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้

 อบรมความรู้กฎหมายจราจรผู้ถูก
 คุมความประพฤติ

 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร  
จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจร 
สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิด  
ในคดี พ.ร.บ.จราจรฯ เพื่อรณรงค์ป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยได้รับเกียรติ 
จาก ดาบตำรวจ สมหวัง ม่านทอง ผู้บังคับ 
หมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร  
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อกฎหมาย 
จราจรที่ควรทราบและปฏิบัติ และมารยาท 
ในการขับรถบนท้องถนน โดยมีผู้ ถู ก 
คุมความประพฤติ เข้าร่วม จำนวน 45 คน  
ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติ  
จังหวัดชุมพร

มอบเงินเยียวยาทายาทตำรวจถูกลอบยิง
เสียชีวิตในจังหวัดนราธิวาส

 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่  4  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ให้กำลังใจ 
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา แก่มารดาและภรรยา 
ของ ร.ต.อ.วุฒิศักดิ์  พูลสวัสดิ์  รองสารวัตรสืบสวน  
สภ.สากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กรณีเสียชีวิต 
จากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิง
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ปรับภูมิทัศน์ดูแลโบราณสถานวัดมหาธาตุ
และอุทยานเมืองเก่าพิจิตร

 เรือนจำจังหวัดพิจิตรนำผู้ต้องขัง ร่วมพัฒนา 
ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ดูแลโบราณสถาน เพื่อทำ 
ประโยชนต์อ่สาธารณะบรกิารสงัคม ณ วดัมหาธาตแุละบรเิวณ 
อทุยานเมอืงเกา่พจิติร ตำบลโรงชา้ง อำเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร 

ดีเอสไอ จัดกิจกรรม DSI Campus Tour Season 2    

 พนัตำรวจโท สมพร ชืน่โกมล ผูอ้ำนวยการศนูยป์ฏบิตักิาร 
คดีพิเศษ เขตพื้นที่ 5 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ 
เสริมสร้างภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้กิจกรรม  
“DSI Campus Tour Season 2” โดยมีนักศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษาและประชาชน เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
 ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ (Exhibition)  
และการแสดงผลงาน (Road Show) เกี่ยวกับความคืบหน้า 
ในการดำเนนิคดพีเิศษ และการสรา้งการรบัรู ้ความเขา้ใจในบทบาท  
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ขั้นตอนการขอรับบริการ ตลอดจนความรู้ 
เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบอาชญากรรมคดีพิเศษแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ให้สามารถนำไปขยายผลให้เกิดการรับรู้ในชุมชนและสังคมได้  
รวมท้ังมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน อันจะทำให้ 
เกิดความเชื่อถือศรัทธาและพร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุน 
การทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เผยแพร่บทบาทภารกิจและเพิ่มช่องทางสร้างการรับรู้
แก่ประชาชน

 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ตำบลลิปะน้อย ก.ศ.น.อำเภอเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย และ  
สภ.เกาะสมุย ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน  
ณ วัดดอนธูป ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โดยภายในกิจกรรมได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
บทบาทภารกิจ พร้อมทั้งแจกหนังสือกฎหมายอินโฟกราฟิก  
พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ เพื่อให้ 
ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึง 
เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในแอปพลิเคชันไลน์  
ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ที่จัดตั้ งขึ้นเพื่อเป็นช่องทาง 
ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึงานบรกิารดา้นยตุธิรรม และขอคำปรกึษา 
เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรมได้อย่างสะดวกและ 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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ป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษา

 สถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดันครนายก  
จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่าย 
ชุมชน ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็ก 
และเยาวชนอย่างยั่งยืน โดยเชิญผู้แทนสถานศึกษาและเครือข่าย  
ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง อำเภอปากพลี  
อำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ สาธารณสุขจังหวัดนครนายก  
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก ศาลเยาวชนและ 
ครอบครัวจังหวัดนครนายกและกรรมการสงเคราะห์ ทั้งนี้ 
เพื่อประชุมกำหนดแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม 
ป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน 
ในสถานศกึษา ประจำปงีบประมาณ 2561 ณ หอ้งประชมุเขาใหญ ่ 
ศาลากลางจังหวัดนครนายก

 การดำเนินชีวิตของทุกคน ควรรู้จักเคารพตนเอง และที่สำคัญต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น แต่เมื่อเกิด 
ความพลาดพลั้ง สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้อภัยเสมอ ทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมก็เช่นกัน มีหน้าที่คอยให้กำลัง 
และช่วยเหลือผู้กระทำผิดพลาดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม รวมถึงคอยพิทักษ์สิทธิ์ ป้องปราม ตลอดจนมอบความเป็นธรรม 
ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย 

ยุติธรรมเคลื่อนที่ 

 สำนั ก งานยุ ติ ธ รรมจั งหวั ดปั ตตานี   
พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
ลงพื้นที่ ให้บริการประชาชนภายใต้โครงการ 
ยุติธรรมเคลื่อนที่  ครั้ งที่  6/2561 ร่วมกับ 
จังหวัดปัตตานี ในการออกหน่วยบริการ “จังหวัด 
เคลื่อนที่” เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ 
เ เ ละการ ให้ บ ริ ก า รด้ าน ง านยุ ติ ธ ร รมของ 
สำนักงานฯ แก่ประชาชนในพื้ นที่  โดยมี  
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ปัตตานี เป็นประธาน ณ สนามกีฬาอำเภอ 
ทุ่งยางแดง ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง  
จังหวัดปัตตานี

33วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

61-05-010_001-048 Yutitham_J-Uncoated.indd   33 6/15/18   3:17:47 PM



กฎหมายสามัญประจำบ้าน  กองบรรณาธิการ

 ใครๆ ต่างก็ยกให้ท่านเปาบุ้นจิ้น เป็นเทพแห่งความยุติธรรม วันนี้กระผมในฐานะพี่เปาแห่งกองบรรณาธิการ 
จะมาบอกเล่าเรื่องของความยุติธรรมในแง่ข้อกฎหมายต่างๆ ให้เข้าใจง่ายๆ กันนะขอรับ โดยเริ่มกันที่ “ม. 157 ละเว้น 
หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริต” เพราะเชื่อว่า ผู้อ่านหลายท่านอาจเคยได้ยินจากสื่อต่าง ๆ บ่อยครั้ง

เนื้อหาของมาตรา 157 มีดังนี้ 
 “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาท 
ถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” และมาตรานี้แยกการกระทำเป็น 2 ความผิด คือ 1. ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 2. ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
 อย่าเพิ่งงงนะขอรับ พี่เปาจะอธิบาย 3 คำยากๆ ที่ต้องทำความเข้าใจก่อนคือ 
 คำว่า “โดยมิชอบ” หมายความถึง โดยมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งเจ้าพนักงานมีอยู่ตามกฎหมาย
 คำว่า “โดยทุจริต” ตามความหมายนี้ คือ การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับ 
ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้น  
  สว่นคำวา่ “เจา้พนกังาน” หมายความถงึ บคุคลซึง่กฎหมายบญัญตัวิา่เปน็เจา้พนกังงาน หรอืไดร้บัการแตง่ตัง้ 
ตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 พีเ่ปาจะอธบิายเพิม่เตมิใหเ้หน็ภาพชดันะขอรบั ถา้หากเจา้พนกังานทา่นใดปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏิบตั ิไมอ่ยู่ 
ในหน้าที่ หรืออยู่ในหน้าที่แต่เป็นการกระทำที่ชอบด้วยหน้าที่โดยสุจริตก็ไม่เป็นความผิด ดังนั้น ถ้ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แล้วทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรานี้ 
นะขอรับ

 สรุปว่า ใครก็ตามที่ผิดมาตรานี้ ต้องมีเจตนาที่จะกระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าจะทำให้ 
เสียทรัพย์สิน ตลอดไปจนถึงเสียชื่อเสียง หรือสูญเสียเสรีภาพ หรือมีเจตนาโดยทุจริต
ข้อมูลจาก : มาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  

ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบหรือทุจริต  
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติ หรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 

หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม. 157
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 นางสาวฐิติพร ป่านไหม พนักงานคดีปกครองชำนาญการ  กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร

        สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

 ข้อพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประเภทหนึ่ง คือ 
 กรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ 
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
 โดยเมื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ 
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง 
 ศาลปกครองจะมคีำพพิากษาหรอืคำสัง่ใหห้นว่ยงาน 
ทางปกครองทีม่อีำนาจหนา้ทีต่ามกฎหมายปฏบิตัติามอำนาจ 
หน้าที่ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด
 ดังเช่นคดีปกครองที่นำมาฝากในคอลัมน์ “กฎหมาย 
สามญัประจำบา้น” ฉบบันี ้เปน็เรือ่งของหนว่ยงานทางปกครอง 
ละเลยต่อหน้าที่ ในการซ่อมแซมทางเดินเท้าคอนกรีต  
“เลียบคลองแสนแสบ” ที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรงและปลอดภัยสำหรับการสัญจรของประชาชน 
จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุและผู้สัญจรถึงแก่ความตาย

 ขอ้เทจ็จรงิในคดนีี ้นายม ี(นามสมมต)ิ เปน็ประชาชน 
ทีไ่ดใ้ชท้างเดนิเทา้คอนกรตีสาธารณะเลยีบรมิคลองแสนแสบ 
เป็นประจำ แต่อยู่มาวันหนึ่ง นางมา (นามสมมติ) ผู้เป็นอา  
ได้เดินถึงบริเวณทางเดินเท้าที่มีสภาพแตกหักออกจากกัน 
และมเีพยีงไมก้ระดานกวา้ง 30 เซนติเมตร หนา 5 เซนตเิมตร  
เพยีงหนึง่แผน่วางพาดเชือ่มไว ้นางมาไดพ้ลดัตกลงไปในคลอง 
และจมน้ำเสียชีวิต 

เพราะใช้เพียงแค่ไม้วางพาด  ซ่อมทางเดินเลียบคลองที่ชำรุด

ละเลยต่อหน้าที่ ...

กรณีที่หน่วยงานทางปกครอง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่

ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  

คลองแสนแสบ
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 นายมีและประชาชน จึงได้ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบให้ซ่อมแซมทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าว  
เจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมโดยนำไม้กระดานไปวางทับบริเวณ 
ที่ชำรุดตามเดิม โดยมิได้ตรึงตราให้แน่นหนาและแข็งแรง 
 นายมีเห็นว่า เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(กรุงเทพมหานคร) ทราบดีถึงความชำรุดบกพร่องของ 
ทางเดินเท้าดังกล่าว แต่ไม่ได้บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จนเป็นเหตุให้นางมาได้รับอุบัติเหต ุ
ถึงแก่ความตาย และประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
 จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้กรุงเทพ- 
มหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำการซ่อมแซม บำรุงรักษา 
ทางเดินเท้าดังกล่าวให้มั่นคงแข็งแรง

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า 
 ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ทราบถึงความชำรุดของ 
ทางเดินเท้าตั้งแต่ก่อนที่นางมาจะประสบอุบัติเหตุ 
และใช้วิธีการนำไม้มาปิดไว้  อันมีลักษณะเป็น 
การซ่อมแซมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้เพียงชั่วคราว 
เสมอมา และเมื่อเกิดเหตุก็ยังคงใช้วิธีการซ่อมแซม 
ในลักษณะชั่วคราวเช่นเคย ซึ่งเป็นวิธีการเพื่อให้ 
ผู้สัญจรไปมาสามารถใช้สอยได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น 
 แม้ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีจะได้เริ่มดำเนินการ 
ตามขั้นตอนภายในหน่วยงานก็ตาม แต่ในระหว่างนั้น 
ยังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวตลอดมา และสภาพ 
ที่ได้ซ่อมแซมไว้ชั่วคราวยังทรุดโทรมลงตามกาลเวลา  
ประกอบกับมีคนขโมยเอาไม้ไปทำให้เกิดช่องโหว่ของ 
ทางเดิน อันแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่ม ี
ความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาว นอกจากนี้  
แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ทำสัญญาจ้างเอกชนให้ก่อสร้าง 
ทางเดินเท้าบริเวณพิพาทแล้ว แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ 
จนล่วงเลยระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา 

 ปัญหาคือ การดำเนินการดังกล่าว 
ของผู้ถูกฟ้องคดี ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ 
กฎหมายกำหนดหรือไม่ ? 
 โดยมาตรา 89 วรรคหนึง่ (6) แหง่พระราชบญัญตั ิ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มี 
และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 

 คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งว่า ไม่ได้ละเลยต่อ 
หน้าที่ตามกฎหมาย เนื่องจากหลังจากได้รับแจ้งเหตุ 
ทางเดินเท้าคอนกรีตชำรุดได้ออกตรวจสอบโดยทันที  
และพบว่ามีผู้นำราวเหล็กวางพาดและนำไม้กระดาน 
วางพาดบนราวเหล็ก จึงได้ใช้เหล็กเชื่อมโครงแล้ว 
นำไมก้ระดานวางพาดยดึตดิกบัโครงเหลก็เพือ่วางพาด 
แทนราวเหล็กเดิม  นอกจากนี้ จุดที่ทางเดินเท้าชำรุด 
กับจุดที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เป็นคนละจุดกัน  
และมีข้อขัดข้องเรื่องการดำเนินการในระบบราชการ 
แต่ต่อมาก็ได้มีการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา 
จ้างแล้ว
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 การอ้างว่าได้ดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าตามสัญญา จึงเป็นเพียงแค่การทำสัญญาว่าจ้าง โดยยังไม่ปรากฏ 
ผลสำเร็จของการซ่อมแซม และไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไป และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องบำรุงรักษา 
ทางเดนิเทา้ เมือ่เกดิเหตชุำรดุบกพรอ่งของทางเดนิเทา้ในประการทีน่า่จะเกดิอนัตราย ไมว่า่จะบรเิวณใดกต็าม ยอ่มตอ้งมี 
หน้าที่ซ่อมแซมแก้ไขให้มีความปลอดภัยโดยเร่งด่วน 

 ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
 พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างทางเดินเท้าบริเวณที่เกิดเหตุให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  
ภายในระยะเวลา 360 วนั โดยในระหวา่งทีย่งัมไิดก้อ่สรา้งหากมคีวามจำเปน็ตอ้งเปดิทางเดนิเทา้ใหใ้ชส้ญัจร ใหผู้ถ้กูฟอ้ง 
คดีซ่อมแซมทางเดินเท้าให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมแซม 
อย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการดำเนินงานทั้งสองส่วนต่อศาลทุก 6 เดือน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ. 856/2560)

 คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วาง
บรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีไว้ คือ 
 (1) ในการปฏิบัติหน้าที่บำรุงรักษาทาง 
สาธารณะ หน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่ 
รับผิดชอบจะต้องหมั่นตรวจสอบถนน หรือ 
ทางเดินให้อยู่ในสภาพที่ผู้สัญจรไปมาสามารถ 
ใช้สอยได้ตามปกติอย่างสม่ำเสมอและปลอดภัย  
และหากพบว่ามีความชำรุดบกพร่องในประการ 
ที่น่าจะเกิดอันตราย ไม่ว่าจะตลอดทั้งสายหรือ 
บริเวณใดก็ตาม จะต้องซ่อมแซมให้มีความมั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อมิให้มี 
ความเสียหายอย่างใด ๆ เกิดขึ้น การที่หน่วยงาน 
ทางปกครองที่มีหน้าที่ดังกล่าวได้ดำเนินการ 
ซ่อมแซมถนนหรือทางเดินเพียงเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ 
ได้เพียงชั่วคราว ยังถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ 
ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
 (2) ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย 
จากการที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที ่
ตามที่กฎหมายกำหนด ย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดี 
ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือ 
คำสั่งให้หน่วยงานทางปกครองปฏิบัติตามหน้าที่ 
ดังกล่าวได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง 
พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 
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	 นาย เพิ่ มพูน 	 พึ่ งประสิทธิ์ 	 ผู้ ต รวจราชการ 
กระทรวงยุติธรรม	 พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชนเพื่อช่วยเหลือ 
บุคคลผู้ไร้รัฐ	 ไร้สัญชาติ	 กลุ่มชาติพันธุ์มานิ	 จังหวัดสตูล	 
เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่ยังไม่ได้ 
รับสถานะบุคคล	 เนื่องจากเป็นบุคคลตกสำรวจตรวจสอบ 
ทะเบียนราษฎร์	พร้อมท้ังได้ให้บริการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม 
บุคคลผู้ไร้รัฐ	 ไร้สัญชาติ	กลุ่มชาติพันธุ์มานิ	จำนวน	30	ราย	 
ณ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด	 อำเภอละงู	 จังหวัดสตูล	 
ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมนี้	 จะนำมาใช้เป็นข้อมูล 
ประกอบการรับรองสถานะทางนายทะเบียนราษฎร์	 เพื่อให้ 
กลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
ทีพ่งึจะไดร้บั	อาท	ิการไดม้สีญัชาต	ิสทิธใินการเขา้ถงึการรกัษา 
พยาบาล	 การเข้าถึงการศึกษา	 และการเข้าถึงกระบวนการ 
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียม	

	 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธานการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	 
ณ	 โรงแรมสตารินทร์	 รีสอร์ท	 ตำบลพิมาน	 อำเภอเมือง	 จังหวัดสตูล	 โดยหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
ยุติธรรม	 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล	 เพื่อรับทราบสถานการณ์การดำเนินงาน 
และผลการขอรบับรกิารดา้นงานยตุธิรรมของประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัสตลู	ตลอดจนรบัฟงัปญัหาและอปุสรรคในการปฏบิตังิาน 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล	
	 โอกาสนี้	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	พร้อมคณะ	ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่	ประกอบด้วย	 
เรอืนจำจงัหวดัสตลู	สำนกังานบงัคบัคดจีงัหวดัสตลู	สำนกังานคมุประพฤตจิงัหวดัสตลู	สำนกังานยตุธิรรมจงัหวดัสตลู	สถานพนิจิ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล	 ต่อจากนั้น	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 นำผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม	 ลงพื้นที่พบปะ 
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน	 และผู้นำศาสนา	ณ	 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเมือง	 มัสยิดบูเก็ตบุหงา	 ตำบลพิมาน	 อำเภอเมือง	 
จงัหวดัสตลู	โดยมนีายสวุรรณ	ชว่ยนกุลู	นายอำเภอเมอืงสตลู	และนายสทุธ	ิอำมาตยน์ติกิลุ	กำนนัตำบลเจะ๊บลิงั	อำเภอเมอืงสตลู	 
ประธานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอเมืองสตูล	พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ	ให้การต้อนรับ

“ยุติธรรม” ลงพื้นที่ จ.สตูล ช่วยเหลือประชาชน
ให้เข้าถึงความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม

“ยุติธรรม” ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมชาวมานิ 
จ.สตูล เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิ

ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม

ที่นี่แจ้งวัฒนะ  กองบรรณาธิการ
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 นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ร่วมพิธีเปิดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานแห่งชาติด้าน 
การปราบปรามยาเสพติด (The Meeting of Heads of  
National Drug Law Enforcement Agencies - HONLEA)  
ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 41 เพื่อเสริมสร้าง 
ความรว่มมอืในการดำเนนิการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดบั 
ภมูภิาค ณ ศนูยก์ารประชมุสหประชาชาต ิถนนราชดำเนนินอก  
กรุงเทพฯ

 ศาสตราจารย์พิ เศษวิศิษฏ์  วิ ศิษฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรม 
สูห่มูบ่า้น นำบรกิารรฐัสูป่ระชาชน ครัง้ที ่2 ประจำปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2561 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการ 
จังหวัดสตูล คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และพี่น้อง 
ประชาชนชาวจังหวัดสตูล เข้าร่วมฯ ณ ศูนย์ยุติธรรม 
ชุมชน อำเภอท่าแพ ที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 
 ในช่วงบ่าย ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะ  
ได้เยี่ยมเยียนและพบปะพี่น้องประชาชน ณ กองทุน 
แม่ของแผ่นดินบ้านสวนเทศ ณ วัดสวนเทศ ตำบลแป-ระ  
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล สำหรับกองทุนฯ นี้  ได้รับ 
พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อปี 2558  
และได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ในชุมชน โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด 
แก่เด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ 
ให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง อีกทั้งส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน 
ดำเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การดำเนนิงาน 
ของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสวนเทศ เพื่อสังคมโดยรวม  
ทำใหไ้ดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 รางวลัหมูบ่า้นกองทนุ 
แม่ของแผ่นดิน ในระดับจังหวัด ประจำปี 2560

 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
และโฆษกกระทรวงยุติธรรม รับเรื่องจากนางปวีณา หงสกุล  
ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ณ ห้องประชุม 
กระทรวงยตุธิรรม 2 ชัน้ 8 อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ศนูยร์าชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ
 เพือ่ขอความชว่ยเหลอืจากกระทรวงยตุธิรรม ใน 3 กรณ ี 
ดังนี้
 1. นางจนัทริา ศรศีกัดิ ์มารดาของนางสาวจรยิา ศรศีกัดิ ์ 
หรือน้องน้ำ ที่ถูกนายจ้างทำร้ายเสียชีวิตและนำศพฝังดิน 
ภายในไร่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
 2. มารดาของเดก็หญงิวยั 15 ป ีทีถ่กูอาเลีย้ง หลอกบงัคบั 
ขายบริการทางเพศในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 3. น้องไข่มุก (นามสมมุติ) วัยขวบเศษ ที่ถูกทำร้าย 
ร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส นอนพักรักษาตัวในห้องไอซียู  
โรงพยาบาลชลบุรี

สำนักงาน ป.ป.ส. ประชุมปราบปรามยาเสพติด
ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 41

“ยุติธรรม” รับเรื่องขอความเป็นธรรม 
กรณีถูกฆาตกรรมและล่วงละเมิดทางเพศ 

“ยุติธรรม” ลงพื้นที่จังหวัดสตูล 
นำความยุติธรรมสู่หมู่บ้าน...นำบริการรัฐสู่ประชาชน
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 ปัจจุบันพบว่ามีชาวต่างชาติจำนวนมากท่ีเข้าสู่กระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญา ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
อาญา มาตรา 13 ได้กำหนดว่า หากผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย  
หรอืพยานไมส่ามารถพดูหรอืเขา้ใจภาษาไทยไดใ้หม้ลีา่มแปลภาษา 
ล่ามจึงเป็นตัวกลางสำคัญในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และผู้ เสียหาย ผู้ต้องหา จำเลย หรือพยานที่ ไม่สามารถ 
พูดภาษาไทยได้ และเป็นหลักประกันที่สำคัญประการหนึ่ง 
ของสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้ที่ใช้ 
ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย 
 ที่ผ่านมา สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการขึ้นทะเบียน
ล่ามศาลไว้ แต่ไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานชัดเจน และสำหรับ 
หน่วยงานอ่ืนเ ม่ือมีความจำเป็นจะต้องใช้ล่ามในข้ันตอน 
การสืบสวนสอบสวนหรือดำเนินคดี เช่น ในชั้นตำรวจหรืออัยการ  
มักจะไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดหาล่ามแปลภาษา และม ี
หลายครัง้เจอปญัหาลา่มทีจ่ดัหามาไมส่ามารถสือ่สารภาษาไดด้พีอ  
หรือไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านกระบวนการยุติธรรม  
ในกรณีจังหวัดที่อยู่ห่างไกลพบปัญหาการจัดหาล่ามภาษาอื่น 
นอกเหนอืจากภาษาองักฤษไดย้าก ขอ้ขดัขอ้งเหลา่นีส้ง่ผลกระทบ 
ต่อสิทธิของผู้ใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยทั้งสิ้น ทั้งนี้รัฐบาล 
ควรพฒันาระบบจดัหาลา่มในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาใหม้ ี
คุณภาพ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย  
ให้ได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกับผู้ใช้ภาษาไทย1 
 กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ได้ตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นนี้เป็นอย่างมาก จึงได้ให้ 
คณะอกัษรศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  เปน็ผูด้ำเนนิการศกึษา 
หาแนวทางยกระดับมาตรฐานการจัดหาล่ามในกระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญาขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้ให้บริการ 
ล่ามในภาษาอังกฤษและภาษาประจำชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ตลอดจนพฒันาระบบจดัหาลา่มในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา 
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าถึงความเป็นธรรม 
มากยิ่งขึ้น

 ทั้งนี้	 จากสถานการณ์การใช้ล่ามในการ 
ดำเนินคดีอาญาในปัจจุบัน	พบว่า	ตามสถิติการใช้ 
ล่ามที่ศาลเป็นผู้ จัดหาในปี 	 2559	 มีการใช้  
ล่ามมากกว่า	 43	 ภาษา	 โดยภาษาที่มีการใช้ล่าม 
บ่อยครั้งที่สุด	 10	 ภาษาแรกได้แก่ 	 พม่า	 เขมร	 
อังกฤษ	 เวียดนาม	 เกาหลี	 จีนกลาง	ญี่ปุ่น	 รัสเซีย	 
อินเดีย	 (เรียกตามที่ปรากฏในบันทึกสถิติของ 
ศาล)	 และฝรั่งเศส	 โดยในปี	 2559	 มีการใช้ล่าม 
ในศาลทั่วประเทศกว่า	6,000	ครั้ง	

ภาษายุติธรรม  นางสาวตวงพร  สอาด นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองการต่างประเทศ 
    สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ยกระดับมาตรฐานล่าม
คุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรม

ภาษาที่มีการใช้ล่ามบ่อยครั้งที่สุด 10 ภาษาแรก

พม่า

เขมร 

อังกฤษ 

เวียดนาม

เกาหลี 

จีนกลาง

ญี่ปุ่น

รัสเซีย 

อินเดีย 

ฝรั่งเศส
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แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบจัดหาล่าม
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
	 จากการประมวลปัญหาต่างๆ	 ที่พบมา	 สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ประมวลแนวทางการแก้ไขไว้ 
อย่างเป็นระบบได้	3	ประการ	ได้แก่
	 1.	จดัระบบขึน้ทะเบยีนกลางและรบัรองมาตรฐาน 
ล่าม	ซึ่งในทะเบียนกลางจะจำแนกล่ามเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	 
	 	 -	 ล่ามที่ได้รับการรับรอง	 ต้องผ่านการทดสอบ 
หรือสำเร็จหลักสูตรล่ามที่มีการทดสอบ
	 	 -		ล่ามที่มีหลักฐานความสามารถทางภาษา	 
ให้แสดงหลักฐานรับรองความสามารถทางภาษาขั้นสูง	 เช่น	 
TOEFL	iBT	≥	79	และ	IELTS	≥	6.5	
	 	 -		ล่ามท่ีจดแจ้ง	ผู้ท่ีสามารถส่ือสารท่ีไม่ใช่ภาษาไทย 
ได้เข้าใจสามารถจดแจ้งในระบบทะเบียนกลางออนไลน์ 
โดยมีผลใช้ได้ทันที	

ปัญหาหลักที่พบในระบบจัดหาล่ามในปัจจุบัน มีหลายประเด็น เช่น	
	 •	 คุณภาพของล่ามไม่สม่ำเสมอ	 ทั้งในแง่ความสามารถในการสื่อภาษาและ 
	 	 จรรยาบรรณ	 พบกรณีที่ล่ามไม่สามารถสื่อสารกับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ 
	 	 เข้าใจ	 แปลและพูดเอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	 พูดแต่งเติมเองจากที่ 
	 	 ผู้พูดพูด	หรือแปลไม่ครบถ้วนตามที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ
	 •	 ไมม่ลีา่มครอบคลมุเพยีงพอ	โดยเฉพาะในขัน้ตอนการจบักมุทีม่กัจะไมม่ลีา่ม	 
	 	 ทำให้สิทธิของผู้ถูกจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 
	 	 มาตรา	 83	 ที่จะต้องได้รับทราบข้อกล่าวหาและสิทธิในฐานะผู้ต้องหา 
	 	 ไม่ได้รับการคุ้มครอง	
	 •	 ปญัหาดา้นความเปน็กลางของลา่ม	พบกรณทีีล่า่มของผูต้อ้งหาและจำเลย 
	 	 คือผู้ร้องทุกข์ในคดีเดียวกัน	 และมีกรณีที่ล่ามเป็นตำรวจหรือคนใกล้ชิดกับ 
	 	 คู่กรณีในคดี	ทำให้เกิดมีความไม่เป็นกลาง	และความไม่เป็นธรรม	
	 •	 การจ่ายค่าตอบแทนยังไม่เป็นธรรมกับล่าม	 ในขั้นตอนก่อนชั้นศาล	 
	 	 ลา่มอาจไมไ่ดค้า่ตอบแทนหรอืไดใ้นอตัราตำ่กวา่ระเบยีบทีก่ำหนด	เนือ่งจาก 
	 	 การคิดค่าตอบแทนไม่ได้คำนึงถึงเวลาที่ล่ามเสียไปในการรอศาลเรียกคดี 
	 	 ขึ้นพิจารณา

	 ทัง้นี	้การจำแนกลา่มเปน็	3	ประเภท	จะทำใหส้ามารถ 
กำหนดค่าตอบแทนที่แตกต่างกันเพื่อจูงใจให้ล่ามเข้ารับ 
การทดสอบรับรองมาตรฐาน	 โดยมีเป้าหมายในระยะยาวให ้
ล่ามภาษาหลักๆ	 ทุกคนในระบบงานล่ามในกระบวนการ 
ยตุธิรรมทางอาญาเปน็ลา่มทีผ่า่นการทดสอบรบัรองมาตรฐาน	 
นอกจากนี้ 	 ระบบทะเบียนกลางยังมีกลไกให้ร้องเรียน 
ถอดล่ามออกจากทะเบียนกลาง	 หากปฏิบัติงานไม่ได้ตาม 
มาตรฐานหรือผิดจรรยาบรรณล่ามอีกด้วย	
	 2.	แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบเพื่อกำหนด 
มาตรฐานการจัดหาและการใช้ล่าม
	 ปัญหาเรื่องล่ามในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ไม่ได้เกิดจากคุณภาพของล่ามเพียงอย่างเดียว	 แต่ยังเกิดจาก 
การไมม่มีาตรฐานในการจดัหาและใชล้า่มดว้ย	จงึตอ้งกำหนด 
มาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่จัดหาล่ามอีกด้วย	 ทั้งนี้	 
การกำหนดการจดัหาลา่มและการจา่ยคา่ปว่ยการลา่ม	ควรให ้
ครอบคลุมถึงขั้นตอนการจับกุม	 ฝากขัง	 และคุมประพฤติ	 
จัดหาล่ามที่เป็นกลาง	 และต้องห้ามไม่ให้ผู้ที่มีผลประโยชน์ 
ในคดหีรอืมคีวามใกลช้ดิกบัคูก่รณใีนคดนีัน้เปน็ลา่ม	และตอ้ง 
จดัหาลา่มทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน	โดยผูจ้ดัหาจะตอ้งจดัหา 
ล่ามจากบัญชีรายชื่อล่ามที่ขึ้นทะเบียนไว	้ และให้จัดหาจาก 
รายชื่อล่ามที่ได้รับการรับรองก่อน	 ถ้าไม่มีให้จัดหาจาก 
รายชื่อล่ามที่มีหลักฐานความสามารถทางภาษา	 หรือรายชื่อ 
ลา่มทีม่อียูใ่นทะเบยีนไปตามลำดบั	รวมทัง้กำหนดคา่ปว่ยการ 
ลา่มให้แตกต่างกันตามระดับเพ่ือจูงใจให้ล่ามเข้ารับการทดสอบ 

 นางสาวตวงพร  สอาด นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองการต่างประเทศ 
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รับรองมาตรฐาน รวมถึงปรับวิธีการคิดค่าป่วยการ โดยนับจากเวลานัดหมาย 
และกำหนดให้จ่ายขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง เพื่อให้เป็นธรรมและคุ้มกับเวลาที่ล่ามเดินทาง 
มาปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง
 3. กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบทะเบียนกลางและรับรอง 
มาตรฐานล่าม 
 รัฐควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลให้ล่ามในกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาทั้งกระบวนการได้มาตรฐานตามหลักสากล หน่วยงานดังกล่าวนี้  
มีหน้าที่ประสานงานเชิงนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนผลักดัน 
การแก้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับระบบจัดหาล่ามเพื่อให้ได้มาตรฐาน  
และจัดระบบขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐานล่าม โดยร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบัน 
คุณวุฒิวิชาชีพ หน่วยงานวิชาการ และสมาคมวิชาชีพล่าม เป็นต้น 

ขอทิ้งท้ายด้วยคำศัพท์สำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอาญาที่ล่ามต้องใช้ในชั้นศาล 
 • criminal case (อ่านว่า คริ-มิ-นอล-ลอว์) แปลว่า คดีอาญา
 • criminal liability2 (อ่านว่า คริ-มิ-นอล-ไล-อาบิ-ลิตี้) แปลว่า ความรับผิดทางอาญา
 • abiding conviction3 (อ่านว่า อะ-ไบด์ดิ้ง-คอน-วิกชั่น) แปลว่า คำพิพากษา 
  ลงโทษในคดีอาญา
 • criminal proceedings (อ่านว่า คริ-มิ-นอล-โพร-ซีดดิ้ง) แปลว่า การพิจารณาคดีอาญา
 • criminal procedure (อ่านว่า คริ-มิ-นอล-โพร-ซีเจอร์) แปลว่า วิธีพิจารณาความอาญา
 • criminal prosecution4 (อ่านว่า คริ-มิ-นอล-โพร-เซ-คูชั่น) แปลว่า การฟ้องคดีอาญา,  
  การดำเนินคดีอาญา
 • criminal offence (อ่านว่า คริ-มิ-นอล-ออฟเฟนส์) แปลว่า ความผิดทางอาญา
 • criminal negligence5 (อ่านว่า คริ-มิ-นอล-เนก-ละเจนซ์) แปลว่า ความประมาท 
  ทางอาญา
 • criminal court (อ่านว่า คริ-มิ-นอล-คอร์ท) แปลว่า ศาลอาญา

อ้างอิงข้อมูล
1 ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ และคณะ. (2560). บทสรุปผู้บริหาร “โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มจำนวนล่ามภาษา 
องักฤษและภาษาประจำชาตอิาเซยีน โดยการขึน้ทะเบยีนกลางทีใ่ชร้ว่มกนัหลายหนว่ยงานและพฒันากำหนดมาตรฐานบรกิาร 
ลา่มแปลภาษาเพือ่ชว่ยเหลอืการดำเนนิคดอีาญา” ของกองการตา่งประเทศ สำนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม. กรงุเทพมหานคร   
: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2  ราชบณัฑติยสถาน. (2547). ศพัทน์ติศิาสตร ์องักฤษ-ไทย ไทย-องักฤษ ฉบบัราชบณัฑติสถาน (พมิพค์รัง้ที ่5). กรงุเทพมหานคร  
: อรุณการพิมพ์
3  ข้อมูลจาก https ://wiangchailaw.blogspot.com/2010/08/1_25.html
4  ดร. วิชัย เชิดชีวศาสตร์ และคณะ. (2551). พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
5  ข้อมูลจาก https://dict.longdo.com/search/criminal+negligence

	 จะเหน็ไดว้า่	ลา่มเปน็ตวักลางสำคญัในการสือ่สารระหวา่งเจา้หนา้ทีข่องรฐัและผูเ้สยีหาย	ผูต้อ้งหา	จำเลย	หรอืพยาน 
ที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้	ดังนั้น	การหาแนวทางยกระดับมาตรฐานการจัดหาล่ามในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	 
เป็นหนทางที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ผู้ใช้ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทย	ได้อย่างแท้จริงต่อไป
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ได้คะแนนระดับผลผลิต 4.3962 
จากคะแนนเต็ม 5

เดินหน้ายุติธรรม  นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
    กระทรวงยุติธรรม

 หากประชาชนทั่วไปอยากทราบว่าหน่วยราชการใดปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหน ปัจจุบัน 
มีตัววัดผลชนิดหนึ่งที่สามารถวัดประสิทธิผลออกมาได้ นั่นคือระบบการติดตามประเมินผลตัวชี้วัด 
ตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการ ซึง่เปน็เครือ่งมอืหนึง่ทีส่ำคญัอยา่งยิง่ในขณะนีท้ีส่ว่นราชการนำมาใชป้ระเมนิผล 
ในการปฏิบัติราชการออกมาเป็นคะแนนได้

 เมือ่เปา้หมายสำคญัในการปฏริปูในระบบราชการคอืความสำเรจ็ในการปฏบิตัริาชการ  
เพื่อความพึงพอใจของทุกคน แต่ละหน่วยงานก็ต้องปรับปรุงการบริหารจัดการให้เป็น 
การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพที่เรียกว่า good governance และมีการบริหารที่เน้น 
การจดัการใหเ้กดิผลสมัฤทธิ/์ผลสำเรจ็ตามเปา้หมายทีต่ัง้ไวห้รอืทีเ่รยีกวา่ resource oriented 
management  จงึเปน็เหตผุลใหท้กุหนว่ยงานของทางราชการ จะทำอะไรตอ้ง “มจีดุหมาย 
ปลายทางอยู่ที่ไหนในแต่ละปี” รวมทั้งต้องกำหนดจุดหมายในระยะสั้น กลาง หรือยาว 
ไว้อย่างชัดเจน

 ทั้งนี้ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมีคุณภาพสูง 
ในการปฏิบัติงานให้กับประชาชน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้  
ซึ่งการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลได้ จะต้องนำระบบและเครื่องมือการบริหารจัดการ 
มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายสู่การดำเนินการในทางปฏิบัติให้เกิด 
ผลสำเร็จได้ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การเป็นไปตามนโยบาย  
และเป้าหมายที่กำหนด เพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญต้องปรับปรุงกระบวนการ 
และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับลักษณะ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ 
การดำเนินงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร โดยในขณะนี้ได้ใช้ระบบการติดตามประเมินผลตัวชี้วัด 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการนั่นเอง

ผลการปฏิบัติราชการ
      ของกระทรวงยุติธรรม
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 ทั้งนี้ได้มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และแผนงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รองรับ  
ดังนี้
 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการ 
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง 
ภารกิจแห่งรัฐ การตอบสนองความต้องการของประชาชน  
มีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
จงึเปน็แนวทางหนึง่ทีจ่ำเปน็อยา่งยิง่เพือ่ใหก้ารบรหิารราชการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตาม 
ความตอ้งการของประชาชน ในการปฏบิตัหินา้ทีต่อ้งใชว้ธิกีาร 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”
 • พ.ร.ฎ.วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ 
โดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 • มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 
เห็นควรให้มีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผล 
ภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อนและภาระงาน 
เอกสารให้ส่วนราชการมุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดหลักเท่าที่มี 
ความจำเป็น
 เพราะฉะนั้น ระบบการติดตามประเมินผลตัวชี้วัด 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ 
ประเมินผลความสำเร็จในการปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดี  
เนื่องจากจะทำให้ทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
ของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ์  
(Outcome) รวมทั้งเป็นการรับทราบปัญหาอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการและหารือแนวทางประเมินผล 
ที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป

 สำหรบัคำรบัรองการปฏบิตัริาชการนัน้เปน็เครือ่งมอืการบรหิารจดัการสมยัใหมท่ีช่ว่ยให้ 
ผู้บังคับบัญชาในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด และผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบ 
การปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีความคาดหวังที่ตรงกันเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
และการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณ  
และการติดตามผลการปฏิบัติราชการว่าบรรลุผลตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 

 ขัน้ตอนการดำเนนิงานระบบการตดิตามประเมนิผล 
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  กำหนดตวัชีว้ดัภารกจิหลกัของกระทรวง พจิารณา 
จากแผนยทุธศาสตรก์ระทรวงประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
และหน้าที่ภารกิจของกระทรวงที่ต้องขับเคลื่อนนโยบาย 
สำคัญเร่งด่วนของประเทศ โดยส่วนราชการระดับกระทรวง 
จดัทำขอ้เสนอรา่งตวัชีว้ดัระดบักระทรวงทีส่ะทอ้นประสทิธผิล 
การดำเนินงานตามทิศทางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน 
ของ คสช. และยุทธศาสตร์กระทรวง  
  กำหนดตัวชี้วัดที่วัดผลต่อเนื่องตามภารกิจหลัก 
ของกระทรวงและส่วนราชการ
  กำหนดตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างกระทรวงและกรม  
หรือหน่วยงานอื่นที่จะต้องร่วมทำงานด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยง 
นโยบายและถา่ยทอดเปา้หมายจากระดบัประเทศสูก่ระทรวง 
และกรม
  สือ่สารถา่ยทอดตวัชีว้ดัระดบักระทรวงไปสูต่วัชีว้ดั 
ระดบักรม  เพือ่เชือ่มโยงการทำงานระหวา่งกระทรวงและกรม  
โดยกระทรวงพจิารณาความเหมาะสมของตวัชีว้ดั คา่เปา้หมาย 
และเกณฑ์การให้คะแนนกับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด
  พิจารณาตัวชี้วัดกรมที่สำคัญและสะท้อนต่อ 
บทบาทภารกิจของกระทรวงจะต้องนำมาเป็นตัวช้ีวัดกระทรวง 
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  ตัวชี้วัดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และตัวชี้วัดในมิติภายในของกระทรวง เป็นการประเมินผล 
ในระดับกรม นำผลคะแนนของทุกกรมในสังกัดมารวมเฉลี่ย 
เป็นผลคะแนนของกระทรวง ออกเป็นผลผลิตภาพรวม 
ระดับกระทรวง บ่งบอกความเป็นเอกภาพของการผลักดัน 
ภารกิจร่วมกัน
  ประชุมชี้แจงให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทราบในรายละเอียดและ 
ขอ้ตกลงรว่มกนัเพือ่นำสูก่ารปฏบิตัทิีเ่ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั 
  วางแผนติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 
เปน็รายเดอืน เพือ่วเิคราะหค์วามเสีย่งและประเมนิผลภาพรวม 
เป็นรายไตรมาส

 จากผลการประเมนิการปฏบิตัริาชการตามคำรบัรอง 
การปฏิบัติราชการ กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ได้คะแนนระดับผลผลิต (Output) ที่ 4.3962 
จากคะแนนเต็ม 5 และระดับผลลัพธ์ (Outcome) ได้คะแนน 
ในระดับที่ 4.3962 ซึ่งเป็นคะแนนที่เกินมาตรฐานที่กรมบัญชี 
ได้กำหนดไว้ว่า หากส่วนราชการใดได้คะแนนผลการประเมิน 
เกนิ 3.75 สว่นราชการนัน้สามารถกนัเงนิงบประมาณเหลอืจา่ย 
กรณีไม่มีหนี้ผูกพันในปีนั้นๆ มาเพื่อจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจได้ 
ร้อยละ 50 ซึ่ งทางกระทรวงยุติธรรมให้ดำเนินการ 
ใน 2 กิจกรรม คือ การพัฒนาองค์การและการพัฒนา 
บคุลากรฉะนัน้ กระทรวงยตุธิรรม จงึไดน้ำคะแนนการประเมนิ 
มาเพื่อกันเงินจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ได้เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท และได้จัด 
โครงการขึ้น จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 1) การทำงานเป็นทีมอย่างบูรณาการ จำนวน 4 รุ่น   
 2) การเสรมิสรา้งความผกูพนัในองคก์าร 2 รุน่ เพือ่เปน็ 
การดำเนินการพัฒนาทั่วทั้งองค์การ

 จะเหน็ไดว้า่ประโยชนจ์ากผลการประเมนิการปฏบิตัิ 
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สามารถนำข้อมูล 
ไปใช้ทบทวนและพัฒนาตัวชี้วัดและนำสู่การวางแผน 
การพฒันาขดีสมรรถนะองคก์ารในระดบักา้วหนา้ตอ่ไป อกีทัง้ 
สามารถค้นหาความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งนอกจาก 
จะสามารถบง่บอกระดบัความเปน็อยูข่ององคก์าร ณ ปจัจบุนั 
ไดแ้ลว้ ยงัสามารถคาดการณแ์ละหามมุมองในการพฒันาของ 
องค์การเพื่อยกระดับองค์การในอนาคตได้ค่อนข้างแม่นยำ  
ทั้งการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนในศักยภาพของบุคลากร 
ในองคก์ร เพือ่สามารถนำไปใชใ้นการกำหนดแผนยทุธศาสตร์ 
การพัฒนากำลังคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่าง 
ดีเยี่ยม

 เทคนิคการพัฒนาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ 
งานในการพฒันาระบบราชการแบบเชงิลกึ คอื ตอ้งเสรมิสรา้ง 
สมรรถนะหลักที่เหมาะสม ได้แก่ 
 1) การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ 
 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 3) การดำเนินการเชิงรุก 
 4) ความร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีม 
 5) การเข้าใจองค์การในภาพรวม 
 6) เทคนิคการให้คำปรึกษา แนะนำ 
 7) การสรุปรวบยอด 
 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าในการพัฒนาตัวชี้วัด 
ตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการในโอกาสตอ่ไปอยา่งตอ่เนือ่ง  
ซึ่งเป็นการยกระดับผลลัพธ์ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ จำเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้  
และเข้าใจการทำงานเชิงระบบ และเป็นการปลุกจิตสำนึก 
ของทุกคนต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
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 แอปพลิเคชัน “DOP App” เป็นแอปพลิเคชันสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อรับทราบภารกิจ 
งานบรกิาร เพือ่ใหไ้ดร้บัความสะดวกเกีย่วกบัการปฏบิตัติวัเมือ่ตดิตอ่กบักรมคมุประพฤต ิและยงัสามารถ 
แนะนำประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่างๆ ของผู้ถูกคุมประพฤติ ตลอดจนศึกษากฎหมาย 
ทีเ่กี่ยวข้องกับภารกิจของกรมคุมประพฤติได้ด้วย และช่องทางที่สะดวกในการติดต่อกรมคุมประพฤติ

รู้ไว้ใช่ว่า…  กองบรรณาธิการ

 ช่องทางให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
ในสั งกัดกระทรวงยุติธรรม  ชุด  Just ice  4 .0 
สามารถย่อโลกของข้อมูล ให้อยู่ ในมือคุณได้ด้วย  
Application (แอปพลิ เคชัน) โปรแกรมที่อำนวย 
ความสะดวกในด้านต่างๆ ที่ออกแบบมาให้ตรงกับ 
ความต้องการของผู้ ใช้งาน และหน่วยงานสำคัญๆ  
ของกระทรวงยุติธรรมต่างเร่งพัฒนาแอปพลิเคชัน 
มาบริการประชาชนอย่างรอบด้าน ซึ่งแอปฯ ทั้งหมด 
ทัง้มวลนี ้สรา้งขึน้เพือ่อำนวยความสะดวกใหก้บัประชาชน 
ในการตดิตอ่ขอรบับรกิารกบัหนว่ยงานในสงักดักระทรวง 
ยุติธรรม รวมถึงสามารถใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปได้ 
ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลด้านต่างๆ อีกด้วย

Justice
4.0

ช่องทางให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานในสังกัด

 แอปพลเิคชนั “รูห้มด กฎหมาย” 
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็น 
และควรรู้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้ใช้งาน 
สามารถ คน้หา อา่น แชร ์และบุค๊มารค์ 
ข้อมูลกฎหมายและข่ าวสารจาก 
กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งสามารถ 
ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 แอปพลิ เค ชัน  “ทะ เบี ยน 
นักจิตวิทยาฯ”  ค้นหารายชื่อผู้ทำ 
หน้ าที่ นั กจิ ตวิทยาหรื อนั กสั งคม 
สงเคราะห์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ 
กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

1.สำนักงานงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

2.กรมคุมประพฤติ

 แอปพลิเคชัน “DOP Service” แอปพลิเคชันบริการประชาชนของกรมคุมประพฤติ  
ใช้สำหรับค้นหาหน่วยงาน/เบอร์โทร. กลุ่มงาน/กองงาน/สำนักงานต่างๆ ภายในกรมคุมประพฤติ  
สำหรับแนะนำประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่างๆ ของผู้ถูกคุมประพฤติ และยังสามารถใช้ 
สำหรับผู้ถูกคุมประพฤติตรวจสอบกำหนดนัดรายงานตัวทางออนไลน์อีกด้วย
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 แอปพลเิคชนั “Led Property  
App” โปรแกรมคน้หาทรพัยท์อดตลาด 
ของกรมบังคับคดี ใช้ค้นหาทรัพย์  
ที่ มี ก า รประกาศขายทอดตลาด  
โดยสามารถค้นหาได้จากสถานท่ี 
ต้ังทรัพย์หรือเลขคดีแดง โปรแกรม 
จะแสดงรายละเอียดภาพและสถานที่ 
ตั้งทรัพย์ และวันที่ขายทรัพย์

 แอปพลเิคชนั “LED ABC Mobile  
Application” ระบบตรวจสอบข้อมูล 
บุคคลล้มละลายสามารถตรวจสอบได้ 
ทั้งบุคคลที่อยู่ระหว่างการล้มละลาย และ 
นิติบุคคลที่อยู่ ระหว่างการล้มละลาย  
สามารถตรวจสอบได้จากชื่อ ชื่อสกุล  
เลขประจำตัวประชาชน ช่วยเพิ่มความ 
ปลอดภัยในการทำนิติกรรม เพราะบุคคล/ 
นิติบุคคล ที่อยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์ หรือ 
ลม้ละลายไมส่ามารถจดักจิการทรพัยส์นิได ้

 แอปพลเิคชัน “RLPD Service” 
เปน็ชอ่งทางในการตดิตามผลการดำเนนิการ 
ในการให้บริการประชาชน ในส่วนของ 
การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและ 
จำเลยในคดีอาญา

       LINE ID : rlpdconsultation 
ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแบบ 
Video call 

 แอปพลเิคชนั “led property  
p l u s ”  ร ะบบค้ นห าทรั พย์ สิ น 
ขายทอดตลาดใกล้แนวรถไฟฟ้ า  
เพื่ออำนวยความสะดวกตอบสนอง 
คนรุ่นใหม่วัยทำงาน 

 แอปพลิเคชนั “LED Debt 
inFo” ระบบตรวจสอบข้อมูล 
การอายัด ช่วยตรวจสอบข้อมูล 
อายัดเงินในคดี ตรวจสอบยอดหนี้ 
คงเหลือ สะดวกประหยัด และ 
รวดเร็ว

 แอปพลิเคชัน “LED Streaming” 
ระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด

 แอปพลิเคชัน “กรมพินิจฯ” 
เป็นแอปพลิเคชันท่ีแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ  
เชน่ ขอ้มลูขัน้ตอนการเขา้เยีย่มเดก็และ 
เยาวชน ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรม เช่น  
ขอ้มลูจำนวนเดก็ ขอ้มลูจำนวนคดสีะสม  
และยังสามารถสืบค้นข้อมูลสถิติคดี 
ย้อนหลัง พ.ศ.2552-2557 ได้อีกด้วย

 แอปพลิเคชัน “กรมราชทัณฑ์ (DOC Service)” ค้นหาเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน/ที่ตั้ง  
สำนัก/กอง/เรือนจำ/ทัณฑสถาน ของกรมราชทัณฑ์ แนะนำประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ  
ในการติดต่อกับกรมราชทัณฑ์ การเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานในเรือนจำ การขอเข้าเก็บข้อมูล 
เพือ่ทำวจิยั การขอสมัภาษณผ์ูต้อ้งขงั ถา่ยภาพ ภาพยนตร ์ในเรอืนจำ การขออนญุาตตดิตอ่ผูต้อ้งขงั 
ทนายพบผู้ต้องขัง ติดต่อผู้ต้องขังป่วย และการเยี่ยมญาติ

3.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

4.กรมบังคับคดี

5.กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน

6.กรมราชทัณฑ์
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 แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  “ D S I  
(กรมสอบสวนคดพีเิศษ)” ประชาชน 
สามารถตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ  
ตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน และ 
รอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์แจง้เบาะแส ซึง่เปน็ 
ส่วนหนึ่งของการป้องกัน ปราบปราม  
สบืสวน สอบสวนและดำเนนิคดพีเิศษ 
อย่ า งมีประสิทธิ ภาพด้ วยความ 
เป็นธรรม เพื่ อ เพิ่ มช่ อ งทาง ให้  
ประชาชนสามารถติดตามสถานะ 
คดีพิเศษ และติดตามสถานะเรื่อง 
ร้องเรียนที่ตนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการ 
สร้างกลไกตรวจสอบการทำงาน 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสร้าง 
ความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย 
ดว้ยความเปน็ธรรม เปน็การสรา้งความ 
เชื่อถือให้กับสาธารณชน และพัฒนา 
องค์กรอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 แอปพลิเคชัน “แชร์  
ลู ก โซ่”  ใช้ ในการตรวจสอบ 
ความเสี่ ยง เกี่ ยวกับแชร์ลูก โซ่  
เบื้องต้นเพื่อตรวจสอบพฤติการณ์ 
ว่ าการลงทุนที่ มาชักชวนเป็น 
แชรล์กูโซห่รอืไม ่ซึง่ธรุกจิแชรล์กูโซ ่ 
แตกต่ า งจากธุ รกิ จขายตรงที่  
ค่าสมัครจะมีราคาสูง และไม่มี 
สินค้าหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐาน  
นอกจากน้ี กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
จะ เชื่ อมต่อฐานข้อมูล เข้ ากับ 
สำนกังานคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) 
และองค์การอาหารและยา (อย.) 
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไป 
ตรวจสอบแผนการตลาดของ 
กลุ่ ม ผู้ ป ร ะกอบการขายตร ง  
และสามารถตรวจสอบเลข อย. 
ของผลิตภัณฑ์ที่นำมาประกอบ 
การเชิญชวนให้ลงทุนว่า เลข อย. 
ถูกต้องหรือไม่ 

 แอปพลเิคชัน “DSI Map Extended” ระบบ 
ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกเขตป่าสงวนฯ, เขตอุทยาน 
แห่งชาติ 

 MPIC ให้บริการติดตามคนหาย  
และพสิจูนศ์พนรินามใหแ้กป่ระชาชนตามหลกั 
สิทธิมนุษยชน ผ่านแอปพลิเคชัน Line ID : 
mpic.cifs

 Law infographic เป็นสมุดภาพ 
กฎหมายที่น่าสนใจและควรดาวน์โหลดเก็บไว้  
เพราะใหค้วามรูด้า้นกฎหมายทีด่แูลว้เขา้ใจงา่ย 
เพียงสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน 
Line ก็สามารถอ่านสมุดภาพอินโฟกราฟิก 
ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายได้ฟรี

 แอปพลิเคชัน “ONCB Mobile  
Application” เป็นช่องทางการรับเรื่อง 
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสยาเสพติด ประกาศ 
ขายทอดตลาดทรั พย์ สิ นคดี ย า เ สพติ ด  
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ของ 
สำนักงาน ป.ป.ส. การค้นหาสถานบำบัด 
ยาเสพติดทั่วประเทศ พร้อมระบบนำทาง 
ไปยังสถานบำบัดใกล้บ้าน

 ระบบรบัคำขอรบัความชว่ยเหลอื 
จากประชาชนผู้ยากไร้ รับคำร้องขอ 
ความชว่ยเหลอืจากประชาชนผูย้ากไร้ 
เดอืดรอ้น ในดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ย 
ในการดำเนินคดี การขอปล่อยตัว 
ชั่ วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลย 
ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน  
ผ่านเว็บไซต์ http://jfo.moj.go.th/

 หลากหลายช่องทาง รวมโปรแกรมและแอปพลิเคชันที่กระทรวงยุติธรรมพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวก  
รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการของประชาชน และสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0

7.กรมสอบสวนคดีพิเศษ 8.สำนักงานกิจการยุติธรรม

9.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

10.สำนักงาน ป.ป.ส. 

11.สำนักงานกองทุนยุติธรรม 
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