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 “ประชาธปิไตย” เปน็ระบบการเมอืงทีม่จีดุมุง่หมาย 

อันยิ่งใหญ่ เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม แต่หากในสังคม 

ขาดความยุติธรรมประชาธิปไตยก็คงไร้ความหมาย ในวาระ 

ที่ปีนี้เป็นปีที่กระทรวงยุติธรรมครบรอบ 127 ปี ข้าราชการ 

ทุกท่านที่ได้มุ่งมั่นอุทิศตนเพื่องานด้านยุติธรรม และช่วยลด 

ความเหลื่อมล้ำในสังคมจึงเป็นบุคคลที่ควรเชิดชูเกียรติและ 

ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรม 

เป็นอย่างยิ่งและเห็นควรเอาเป็นแบบอย่าง สำหรับเนื้อหา 

ภายในฉบับนี้ ได้นำหลักในการปฏิบัติตนของข้าราชการ 

พลเรือนดีเด่นที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในกระทรวงยุติธรรม 

มารวบรวมไว้ให้อ่าน ซ่ึงหลักปฏิบัติเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญ  

และสามารถนำไปปรับใช้กับข้าราชการทุกท่านได้

 สำหรับคอลัมน์ “คนยุติธรรม” เป็นนักพัฒนา 

ท่ีน่าสนใจมากและยังเป็นหนึ่งในข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ประจำป ีพ.ศ. 2560  นัน่คอื คณุชศูกัดิ ์โตะ๊ถม นกัทณัฑวทิยา 

ชำนาญการ เรือนจำกลางเพชรบุรี ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ 

การประกวดนวัตกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์ ประเภท 

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงพัฒนางาน 

ราชทัณฑ์ เรื่อง โปรแกรมเยี่ยมญาติด้วยระบบคอมพิวเตอร์  

โปรแกรมเยี่ยมญาติด้วยการสแกนใบหน้า และโปรแกรม 

จองเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

 และอกีหลายๆ เรือ่งราวในวารสารยตุธิรรมทีน่า่อา่น  

ไดแ้ก ่ธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน โครงการประชารฐัรว่มสรา้งงาน 

สร้างอาชีพให้ผู้ต้องขัง ภาษาพม่ากับกระบวนการยุติธรรม  

และการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือที่มีความยุ่งยาก  

ซับซ้อนและลายเส้นลายนิ้วมือถูกรบกวนจากพื้นหลัง  

ทุกๆ เรื่องราวมีสาระความรู้และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
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วารสารยุติธรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561

9 คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ

46 เดินหน้ายุติธรรม
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การขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่

	 “รับฟังคู่กรณี” ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ 
	 แต่คู่กรณีไม่ดำเนินการ...! 
	 “คู่กรณี” คำง่ายๆ 
	 ในภาษากฎหมาย
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จับมือพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง
“มุ่งคืนคนดีสู่สังคม”

18 คนยุติธรรม

14 เรื่องเล่ายุติธรรม

ชูศักดิ์ โต๊ะถม
ผู้สร้างสรรค์

นวัตกรรมพัฒนา
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14
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3 เรื่องจากปก

การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ
ลายนิ้วมือ ที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน และลายเส้น
ลายนิ้วมือ
ถูกรบกวนจากพื้นหลัง24 44
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จากภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในการเป็นองค์กรหลักที่จะอำนวยความยุติธรรม
ให้กับประชาชนให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม โดยให้ความสำคัญ
กับการดูแลทุกข์สุขของประชาชน ตามนโยบายในด้านการอำนวยความยุติธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม

เรื่องจากปก  กองบรรณาธิการ

 โดยในปีน้ี กระทรวงยุติธรรมได้ทำหน้าที่เป็น 
องค์กรด้านความยุติธรรมเพื่อประชาชนครบรอบ 127 ปี  
และเม่ือวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์  
ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการจัดงาน 
เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนากระทรวงยุติธรรม 127 ปี 
โดยมีศาสตราจารยพิ์เศษวศิษิฏ ์วศิษิฏส์รอรรถ ปลดักระทรวง 
ยตุธิรรม ผูบ้รหิารกระทรวงยตุธิรรม ผูแ้ทนจากหนว่ยงานตา่งๆ  
เข้าร่วมงานฯ 

กระทรวงยุติธรรมจัดงาน
วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม
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 กจิกรรมภายในงานประกอบดว้ยพธิสีงฆ์ 
โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป  
จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร รับบิณฑบาต 
ข้าวสารอาหารแห้ง จากคณะผู้บริหารและ 
แขกผู้มีเกียรติ
 จากนั้น สมเด็จพระพุทธาจารย์ (สนิท  
ชวนปฺญโญ ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม  
เ จ้ าอาวาสวัด ไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  
อ่านพระคติธรรม ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
พ ร ะ ส ง ฆ์ ทั้ ง ห ล า ย เ จ ริ ญ ชั ย ม ง ค ล ค า ถ า  
และประพรมน้ำมนต์ให้กับผู้เข้าร่วมงาน
 ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธี 
รั บพระร าชทาน เครื่ อ ง ร าชอิ ส ริ ย าภรณ์  
ช้ันสายสะพาย โดยมขีา้ราชการในสงักดักระทรวง 
ยุติธรรมเข้ารับพระราชทาน จำนวน 192 คน 
นอกจากน้ี ไดม้อบรางวลัขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่ 
กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560  
จำนวน 19 คน รางวัลข้าราชการต้นแบบ 
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ชัน้สายสะพาย โดยมขีา้ราชการในสังกดักระทรวง 
ยุติธรรมเข้ารับพระราชทาน จำนวน 192 คน 
นอกจากนี ้ไดม้อบรางวลัขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่ 
กระทรวงยุ ติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560  
จำนวน 19 คน รางวัลข้าราชการต้นแบบ 

4 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ของสำนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม ประจำป ีพ.ศ. 2560  
จำนวน 1 คน รางวัลอาสาสมัครยุติธรรมดีเด่น ประจำปี  
พ.ศ.2560 จำนวน 28 คน รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 
ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 7 คน  
และรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จำนวน 6 คน
 โดยภายในงานมีการแสดงบนเวที การออกร้าน 
จำหน่ายสินค้า รวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
เพื่อการกุศล ด้วยการบริจาคทรัพย์เข้ากองทุนยุติธรรม  
เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือ 
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
 ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม กล่าวในพิธีเปิดงานตอนหนึ่งว่า
	 “ขอชื่นชมในความพยายาม และความสามารถ 
ของผู้ที่เข้ารับรางวัลทุกท่าน ที่มุ่งมั่นอุทิศตนเพื่องาน 
ด้านยุติธรรม  ขอให้ทุกท่านรักษาความดีนี้ ไว้  และ 
ขยายเครือข่ายเข้าสู่ชุมชนต่างๆ  เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และงานบริการของกระทรวง 
ยุติธรรม จะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และช่วยลด 
ความเหลื่อมล้ำในสังคม”

5วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



 กองบรรณาธิการวารสารยุติธรรม ขอแสดง 
ความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวง 
ยุติธรรม ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและยกย่องคุณงาม 
ความดีที่ทุกท่านได้เสียสละทำงานเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
แกป่ระชาชนและประเทศชาต ิ พรอ้มเปิดใจขา้ราชการพลเรอืน 
ดีเด่นทุกท่านถึงหลักในการปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี

นางสาวพรภัทรา ตันตยานนท์ 
นิติกรชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

“มุ่ งมั่นตั้ ง ใจทำงานให้สำเร็จและ 
เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง โดยยึดถือ 
ความถกูตอ้งเปน็แนวทางในการทำงาน 

นางสาวภรรคพร เล็กขาว
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 
กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

“ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและทุ่มเท 
ใ ห้ กับการปฏิบั ติราชการ  ยึด ถือ 

นางสุกัญญา  บุษยนาวิน
ผู้อำนวยการกองบงัคบัคดลีม้ละลาย 4  
กรมบังคับคดี 

“ ต้ั ง ใ จ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี อ ย่ า ง เ ต็ ม 
ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต ยึดถือประโยชน์ของประชาชน 
เป็นที่ตั้ง”

นางศกุลตรา จันรุณ
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

“เมื่อมีโอกาสมารับราชการจึงเชื่อว่า 
งานของเรานั้น นอกจากเป็นอาชีพ 
อย่างหนึ่งแล้ว สิ่งท่ีอาชีพอื่นไม่มี คือ  

นางรุ่งนภา  สำอางค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 2

“ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง ต น ใ ห้ ดี ที่ สุ ด  
ด้ วยความใ ส่ ใจ เ ต็มกำลั งความรู้  

นายพงษ์ธวัช  แดงสมบูรณ์ 
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม  

“ยึดหลักการทำงานตามจริยธรรม 
ข้าราชการโดยการทำงานที่ยึดถือ 
ประชาชนเปน็ทีต่ัง้ มุง่มัน่ในการทำงาน 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

กรมบังคับคดี

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เพื่ออํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน 
ทุกระดับในพื้นที่  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจ ริต และ 
รับผิดชอบงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือก 
ปฏิบัติ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง”

แต่จะต้องไม่ละเลยความเป็นธรรมในเรื่องนั้นๆ”

ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ”

ความสามารถ อุทิศตนเพ่ือผลของงาน มีน้ำใจต่อ 
ผู้ร่วมงาน มีจิตบริการโดยยึดหลัก ‘เอาใจเขามาใส่ใจเรา’  
ทำความดีโดยไม่นึกว่าจะต้องมีคนเห็นตามแบบอย่าง 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

‘ทำงานแล้วได้บุญ’ โดยมีหลักปฏิบัติตนง่าย ๆ คือ จะทำ 
หน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดและ 
ทำด้วยความ ‘เอาใจใส่’ หมายความว่า ทำโดยไม่เพิกเฉย 
ไม่ดูดายและเอาใจของเราใส่ไปในงานนั้นด้วย”

6 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



 กองบรรณาธิการวารสารยุติธรรม ขอแสดง 
ความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวง 
ยุติธรรม ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและยกย่องคุณงาม 
ความดีที่ทุกท่านได้เสียสละทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุด 
แกป่ระชาชนและประเทศชาต ิ พรอ้มเปิดใจขา้ราชการพลเรอืน 
ดีเด่นทุกท่านถึงหลักในการปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี

นางสาวพรภัทรา ตันตยานนท์ 
นิติกรชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

“มุ่ งมั่นตั้ ง ใจทำงานให้สำเร็จและ 
เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง โดยยึดถือ 
ความถกูตอ้งเปน็แนวทางในการทำงาน 

นางสาวภรรคพร เล็กขาว
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 
กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

“ซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละและทุ่มเท 
ใ ห้ กับการปฏิบั ติราชการ  ยึด ถือ 

นางสุกัญญา  บุษยนาวิน
ผูอ้ำนวยการกองบงัคบัคดลีม้ละลาย 4  
กรมบังคับคดี 

“ ตั้ ง ใ จ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง เ ต็ ม 
ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต ยึดถือประโยชน์ของประชาชน 
เป็นที่ตั้ง”

นางศกุลตรา จันรุณ
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

“เมื่อมีโอกาสมารับราชการจึงเชื่อว่า 
งานของเรานั้น นอกจากเป็นอาชีพ 
อย่างหนึ่งแล้ว ส่ิงท่ีอาชีพอื่นไม่มี คือ  

นางรุ่งนภา  สำอางค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 2

“ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง ต น ใ ห้ ดี ท่ี สุ ด  
ด้ วยความใส่ ใ จ เต็ มกำ ลั งความรู้  

นายพงษ์ธวัช  แดงสมบูรณ์ 
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม  

“ยึดหลักการทำงานตามจริยธรรม 
ข้าราชการโดยการทำงานที่ยึดถือ 
ประชาชนเปน็ทีต้ั่ง มุง่มัน่ในการทำงาน 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

กรมบังคับคดี

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เพื่ออํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน 
ทุกระดับในพ้ืนที่  ด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริต และ 
รับผิดชอบงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือก 
ปฏิบัติ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง”

แต่จะต้องไม่ละเลยความเป็นธรรมในเรื่องนั้นๆ”

ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ”

ความสามารถ อุทิศตนเพื่อผลของงาน มีน้ำใจต่อ 
ผู้ร่วมงาน มีจิตบริการโดยยึดหลัก ‘เอาใจเขามาใส่ใจเรา’  
ทำความดีโดยไม่นึกว่าจะต้องมีคนเห็นตามแบบอย่าง 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

‘ทำงานแล้วได้บุญ’ โดยมีหลักปฏิบัติตนง่าย ๆ คือ จะทำ 
หน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดและ 
ทำด้วยความ ‘เอาใจใส่’ หมายความว่า ทำโดยไม่เพิกเฉย 
ไม่ดูดายและเอาใจของเราใส่ไปในงานนั้นด้วย”

6 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

นางวาณี  ภูววีรานินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมบังคับคดี

“ ตั้ ง ใ จ ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ห น้ า ที่  
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  เอี่ยมเหล็ก
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี  

“ท ำ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจ าก 
ผู้ บั งคับบัญชาด้ วยความละเอียด 
รอบคอบ ตั้ ง ใจและยินดีที่ จะทำ  

นายนิรุจน์  รื่นรมย์
พนักงานพินิจ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนชายบ้านกรุณา 

“จะต้องมีความรู้ว่าสิ่ งไหนสมควร 
กระทำได้และสิ่งไหนไม่สมควรกระทำ  
และจะต้องมีความฉลาดในการเลือก 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นางบุษบา  ศักรางกูร
ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

“มุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม 
กำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ท่ีสำคัญท่ีสุดในการปฏิบัติตน 
ให้เป็นข้าราชการที่ดี คือ การน้อมนำ 

นายธนกรณ์  ทนุธรรมพิทักษ์
ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์) 
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

“ขยัน ประหยัด อดทน ยึดหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  
เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน”

นายชูศักดิ์  โต๊ะถม
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
เรือนจำกลางเพชรบุรี

“ เมื่ อ ไ ด้ รั บมอบหมาย ให้ ทำ ง าน 
หรือหน้าที่อะไร ต้องตั้งใจทำให้เต็มที่  
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบเกิดผลสำเร็จ  

นางพิชญณันท์  อินทร์จันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา

“การพัฒนาตัวเองตลอดเวลา นำไปสู่ 
การพฒันาทีไ่มห่ยดุนิง่ สำนกึในศักดิศ์รี 
ความเป็นข้าราชการ โดยนำทฤษฎี 

กรมราชทัณฑ์

ให้ เกิดผลสำเร็จ  ปฏิบัติหน้ าที่ ด้ วยความ ซ่ือสัตย์   
สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให้ความร่วมมือร่วมใจในการ 
ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม”

เพื่อให้ชิ้นงานที่ทำแล้วออกมาดี สมบูรณ์ จะได้เกิด 
ประโยชน์กับเด็ก เยาวชน และประชาชน”

ใช้ความรู้นั้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง 
ที่เกิดขึ้น โดยมีคุณธรรมเป็นหลัก”

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9  
มาเปน็แนวทางในการปฏบิตั ิทัง้ดา้นการครองตน ครองคน  
ครองงาน เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ”

โดยจะพยายามศึกษางานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าใจว่ามี 
ขัน้ตอน วธิกีาร กระบวนการทำงานเปน็อยา่งไร เพือ่ใหง้าน 
ที่รับผิดชอบไม่มีข้อผิดพลาดและสามารถพัฒนาวิธีการ 
หรือกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

ความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับงาน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา”

7วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



นางสาวอรุณศรี  วิชชาวุธ
ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการ
คณะกรรมการคดีพิเศษ 
กองบริหารคดีพิเศษ  

ยึ ด มั่ น  ท ำ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  
และเป็นธรรม พัฒนาความรู้ ทักษะ 

นางสาวโสภา  วงศ์สกุลชื่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   

“ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รู้จัก 
ทันยุ คสมั ย  รั ก ในหน้ าที่ ศั กดิ์ ศ รี   
กตัญญูต่อบุพการี มีคุณธรรมน้ำใจ  
พร้อมเป็น ผู้ให้  โปร่งใส ซื่อสัตย์   
ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม”

พันตำรวจโท บรรจบ อยู่ยืนยง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

“ใช้เงินเดือนอย่างประหยัดเหมาะสม 
กับอาชีพ เลี้ยงดูอุปการะบุตรให้มี 
ความรู้ และหางานตามที่ตั้งใจ ทำงาน 
ต ร ง ไปตร งม า  อย่ า ง เ ป็ น ธ ร รม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

นายชาตรี  จันทร์เพ็ญ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และประสานแผนกระบวนการยตุธิรรม

“ตั้งใจทำงาน ซื่อตรงต่อหน้าที่ราชการ  
มี ค ว ามอุ ต ส าหะ  โ อบอ้ อมอ า รี  
กับเพื่อนร่วมงาน ประชาชน”

นางสมจิตต์  เรือนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

“การนำหลักการครองตน ครองคน  
และครองงานมาใช้ประพฤติปฏิบัติ 
อย่างมีความสมดุล โดยมุ่งรับผิดชอบ 
ง า น ใ น ห น้ า ท่ี ร า ช ก า ร เ ป็ น ห ลั ก 

นางสาวขวัญกมล ศรีชัยวรรณ
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ 
สำนักปราบปรามยาเสพติด

“ปฏบิตัริาชการดว้ยความมุง่มัน่ ทัง้เวลา 
ราชการและนอกราชการ รับผิดชอบ 
ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม 

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สำนักงาน ป.ป.ส.

และความเช่ียวชาญ รักษาความจริงใจต่อผู้อื่นและ 
ตนเอง “หัวใจ คือ การผสานความร่วมมือทุกภาคส่วน  
เพื่องานราชการ ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแผ่นดิน”

แก่ทุกฝ่าย ไม่ เลือกปฏิบัติ ทำงานที่รับมอบหมาย 
อย่างเต็มที่สุดความสามารถและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 
ขวนขวายหาความรู้พิ่มเติม และเสียสละเวลาให้กับ 
องค์กร”

อย่างเต็มความรู้ความสามารถไม่เลือกปฏิบัติ และกล้า 
ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และไม่ลืมทำหน้าที่ดูแล 
บิดามารดาและครอบครัว”

กำลัง และดำรงตนในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต และความถูกต้อง”

 ข้าราชการทุกท่านที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อน 
ภารกิจของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม
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นางสาวอรุณศรี  วิชชาวุธ
ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการ
คณะกรรมการคดีพิเศษ 
กองบริหารคดีพิเศษ  

ยึ ด มั่ น  ท ำ ห น้ า ที่ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  
และเป็นธรรม พัฒนาความรู้ ทักษะ 

นางสาวโสภา  วงศ์สกุลชื่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   

“ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ รู้จัก 
ทันยุ คสมั ย  รั ก ในหน้ าที่ ศั กดิ์ ศ รี   
กตัญญูต่อบุพการี มีคุณธรรมน้ำใจ  
พร้อมเป็นผู้ ให้  โปร่งใส ซื่อ สัตย์   
ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม”

พันตำรวจโท บรรจบ อยู่ยืนยง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

“ใช้เงินเดือนอย่างประหยัดเหมาะสม 
กับอาชีพ เลี้ยงดูอุปการะบุตรให้มี 
ความรู้ และหางานตามที่ตั้งใจ ทำงาน 
ต ร ง ไปตร งม า  อย่ า ง เ ป็ น ธ ร รม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

นายชาตรี  จันทร์เพ็ญ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และประสานแผนกระบวนการยตุธิรรม

“ตั้งใจทำงาน ซื่อตรงต่อหน้าที่ราชการ  
มี ค ว ามอุ ต ส าหะ  โ อบอ้ อมอ า รี  
กับเพื่อนร่วมงาน ประชาชน”

นางสมจิตต์  เรือนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

“การนำหลักการครองตน ครองคน  
และครองงานมาใช้ประพฤติปฏิบัติ 
อย่างมีความสมดุล โดยมุ่งรับผิดชอบ 
ง า น ใ น ห น้ า ท่ี ร า ช ก า ร เ ป็ น ห ลั ก 

นางสาวขวัญกมล ศรีชัยวรรณ
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ 
สำนักปราบปรามยาเสพติด

“ปฏิบัตริาชการดว้ยความมุง่มัน่ ทัง้เวลา 
ราชการและนอกราชการ รับผิดชอบ 
ต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม 

สำนักงานกิจการยุติธรรม

สำนักงาน ป.ป.ส.

และความเชี่ยวชาญ รักษาความจริงใจต่อผู้อื่นและ 
ตนเอง “หัวใจ คือ การผสานความร่วมมือทุกภาคส่วน  
เพื่องานราชการ ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแผ่นดิน”

แก่ทุกฝ่าย ไม่ เลือกปฏิบั ติ ทำงานที่รับมอบหมาย 
อย่างเต็มที่สุดความสามารถและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 
ขวนขวายหาความรู้พิ่มเติม และเสียสละเวลาให้กับ 
องค์กร”

อย่างเต็มความรู้ความสามารถไม่เลือกปฏิบัติ และกล้า 
ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และไม่ลืมทำหน้าที่ดูแล 
บิดามารดาและครอบครัว”

กำลัง และดำรงตนในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต และความถูกต้อง”

 ข้าราชการทุกท่านที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อน 
ภารกิจของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

8 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

 กล่าวคือ ในเชิงบวก การพัฒนาทางเศรษฐกิจย่อมทำให้เกิด 

คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
  นางสาวนรีลักษณ์  แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ นานาประเทศต่างพยายาม
แข่งขันกันพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่

ของคนภายในประเทศ ซึ่งผลจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจนั้นไม่ได้มีเฉพาะด้านบวกเพียงอย่างเดียว

แต่ก่อให้เกิดผลด้านลบด้วย

หลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights : UNGPs)
 สถานการณข์า้งตน้นำมาสูก่ารตืน่ตวัของประชาคมระหวา่งประเทศในการสรา้งมาตรฐานระหวา่ง 
ประเทศเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจขึ้น จนกระทั่งนำมาสู่การจัดทำ “หลักการสหประชาชาติ 
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs)  
ซึง่ประกาศใช ้เมือ่วนัที ่21 มนีาคม ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) เพือ่กำหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งหนา้ทีข่องรฐั 
และความรบัผดิชอบของภาคธุรกิจในการ “คุม้ครอง เคารพ เยยีวยา” ผู้ไดร้บัผลกระทบดา้นสิทธมินษุยชน 
จากการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ สาระสำคัญของหลักการ UNGPs ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 

 • การคุ้มครอง (PROTECT) หมายถึง รัฐมีหน้าท่ีในการคุ้มครองไม่ให้ม ี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากบุคคลหรือองค์กรใดก็ตาม
 • การเคารพ (RESPECT) หมายถึง องค์กรภาคธุรกิจมีหน้าท่ีเคารพ 
สิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงที่จะละเมิด และแสดงความรับผิดชอบหากเกิดการละเมิด 
ในกระบวนการใดๆ ที่องค์กรเข้าไปเกี่ยวข้อง
 • การเยียวยา (REMEDY) หมายถึง ภาครัฐและภาคธุรกิจควรจัดให้มี 
ช่องทาง/กลไกการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่าย โปร่งใส รวมทั้งเยียวยา 
ความเสียหายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบการขับเคล่ือนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน 
หลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs)  
ในประเทศไทย รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action plan on Business  
and Human Rights-NAP) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับ 
ระหว่างประเทศ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 
  ระดับประเทศ  
 ระดับนโยบาย รัฐบาลไทย โดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แสดงเจตนารมณ์ยืนยันนโยบายและ 
ความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการขับเคลื่อนหลักการ UNGPs และการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ในการประชุมหลายโอกาสและหลายเวที อาทิ 

เรื่องใกล้ตัวที่ต้องรู้
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

รายได้ที่เพิ่มมากขึ้น เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่ในขณะเดียวกันการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน การเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  
รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิด้านแรงงาน สิทธิในท่ีดินทำกิน สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
โดยเฉพาะการดำเนินธรุกจิ/โครงการ/กจิการขนาดใหญห่ลายกรณส่ีงผลให้เกดิการละเมดิสทิธมินษุยชนและกระทบตอ่ความเปน็อยู่ 
ของชุมชนท้องถิ่นจึงเกิดการเรียกร้องให้ผู้ดำเนินธุรกิจรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าว 

9วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



 (1) การกล่าวคำปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “หลักการสหประชาชาติ 
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกับการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและ 
สังคม” ในการสัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่และขับเคล่ือนหลักการ UNGPs  
ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  
กรุงเทพมหานคร 
 (2) การกล่าวยืนยันนโยบายรัฐบาลในการขับเคล่ือนหลักการ  
UNGPs ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งออกอากาศ 
ทุกช่องท่ัวประเทศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
ในหลายๆ ครั้ง 
 (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกาศ 
วาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
 (4) การเห็นชอบและประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชน 
ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามมติคณะรัฐมนตรี 

  ระดับอาเซียน 
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมเวทีเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้การขับเคลื่อน 
หลักการ UNGPs กับประเทศในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ท้ังท่ีจัดในประเทศและประเทศอ่ืนในภูมิภาค รวมท้ังจัดการอบรมให้กับ 
บุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ ในอาเซียนเพื่อให้เข้าใจหลักการ UNGPs บทบาทของแต่ละภาคส่วนในการปฏิบัติตามหลักการ UNGPs  
และกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ท้ังนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียน 
ที่จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ ดังกล่าว และได้รับการยกย่องในหลายเวทีให้เป็น Regional Champion ในเรื่องการขับเคลื่อน 
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน

 นอกจากน้ี หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามร่วมกันในปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการ UNGPs  
ในประเทศไทย เพ่ือยืนยันความพร้อมและความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักการ UNGPs ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เป็นรูปธรรม 
 ระดับปฏิบัติ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินการดังนี ้
 (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทาง จัดทำ ติดตาม และประเมินผลตาม 
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและ 
เสรีภาพเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
และนักวิชาการ ร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ  
สะท้อนความเป็นจริง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 (2) การลงพ้ืนท่ีระดับภูมิภาคเพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ด้านธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนทั่วประเทศ และนำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการระดับชาติฯ ต่อไป 
 (3) การประชมุกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้เกีย่วกบัการประเมินสถานการณ์ 
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 (4) การจัดเวทีเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับหลักการ UNGPs ให้กับภาคส่วนต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ ประชาสังคม ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญ คือ การประชุมระดับ 
ชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Dialogue on Business and Human Rights)  
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยได้กำหนดให้ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในกิจกรรม 
สำคัญที่จะผลักดันภายใต้วาระแห่งชาติ ฯลฯ
 (5) การลงนามในสารเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 โดยย้ำว่า 
ประเดน็ธุรกิจกับสทิธิมนษุยชนเปน็ประเดน็ทีร่ฐับาลมุง่ผลกัดนั รวมทัง้ไดร้ะบใุหร้ฐัวสิาหกจิเปน็ตน้แบบ 
ในการขับเคลื่อนหลักการ UNGPs 

10 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



 (1) การกล่าวคำปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “หลักการสหประชาชาติ 
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกับการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและ 
สังคม” ในการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการ UNGPs  
ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  
กรุงเทพมหานคร 
 (2) การกล่าวยืนยันนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนหลักการ  
UNGPs ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งออกอากาศ 
ทุกช่องท่ัวประเทศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
ในหลายๆ ครั้ง 
 (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกาศ 
วาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
 (4) การเห็นชอบและประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชน 
ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามมติคณะรัฐมนตรี 

  ระดับอาเซียน 
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน 
หลักการ UNGPs กับประเทศในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ท้ังท่ีจัดในประเทศและประเทศอื่นในภูมิภาค รวมทั้งจัดการอบรมให้กับ 
บุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ ในอาเซียนเพื่อให้เข้าใจหลักการ UNGPs บทบาทของแต่ละภาคส่วนในการปฏิบัติตามหลักการ UNGPs  
และกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียน 
ที่จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ ดังกล่าว และได้รับการยกย่องในหลายเวทีให้เป็น Regional Champion ในเรื่องการขับเคลื่อน 
ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน

 นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามร่วมกันในปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการ UNGPs  
ในประเทศไทย เพื่อยืนยันความพร้อมและความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักการ UNGPs ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เป็นรูปธรรม 
 ระดับปฏิบัติ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินการดังนี ้
 (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทาง จัดทำ ติดตาม และประเมินผลตาม 
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและ 
เสรีภาพเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  
และนักวิชาการ ร่วมเป็นกรรมการ ท้ังนี้ เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ  
สะท้อนความเป็นจริง และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 (2) การลงพ้ืนท่ีระดับภูมิภาคเพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ด้านธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนท่ัวประเทศ และนำมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการระดับชาติฯ ต่อไป 
 (3) การประชมุกลุ่มผู้เชีย่วชาญเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้เกีย่วกบัการประเมินสถานการณ์ 
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 (4) การจัดเวทีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ UNGPs ให้กับภาคส่วนต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ ประชาสังคม ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญ คือ การประชุมระดับ 
ชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Dialogue on Business and Human Rights)  
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยได้กำหนดให้ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในกิจกรรม 
สำคัญที่จะผลักดันภายใต้วาระแห่งชาติ ฯลฯ
 (5) การลงนามในสารเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 โดยย้ำว่า 
ประเดน็ธรุกจิกบัสทิธมินษุยชนเปน็ประเดน็ทีร่ฐับาลมุง่ผลกัดนั รวมทัง้ไดร้ะบใุหรั้ฐวสิาหกจิเปน็ตน้แบบ 
ในการขับเคลื่อนหลักการ UNGPs 

10 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ประมง การกำหนดมาตรการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางต่างๆ  
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเน้น 
การมีส่วนร่วมจากชุมชน และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ใหช้มุชนและภาคประชาสงัคม นอกจากนัน้ ยงัไดใ้หข้อ้เสนอแนะ 
ในการพัฒนาสถานการณ์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไทยให้ดี 
ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซ่ึงกระทรวงยุติธรรม  
โดยกรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ จะไดน้ำขอ้เสนอแนะดงักลา่ว 
ไปประมวลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย 
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนต่อไป
ประโยชน์ของการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทย
 1. ได้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุร กิจกับ 
สิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญระดับชาติในการกำกับ 
ให้การดำเนินธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน 
 2. ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ เอกชน 
ประชาสังคม มีความเข้าใจ และรับรู้ร่วมกันเกี่ยวกับปัญหา 
การดำเนนิธรุกจิทีส่่งผลกระทบตอ่สิทธมินษุยชน และดำเนนิการ 
เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หก้ารประกอบธรุกจิของตนสง่ผลกระทบเชิงลบ 
ต่อชุมชนและสังคม  
 3. สะท้อนความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการสร้าง 
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน 
 4. สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนอันจะส่งผลเชิงบวก 
ให้กับการลงทุนในประเทศไทยระยะยาว
 5. เน้นย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้นำ 
ในอาเซียน อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย 
ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้ังระบบอย่างยั่งยืน 
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

 ทั้งนี้  การดำเนินการต่างๆ  ข้างต้น  สะท้อน 
ความมุ่ ง มั่ นตั้ ง ใ จ ของรั ฐบาล ไทยที่ จ ะป ฏิบั ติ ตาม 
หลักการ  U N G P s  ให้ เ กิ ดผลอย่าง เป็น รูปธรรม  
อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างยิ่ ง ในการเสริมสร้าง 
ความเชื่อมั่นของไทยในด้านการลงทุน กระตุ้นพัฒนาการ 
ของภาคธุรกิจ ทำให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน  
คุ้มครองไม่ให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิ และเปิดโอกาส 
ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
ของประเทศ และทำให้สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ 
เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

  ระดับระหว่างประเทศ 
 รัฐบาลไทย โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
กระทรวงยุติธรรม ได้นำเสนอพัฒนาการด้านธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชนของไทย และเป็นเจ้าภาพจัดเวทีคู่ขนานหัวข้อ  
“ก้าวไปข้างหน้าด้วยแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน : ความก้าวหน้าและประสบการณ์ในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Moving forward with NAPs on  
Business and Human Rights: Progress and Experiences  
in Southeast Asia) ในการประชุม UN Global Forum on  
Business and Human Rights สมัยที่ 6 ณ สหประชาชาติ  
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งที่ประชุมได้ชื่นชมความตั้งใจจริง 
ของรัฐบาลไทย และบทบาทความเป็นผู้นำของอาเซียนในการ 
ขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 กิจกรรมล่าสุดท่ีสำคัญ คือ การท่ีรัฐบาลได้เชิญคณะทำงาน 
สหประชาชาตดิา้นสทิธมินษุยชนกับบรรษทัขา้มชาตแิละองคก์ร 
ธรุกจิอืน่ (UN Working Group on the issues of human rights  
and transnational corporations and other business  
enterprises) มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  
26 มนีาคม - 4 เมษายน 2561 โดยกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ  
กระทรวงยุติธรรม ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับกรมองค์การระหว่าง 
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับรองการเยือนของ 
คณะทำงานสหประชาชาตฯิ ไดห้ารือร่วมกับผูแ้ทนจากหนว่ยงาน 
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
(สงขลา เชยีงใหม ่ขอนแกน่ สมทุรสาคร) เพือ่ตดิตามสถานการณ ์
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของไทย จากนั้น ได้ออกรายงานสรุป 
ผลการเยือนไทยเบ้ืองต้น ซึ่งในภาพรวมได้ชื่นชมรัฐบาลไทย  
ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ที่มีความมุ่งมั่นและต้ังใจจริงในการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจ 
กบัสทิธิมนุษยชน การใหค้วามรว่มมอืกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ  
การเปดิกวา้งและหารอือยา่งสรา้งสรรคแ์ละตรงไปตรงมารว่มกบั 
ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ การแก้ปัญหาค้ามนุษย์และแรงงาน 

11วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



ที่นี่แจ้งวัฒนะ  กองบรรณาธิการ

 นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เปน็ประธานเปดิโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรในสงักัด 
กระทรวงยุติธรรมเพ่ือยกระดับการปฏิบัติงาน พัฒนา 
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอาเซียน 
ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การ 
ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและการให้บริการ 
ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน ณ ห้องวิวิธกิจกรรม ชั้น 9 สำนักงานกิจการ 
ยุติ ธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี  ศูนย์ ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ  กรุงเทพฯ

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม เปน็ผูแ้ทนรฐับาลไทยเดินทางไปยงั 
กระทรวงมหาดไทย กรงุพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา เพือ่มอบเงนิ  
จำนวน 38,011,400 บาท ให้กับกัมพูชาใช้ในการก่อสร้าง 
ศูนย์ฝึกอาชีพและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ณ อำเภอ 
สตึงฮาว จังหวัดพระสีหนุ โดยมี นายเกา คอนดารา รักษาการ 
ประธานคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติ แห่งราชอาณาจักร 
กัมพูชา (เทียบเท่ารัฐมนตรี) เป็นผู้รับมอบความช่วยเหลือ  
ต่อจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ไดเ้ดนิทางเขา้เยีย่มคารวะ สมเดจ็กลาโหม ซอร ์เคง็ รองนายกรฐัมนตรี 

“ยุติธรรม” มอบเงินช่วยเหลือการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ
และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติในกัมพูชา

และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยแหง่กมัพชูา และได้หารือร่วมกนัในด้านยาเสพติด ด้านความมัน่คงรวมถงึการสนบัสนนุ 
ให้ความช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ 

“ยุติธรรม” ประชุมสร้างการรับรู้
เรื่องผลงานสำคัญด้านงานยุติธรรม

 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
และโฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม 
เพ่ือพิจารณาวีดิทัศน์ผลงานสำคัญของหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม สำหรับนำเสนอในท่ีประชุมคณะรัฐมนตร ี
ภายใต้โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านส่ือสาร 
งานยุติธรรมสู่ประชาชน เพื่อให้การบูรณาการงานเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกระทรวงยุติธรรมมีความเป็น 
เอกภาพ อนัจะเปน็ประโยชน์ในภาพรวมของกระทรวงยตุธิรรม 
เผยแพร่ไปสู่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง ถูกต้อง 
และสอดคล้องทันต่อสถานการณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวง 
ยุติธรรม 1 ช้ัน 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

   “ยุติธรรม” พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน

12 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การ 
ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและการให้บริการ 
ประชาชนท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น ณ ห้องวิวิธกิจกรรม ชั้น 9 สำนักงานกิจการ 
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งานยุติธรรมสู่ประชาชน เพื่อให้การบูรณาการงานเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกระทรวงยุติธรรมมีความเป็น 
เอกภาพ อนัจะเปน็ประโยชนใ์นภาพรวมของกระทรวงยตุธิรรม 
เผยแพร่ไปสู่ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบอย่างท่ัวถึง ถูกต้อง 
และสอดคล้องทันต่อสถานการณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวง 
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   “ยุติธรรม” พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน

12 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

“ยุติธรรม” หารือแนวทางการจัดทำมาตรฐาน
การจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย  
เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ทวิภาคีไทย – ลาว เรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 16  
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทั้งสองฝ่ายต่างยินดีและเน้นให้ส่งเสริมความร่วมมือ 
ระหวา่งกนัอยา่งรอบดา้น ไมเ่ฉพาะดา้นการปราบปรามยาเสพติดและแผนปฏบิติัการแมน่ำ้โขงปลอดภยั แต่ยงัรวมถึงการบำบดั 
รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พัฒนาพื้นที่ชายแดน และหมู่บ้านคู่ขนานความมั่นคงสองฝั่งโขงอีกด้วย

 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เป็นประธานการประชุมเรื่องแนวทางการจัดทำมาตรฐาน 
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำ 
ผังกระบวนงานและแนวทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ 
กระทรวงยุติธรรมในภาพรวมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเบ้ืองต้นได้มอบหมายให้ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ศึกษาแนวทางการจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 2 ประเด็น  
ได้แก่ กรณีปรับปรุงระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ 
กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ และกรณีให้ดำเนินการจดัสรา้ง 
ระบบการจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้นใหม่เพื่อกำหนด 
การเชื่อมโยงผังกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการรับ 
เร่ืองราวร้องทุกข์ใหม่ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2  
ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
กรุงเทพฯ

   “ยุติธรรม” ยืนยันบทบาทของประเทศไทย
ในเวที UNCITRAL

   ศาสตราจารย์พิ เศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน 5 
ว่าด้วยกฎหมายล้มละลาย สมัยที่ 52 ของคณะกรรมาธิการ 
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็น 
การยืนยันบทบาทของกระทรวงยุติธรรมท่ีได้รับความเชื่อมั่น 
ในเวที ระ ดับนานาชาติที่ ไ ด้ รับ เลือกให้ เป็นประธาน 
คณะทำงาน 5 ว่าด้วยกฎหมายล้มละลายมาอย่างต่อเนื่อง 
ณ ศูนย์ประชุม Vienna International Centre กรุงเวียนนา  
สาธารณรัฐออสเตรีย

“ยุติธรรม”ประชุมทวิภาคีไทย-ลาว กระชับความร่วมมือ
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

13วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



 นบัแตม่กีารประกาศใชพ้ระราชบัญญตัแิกไ้ขเพิม่เติม 
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่20) พ.ศ. 2542 
(วิธีสืบพยานเด็ก) เป็นต้นมา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง 
วิธีการสอบปากคำและสืบพยานบุคคลที่อายุไม่เกินสิบแปดปี 
หลายประการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองบุคคล 
ที่อายุไม่เกินสิบแปดปีที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 
ยุติธรรม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้เสียหาย พยานหรือผู้ต้องหา  
ให้ได้รับความเป็นธรรมตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
รับรองและคุ้มครองไว้ โดยบุคคลท่ีเข้ามามีบทบาทสำคัญ 
ในการช่วยปกป้องคุ้มครองบุคคลที่อายุไม่เกินสิบแปดปี 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ นักจิตวิทยาหรือ 
นักสังคมสงเคราะห์
 การปฏิบัติหน้าที่ของนักจิตวิทยาหรือนักสังคม 
สงเคราะห์ในคดีอาญา อาจจำแนกได้ตามสถานะของเด็ก 
หรือเยาวชนซึ่งมี 2 สถานะ คือ (1) สถานะที่เป็นผู้กระทำผิด 
ทางอาญา และ (2) สถานะที่เป็นผู้ถูกกระทำผิดอาญา หรือ  
“เหยื่อ” (Victim) ซึ่งปัจจุบันจะพบเสมอว่า เด็กและเยาวชน 
มักก่อปัญหาอาชญากรรมข้ึนอยู่บ่อยๆ และจะเข้าสู่กระบวนการ 
ยุติธรรม เริ่มตั้งแต่ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ สถานพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน องค์กรต่างๆ นี้ จะมุ่งเน้น 
การคุ้มครอง การบำบดัแกไ้ขฟืน้ฟแูกเ่ดก็และเยาวชน ซึง่ตอ้งหา 
ว่ากระทำความผิด โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม คิดวิเคราะห์  
ทั้งด้านบทบัญญัติกฎหมาย กำหนดให้มีหน่วยงานต่างๆ  
มาดูแลมากกว่าการลงโทษ ดังจะเห็นได้จากการแก้ไข 
พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคด ี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้มีการบัญญัติมาตรการ 

เรื่องเล่ายุติธรรม
  นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย รักษาการในตำแหน่ง

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่

การขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยา
      หรือนักสังคมสงเคราะห์
การขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยา
      หรือนักสังคมสงเคราะห์

พิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาไว้เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก 
และเยาวชนผู้กระทำผิด ให้กลับคืนสู่สังคมได้ดี แต่ในทาง 
กลับกนัการใหค้วามคุม้ครองผู้เสียหายเดก็ในคดีอาญา เกดิจาก 
ปัญหาอาชญากรรมท่ีได้กระทำต่อเด็ก โดยเฉพาะการทารุณ 
ทางร่างกาย ทางจิตใจ ความผิดเกี่ยวกับเพศและยาเสพติด  
ในบางความผดิอาญา เชน่ ความผดิเกีย่วกบัเพศ และยาเสพตดิ  
อาจกระทำในรูปขององค์กรอาชญากรรมและมีลักษณะเป็น 
อาชญากรรมข้ามชาติ การที่จะสอบสวนเด็กเพื่อให้ได้มา 
ซ่ึงพยานหลักฐาน หรือการค้นหาความจริง จึงเป็นไปด้วย 
ความยากลำบาก และมีอุปสรรค มีการข่มขู่เด็กทำให้เด็ก 
หวาดกลัวไมก่ล้าท่ีจะใหถ้้อยคำ จึงเปน็ปญัหาทำใหเ้ดก็ซึง่เปน็ 
ผู้เสียหายไม่กล้าที่จะให้การสอบปากคำ หรือการสอบสวน 
อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ได้เข้ามาร่วม

ในการถามปากคำเด็กหรือเยาวชน
ตั้งแต่ในชั้นสอบสวน เพราะถือเป็น

ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจหลักจิตวิทยา 
อารมณ์ พฤติกรรมของเด็ก 

สามารถเลือกใช้คำถามที่เหมาะสม
กับภาวะทางอารมณ์จิตใจของเด็ก 

สามารถสร้างสัมพันธภาพ
ที่ก่อให้เกิดความไว้วางใจจากเด็ก

ได้ดีกว่าพนักงานสอบสวน

14 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



 นบัแต่มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติม 
ประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2542 
(วิธีสืบพยานเด็ก) เป็นต้นมา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง 
วิธีการสอบปากคำและสืบพยานบุคคลที่อายุไม่เกินสิบแปดปี 
หลายประการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การคุ้มครองบุคคล 
ที่อายุไม่เกินสิบแปดปีท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 
ยุติธรรม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้เสียหาย พยานหรือผู้ต้องหา  
ให้ได้รับความเป็นธรรมตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
รับรองและคุ้มครองไว้ โดยบุคคลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ 
ในการช่วยปกป้องคุ้มครองบุคคลที่อายุไม่เกินสิบแปดปี 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ นักจิตวิทยาหรือ 
นักสังคมสงเคราะห์
 การปฏิบัติหน้าที่ของนักจิตวิทยาหรือนักสังคม 
สงเคราะห์ในคดีอาญา อาจจำแนกได้ตามสถานะของเด็ก 
หรือเยาวชนซึ่งมี 2 สถานะ คือ (1) สถานะที่เป็นผู้กระทำผิด 
ทางอาญา และ (2) สถานะที่เป็นผู้ถูกกระทำผิดอาญา หรือ  
“เหยื่อ” (Victim) ซึ่งปัจจุบันจะพบเสมอว่า เด็กและเยาวชน 
มักก่อปัญหาอาชญากรรมข้ึนอยู่บ่อยๆ และจะเข้าสู่กระบวนการ 
ยุติธรรม เริ่มตั้งแต่ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ สถานพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน องค์กรต่างๆ นี้ จะมุ่งเน้น 
การคุ้มครอง การบำบดัแกไ้ขฟืน้ฟแูกเ่ดก็และเยาวชน ซึง่ตอ้งหา 
ว่ากระทำความผิด โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม คิดวิเคราะห์  
ทั้งด้านบทบัญญัติกฎหมาย กำหนดให้มีหน่วยงานต่างๆ  
มาดูแลมากกว่าการลงโทษ ดังจะเห็นได้จากการแก้ไข 
พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคด ี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ได้มีการบัญญัติมาตรการ 

เรื่องเล่ายุติธรรม
  นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย รักษาการในตำแหน่ง

  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่

การขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยา
      หรือนักสังคมสงเคราะห์
การขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยา
      หรือนักสังคมสงเคราะห์

พิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาไว้เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก 
และเยาวชนผู้กระทำผิด ให้กลับคืนสู่สังคมได้ดี แต่ในทาง 
กลับกนัการใหค้วามคุม้ครองผูเ้สยีหายเดก็ในคดอีาญา เกดิจาก 
ปัญหาอาชญากรรมที่ได้กระทำต่อเด็ก โดยเฉพาะการทารุณ 
ทางร่างกาย ทางจิตใจ ความผิดเกี่ยวกับเพศและยาเสพติด  
ในบางความผดิอาญา เชน่ ความผดิเกีย่วกบัเพศ และยาเสพตดิ  
อาจกระทำในรูปขององค์กรอาชญากรรมและมีลักษณะเป็น 
อาชญากรรมข้ามชาติ การที่จะสอบสวนเด็กเพื่อให้ได้มา 
ซ่ึงพยานหลักฐาน หรือการค้นหาความจริง จึงเป็นไปด้วย 
ความยากลำบาก และมีอุปสรรค มีการข่มขู่เด็กทำให้เด็ก 
หวาดกลวัไมก่ลา้ทีจ่ะใหถ้อ้ยคำ จงึเปน็ปญัหาทำใหเ้ดก็ซึง่เปน็ 
ผู้เสียหายไม่กล้าที่จะให้การสอบปากคำ หรือการสอบสวน 
อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม

นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ได้เข้ามาร่วม

ในการถามปากคำเด็กหรือเยาวชน
ตั้งแต่ในชั้นสอบสวน เพราะถือเป็น

ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจหลักจิตวิทยา 
อารมณ์ พฤติกรรมของเด็ก 

สามารถเลือกใช้คำถามที่เหมาะสม
กับภาวะทางอารมณ์จิตใจของเด็ก 

สามารถสร้างสัมพันธภาพ
ที่ก่อให้เกิดความไว้วางใจจากเด็ก

ได้ดีกว่าพนักงานสอบสวน

14 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ผูป้ฏบิติังานขาดความชำนาญและความเขา้ใจในกระบวนการ 
ยุติธรรม แต่ด้วยข้อจำกัดของกฎหมายท่ีไม่มีกลไกในการ 
ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้ าที่ ของนักจิตวิทยา 
หรือนักสังคมสงเคราะห์นอกจากการรับขึ้นทะเบียนเท่านั้น 
สมควรที่กระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือกำกับดูแลผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือ 
นักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาให้มีความเหมาะสม 
 จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ วิ ชาชีพ 
สังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556  
กำหนดให้สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เป็นองค์กรควบคุม 
การประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพ่ือควบคุมมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
รวมทั้ งส่ ง เสริมและพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐาน 
การประกอบวชิาชพีสังคมสงเคราะห ์เพ่ือใหผู้้ประกอบวชิาชพี 
สังคมสงเคราะหม์คีณุภาพและมาตรฐาน และมคีวามกา้วหนา้ 
ในวิชาชีพ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาตามกฎกระทรวงฉบับใหม่

การขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยา
      หรือนักสังคมสงเคราะห์
การขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยา
      หรือนักสังคมสงเคราะห์

 นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ 
ท่ีได้เข้ามาร่วมในการถามปากคำเด็กหรือเยาวชนตั้งแต่ในชั้นสอบสวน  
เพราะถือเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจหลักจิตวิทยา อารมณ์ พฤติกรรม 
ของเด็ก สามารถเลือกใช้คำถามที่เหมาะสมกับภาวะทางอารมณ์จิตใจ 
ของเดก็ สามารถสรา้งสมัพนัธภาพทีก่อ่ใหเ้กดิความไวว้างใจจากเดก็ไดด้กีวา่ 
พนักงานสอบสวน และปรับท่วงทำนองการใช้ภาษาที่นุ่มนวล สร้างการ 
ยอมรับจากเด็กเยาวชนได้มากกว่า ทั้งนี้ 
 นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์จะต้องผ่านการอบรมความรู้ 
สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงและได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวง 
ยุติธรรม

 ตามบทบญัญตัขิองมาตรา 5 วรรคสอง แหง่พระราช- 
บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
พุทธศักราช 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2548 และมาตรา 12 ทวิ วรรคหนึง่ แหง่ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรมมีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อกำหนดคุณสมบัติ 
ของนกัจติวทิยาหรอืนกัสงัคมสงเคราะหต์ามประมวลกฎหมาย 
วธีิพิจารณาความอาญา ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมได้ออกกฎกระทรวง  
(พ.ศ. 2543) ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา กำหนดคุณสมบัติของนักจิตวิทยาหรือนักสังคม 
สงเคราะห์ซ่ึงต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เลม่ 117 ตอนที ่85 ก 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2543 และยังออกระเบียบกระทรวง 
ยุติธรรมกำหนดรายละเอียดข้ันตอน วิธีการขอและรับขึ้น 
ทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ์
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา อกีจำนวน 5 ฉบบั 
โดยมีสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ดำเนินการเก่ียวกับการรับข้ึนทะเบียนนักจิตวิทยาและนักสังคม 
สงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ทั้งนี้ จากการดำเนินการที่ผ่านมา การขึ้นทะเบียน 
และการต่ออายุบัตรนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543) ออกตามความในประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พบว่า 
 มีปัญหาข้อขัดข้องบางประการ เช่น การขาด 
การควบคมุดแูล ขาดการประสานงานกบัหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง  
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กำหนดให้วิชาชีพที่ดำเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์หรือ 
พนักงานสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และ 
มาตรา 50 กำหนดให้ บุคคลซึ่ งป ฏิ บัติ งานวิชาชีพ 
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามมาตรา 28 อยู่ก่อนวันที่มี 
ข้อบังคับเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตปฏิบัติ 
หน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้องมาข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต 
ภายในสี่ปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใช้ บังคับ ทั้ งนี้   
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556  
จึงส่งผลกระทบต่อการกำหนดคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีกระทรวง 
ยตุธิรรมรับผดิชอบดำเนนิการ โดยจำเปน็ตอ้งแยกหลกัเกณฑ์ 
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา 
ออกจากกัน กระทรวงยุติธรรมจึงได้ดำเนินการยกร่าง 
กฎกระทรวงฉบบัใหมข่ึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตั ิ
วชิาชพีสงัคมสงเคราะห ์พ.ศ. 2556 และปรับปรุงให้สอดคล้อง 
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 
และมีการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยา 
หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
เล่ม 134 ตอนที่ 62 ก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560
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กำหนดให้วิชาชีพท่ีดำเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์หรือ 
พนักงานสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต และ 
มาตรา 50 กำหนดให้บุคคลซึ่ งปฏิบัติ ง านวิชาชีพ 
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามมาตรา 28 อยู่ก่อนวันที่มี 
ข้อบังคับเ ก่ียวกับการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตปฏิบัติ 
หน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้องมาขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
ภายในสี่ปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ทั้ งนี้   
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556  
จึงส่งผลกระทบต่อการกำหนดคุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่กระทรวง 
ยตุธิรรมรบัผดิชอบดำเนนิการ โดยจำเปน็ตอ้งแยกหลกัเกณฑ์ 
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา 
ออกจากกัน กระทรวงยุติธรรมจึงได้ดำเนินการยกร่าง 
กฎกระทรวงฉบบัใหมข่ึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตั ิ
วชิาชีพสังคมสงเคราะห ์พ.ศ. 2556 และปรับปรุงให้สอดคล้อง 
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
และมีการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยา 
หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 
เล่ม 134 ตอนที่ 62 ก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

16 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

สาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่
 กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ นั กจิ ตวิ ทยา 
หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา พ.ศ. 2560 มีหลักการและสาระสำคัญคือ 
เป็นการปรับปรุงการกำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือ 
นักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
อาญา โดยที่มาตรา 28 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
สงัคมสงเคราะห ์พ.ศ. 2556 กำหนดใหว้ชิาชพีสงัคมสงเคราะห์ 
ที่ดำเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญาเปน็วชิาชพีสงัคมสงเคราะหร์บัอนุญาต 
และมาตรา 50 กำหนดให้นักสังคมสงเคราะห์ตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งปฏิบัติงานวิชาชีพ 
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่มีข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้องมา 
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตภายในสี่ปี
 นับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ ทำให้คุณสมบัติ 
ของนักสังคมสงเคราะห์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  
(พ.ศ. 2543) ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดั งกล่าว  
ส่วนคุณสมบัติของนักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญาทีก่ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงนัน้ไมไ่ดร้บั 
ผลกระทบแต่อย่างใด ประกอบกับกฎกระทรวง (พ.ศ. 2543)  
ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2141-5284-87 
โทรสาร 0-2143-8265

หรือ Download 
คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
ทางเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรม 
www.moj.go.th 
และศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ 
สำนักงาน ก.พ.ร. www.info.go.th

ได้ใช้บังคับมานานแล้ว สมควรปรับปรุงกฎกระทรวง เพ่ือกำหนด 
คุณสมบัติของนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสียใหม่เพื่อให้ 
เหมาะสมยิ่งขึ้น
 เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตาม 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 สำนกักฎหมาย สำนกังาน 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
ในการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา 
หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา รวมท้ังคู่มือสำหรับประชาชนในการขอต่ออายุ 
บัตรผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามกฎกระทรวง 
กำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2560  
ฉบับใหม่ เพื่อให้ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตร 
ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สามารถนำคู่มือดังกล่าว 
ไปใช้อ้างอิงประกอบการดำเนินการข้ึนทะเบียนและต่ออาย ุ
บัตรผู้ทำหน้าท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ต่อไป 
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คนยุติธรรม  กองบรรณาธิการ

ผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมพัฒนา
งานราชทัณฑ์ไทย

 “ชูศักด์ิ โต๊ะถม” นักทัณฑวิทยาชำนาญการ  
เรือนจำกลางเพชรบุรี ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน 
ในฐานะหัวหน้างาน คอยกำกับ แนะนำ และตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ  
ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านราชทัณฑ์  
จนได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 

เส้นทางราชการ...ยาวนานและมั่นคง  
 “ชูศักดิ์” เริ่มรับราชการที่กรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 4  
พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ตำแหน่งนักทัณฑวิทยา 3 สังกัด 
เรือนจำกลางเพชรบุรี  จนถึงปัจจุ บัน ดำรงตำแหน่ง 
นักทัณฑวิทยาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายควบคุม 
และรักษาการณ์ ส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ เรือนจำกลาง 
เพชรบุรี สิบแปดปีบนเส้นทางราชการ ไม่เคยหยุดคิด 
และพัฒนา

รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม
การพัฒนางานราชทัณฑ์ 
คือของขวัญและกำลังใจ
 คนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ที่ไหนก็ไม่หยุดคิดและ 
พัฒนา... “ชูศักดิ์” ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด 
นวตักรรมการพฒันางานราชทณัฑ ์ประเภทการนำเทคโนโลย ี
มาใชใ้นการพฒันาปรบัปรงุพฒันางานราชทณัฑ ์เรือ่ง โปรแกรม 

เยี่ยมญาติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเยี่ยมญาติ 
ด้วยการสแกนใบหน้า และโปรแกรมจองเยี่ยมผู้ต้องขัง 
ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เขาเล่าว่า
	 “การประกวดนวัตกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เรื่องโปรแกรมเยี่ยมญาติด้วยระบบ 
คอมพิวเตอร์ นวัตกรรมชิ้นนี้เกิดจากการที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที ่
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขังได้พบปัญหาข้อขัดข้อง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการเยี่ยมระบบเดิมที่ทำมา 
ใช้การเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มที่เรือนจำ ซ่ึงเมื่อญาติมา 
ทุกครั้งก็ต้องเขียนคำร้องทุกครั้งทั้งที่เป็นคนเดิมและเยี่ยม 

ชูศักดิ์ โต๊ะถม

โปรแกรมเยี่ยมญาติด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
นวัตกรรมชิ้นนี้เกิดจากการที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที ่

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขังได้พบปัญหา 
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยตัวโปรแกรม 

จะช่วยจัดการในเรื่องข้อมูลผู้ต้องขัง 
มีรายละเอียดครบถ้วน ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที ่

ผู้ปฏิบัติงานสามารถตอบคำถาม 
ให้กับญาติได้ทันที เกิดความสุขในการทำงาน 

และญาติไม่เครียดไม่เสียเวลารอ
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โดยการใช้ระบบบัตรคิว หรือระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย 
ในการใหบ้ริการ แตย่งัมปีญัหาทีต้่องแกไ้ขอกี เพราะทกุอยา่ง 
ต้องรวดเร็วและตรงตามเวลานั่นเอง จึงต่อยอดนวัตกรรม 
การใหบ้ริการเยีย่มญาติจากโปรแกรมเยีย่มญาติด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยใบหน้า  
(Face Recognition) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา 
ใหม้คีวามถกูตอ้งนา่เชือ่ถอื อกีทัง้มรูีปแบบขัน้ตอนการทำงาน 
ที่ง่าย สะดวก ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เหมาะกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบัน หลักการทำงานคือ เมื่อผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขัง 
ดำเนินการจองเยี่ยมด้วยตนเองด้วยแอปพลิเคชันจองเยี่ยม 
ผู้ต้องขังล่วงหน้าผ่านสมาร์ทโฟนและโปรแกรมเยี่ยมญาติ 
ด้วยระบบสแกนใบหน้า (Face Recognition) พร้อมจุด 
ตรวจค้นประตูทางเข้าห้องเยี่ยมด้วยระบบสแกนใบหน้า  
ทำการบันทึกใบหน้าพร้อมประวัติผู้ใช้บริการเพียงครั้งเดียว 
สามารถใช้บริการได้ตลอด

ผู้ต้องขังคนเดิม อีกทั้งจำนวนญาติมาใช้บริการจำนวนมาก  
ในขณะที่ห้องเยี่ยมญาติของเรือนจำมีจำกัดได้เพียงรอบละ  
24 คน ทำให้ญาติบางส่วนมาเยี่ยมแล้วไม่ได้เยี่ยม บางคน 
มารอหน้าเรือนจำตั้งแต่เช้าแต่กว่าจะได้เยี่ยมผู้ ต้องขัง 
ก็เป็นช่วงบ่าย เสียเวลารออยู่หน้าเรือนจำนานมาก ทำให้ไม่ม ี
ความสุขทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและญาติที่มาเยี่ยม...” 
	 “...ปัญหาทับซ้อนหลายปัญหา ได้แก่ สถานที่ของ 
เรือนจำไม่เพียงพอกับการให้บริการ ขั้นตอนการทำงาน   
และรูปแบบที่ไม่กระชับต่อการให้บริการ จำนวนเจ้าหน้าที่ 
มีจำกัดไม่เพียงพอต่อการให้บริการ กระบวนการจัดการ 
ของเรือนจำ ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทำให้เกิดช่องว่างในการแสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาต่างๆ  
เหลา่นีผู้บ้รหิารกเ็ลยมอบหมายใหต้นหาวธิแีกป้ญัหาดังกล่าว 
โปรแกรมเยี่ยมญาติด้วยระบบคอมพิวเตอร์จึงเกิดขึ้นมา  
โดยตัวโปรแกรมจะช่วยจัดการในเรื่องข้อมูลผู้ต้องขัง 
มีรายละเอียดครบถ้วนในสิทธิในการเยี่ยม การออกศาล  
การผดิวนิยั ซึง่ทำใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏบิตังิานสามารถตอบคำถาม 
ให้กับญาติได้ทันที เกิดความสุขในการทำงานและญาติ 
ไม่เครียดไม่เสียเวลารอ เช่น ในกรณีผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย 
ถูกลงโทษงดเยี่ยม โปรแกรมจะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบ  
เพียงพิมพ์ชื่อผู้ต้องขังหรือสแกนบาร์โค้ดที่บัตรญาต ิ ข้อมูล 
จะปรากฏว่าผู้ต้องขังทำผิดวินัยถูกงดเยี่ยมตั้งแต่เมื่อไหร่  
จะเยี่ยมได้ เมื่อไหร่  หรือในกรณีผู้ต้องขังออกไปศาล 
สามารถแจ้งญาติให้ทราบได้ในทันทีว่าผู้ต้องขังออกไปศาล  
ญาติไม่ต้องเสียเวลารอคำตอบ เน่ืองจากระบบฐานข้อมูล 
เชื่อมกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกประทับใจในการให้บริการ 
ของเรือนจำ” 

ก้าวทันเทคโนโลยี...
 แอปพลิเคชันจองเย่ียมผู้ต้องขังล่วงหน้าผ่าน 
สมาร์ทโฟนและโปรแกรมเย่ียมญาติด้วยระบบสแกนใบหน้า  
(Face Recognition) พร้อมจุดตรวจค้นประตูทางเข้า 
ห้องเยี่ยมด้วยระบบสแกนใบหน้า  “ชูศักดิ์” เล่าถึงวิสัยทัศน ์
เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 
 เรือนจำกลางเพชรบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญ 
ของงานเย่ียมญาติจึงได้พัฒนาระบบการเยี่ยมให้รวดเร็ว  

จุดตรวจค้น
ประตูทางเข้าห้องเยี่ยม

โปรแกรมจองเยี่ยมญาติด้วยระบบสแกนใบหน้า

ผ่าน ไม่ผ่าน
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 ญาติผู้ต้องขังที่มีภูมิลำเนาต่างพื้นที่หรืออยู่ในพื้นที่ 
ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาจองเยี่ยมผู้ต้องขังให้เสียเวลา  
เพราะแอปฯ นีส้ามารถจองลว่งหนา้ไดเ้ป็นเดอืน ทำใหป้ระหยดั 
เวลาในการเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ย ทัง้ยงัสามารถลดภาระงาน 
ของเจ้าหน้าที่ลงได้ เพิ่มความทันสมัยให้ระบบการทำงาน 
ของเรือนจำ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และเป็น 
ที่ยอมรับของหน่วยงานราชการอื่น 

แอปพลิเคชันจองเยี่ยมผู้ต้องขังล่วงหน้า
ผ่านสมาร์ทโฟน เติมเต็ม พัฒนา ต่อยอด
 เพราะปญัหาทำให้เกดิการพฒันา “ชูศกัดิ”์ ไดเ้ตมิเตม็  
พัฒนา ต่อยอดจากโปรแกรมเยี่ยมญาติด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ กลายเป็นบริการท่ีประทับใจทำให้ผู้มาเยี่ยม 
ผู้ต้องขังสามารถดำเนินการจองเยี่ยมผู้ต้องขังได้ด้วยตนเอง 
เ ลื อกวั น  เ วลา  ที่ จ ะมา เยี่ ยมผู้ ต้ อ งขั ง ได้ โ ดยผ่ าน 
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ด้วยปลายนิ้วของผู้ใช้บริการ 
เพียงแค่ดาวน์ โหลดแอปพลิ เคชันพร้อมติดตั้ งลงบน 
สมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง ระบบ Android และระบบ  
IOS ขั้นตอนง่ายๆ คือ เลือกผู้ต้องขังท่ีต้องการจองเยี่ยม  
และเลือกวิธีจองเยี่ยม มี 2 แบบ ให้เลือก คือ 1. เยี่ยมที่ 
เรือนจำ 2. เยี่ยมออนไลน์ (อยู่ระหว่างทดสอบระบบ)  
ผู้ใช้บริการเลือกวัน เลือกรอบที่จะจองเยี่ยมผู้ต้องขัง ระบบ 
จะแสดงรายละเอียด วัน เวลา รอบที่จองเยี่ยมไว้ให้ทราบ  
และระบบจะทำการเตือนผู้ใช้บริการว่าเหลือ เวลา อีกเท่าไร 
ท่ีจะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง พร้อมทั้งสามารถเช็ครอบเยี่ยม  
ณ ปัจจุบันได้ว่ามีรอบไหนที่เต็ม หรือว่าง แบบ Real Time  
อีกด้วย เมื่อถึง วัน เวลา ที่จองเยี่ยมไว้ ผู้ใช้บริการมาสแกน 
ใบหน้ายืนยันตัวตน เพื่อรับใบอนุญาตเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง  
สำหรับระบบ Android สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 
ได้ที่ Play Store ค้นหาคำว่า เรือนจำกลางเพชรบุรี ระบบ  
IOS สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่ App Store 
ค้นหาคำว่า เรือนจำกลางเพชรบุรี    

ทันสมัยและรวดเร็วด้วยโปรแกรมเยี่ยมญาติ
ด้วยระบบสแกนใบหน้า (Face  Recognition)  
 “ชูศักดิ์” บอกถึงขั้นตอนง่ายๆ เริ่มที่กดบัตรคิว 
จองเยี่ยมผู้ต้องขัง เมื่อถึงคิวให้ผู้ใช้บริการมาดำเนินการ 
จองเยีย่มผูต้อ้งขงั ณ จดุบริการดว้ยตนเอง โดยระบบจะทำการ 

ตรวจเช็คใบหน้าว่าเป็นผู้ใช้ท่ีลงทะเบียนผู้ใช้บริการไว้กับระบบ 
ถูกต้องหรือไม่ ระบบจะทำการบันทึกจองเยี่ยม ให้เฉพาะ 
ผู้ต้องขังที่ผู้ ใช้บริการได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนเท่านั้น  
ไม่สามารถเยี่ยมผู้ต้องขังรายอื่นได้ ทุกขั้นตอนการทำงาน 
ระบบจะแนะนำข้ันตอนการใช้บริการด้วยระบบเสียง จนเสร็จส้ิน 
ขัน้ตอนการจองเยีย่มผูต้อ้งขงั  พรอ้มรอรบัใบอนุญาตเขา้เยีย่ม 
ผู้ต้องขังจากเครื่องจองเยี่ยมผู้ต้องขัง
 หลังจากจองเยี่ยมผู้ต้องขังด้วยระบบสแกนใบหน้า 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงเวลาเข้าเยี่ยมผู้ใช้บริการต้องมาสแกน 
ใบหนา้ทีป่ระตทูางเขา้หอ้งเยีย่ม  หรอืจดุตรวจคน้ประตทูางเขา้ 
หอ้งเยีย่มด้วยระบบสแกนใบหนา้ เพือ่ตรวจสอบวา่เปน็บคุคล 
ที่จองเยี่ยมผู้ต้องขังในรอบนั้นหรือไม่จุดตรวจค้นดังกล่าว  
สามารถแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าห้องเยี่ยม และการ 
เปลี่ยนตัวเข้าห้องเยี่ยม

สแกนใบหน้าตรวจสอบสิทธิการเยี่ยมญาติ

การใช้งาน : แอปพลิเคชัน
จองเยี่ยมผู้ต้องขังล่วงหน้า

ผ่านสมาร์ทโฟน 
และโปรแกรมเยี่ยมญาติ
ด้วยระบบสแกนใบหน้า 
(Face Recognition) 

พร้อมจุดตรวจค้นประตู
ได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ 

1 มิถุนายน 2558 จนถึงปัจจุบัน
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 ญาติผู้ต้องขังที่มีภูมิลำเนาต่างพื้นที่หรืออยู่ในพื้นท่ี 
ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาจองเยี่ยมผู้ต้องขังให้เสียเวลา  
เพราะแอปฯ นีส้ามารถจองลว่งหนา้ไดเ้ป็นเดอืน ทำใหป้ระหยดั 
เวลาในการเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ย ทัง้ยงัสามารถลดภาระงาน 
ของเจ้าหน้าที่ลงได้ เพิ่มความทันสมัยให้ระบบการทำงาน 
ของเรือนจำ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และเป็น 
ที่ยอมรับของหน่วยงานราชการอื่น 

แอปพลิเคชันจองเยี่ยมผู้ต้องขังล่วงหน้า
ผ่านสมาร์ทโฟน เติมเต็ม พัฒนา ต่อยอด
 เพราะปญัหาทำใหเ้กดิการพฒันา “ชศูกัดิ”์ ไดเ้ตมิเตม็  
พัฒนา ต่อยอดจากโปรแกรมเยี่ยมญาติด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ กลายเป็นบริการที่ประทับใจทำให้ผู้มาเยี่ยม 
ผู้ต้องขังสามารถดำเนินการจองเยี่ยมผู้ต้องขังได้ด้วยตนเอง 
เ ลื อกวั น  เ วลา  ที่ จ ะมา เยี่ ยมผู้ ต้ อ งขั ง ได้ โ ดยผ่ าน 
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ด้วยปลายนิ้วของผู้ใช้บริการ 
เพียงแค่ดาวน์ โหลดแอปพลิเคชันพร้อมติด ต้ังลงบน 
สมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง ระบบ Android และระบบ  
IOS ขั้นตอนง่ายๆ คือ เลือกผู้ต้องขังที่ต้องการจองเยี่ยม  
และเลือกวิธีจองเยี่ยม มี 2 แบบ ให้เลือก คือ 1. เยี่ยมที่ 
เรือนจำ 2. เยี่ยมออนไลน์ (อยู่ระหว่างทดสอบระบบ)  
ผู้ใช้บริการเลือกวัน เลือกรอบที่จะจองเยี่ยมผู้ต้องขัง ระบบ 
จะแสดงรายละเอียด วัน เวลา รอบที่จองเยี่ยมไว้ให้ทราบ  
และระบบจะทำการเตือนผู้ใช้บริการว่าเหลือ เวลา อีกเท่าไร 
ที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง พร้อมทั้งสามารถเช็ครอบเยี่ยม  
ณ ปัจจุบันได้ว่ามีรอบไหนที่เต็ม หรือว่าง แบบ Real Time  
อีกด้วย เมื่อถึง วัน เวลา ที่จองเยี่ยมไว้ ผู้ใช้บริการมาสแกน 
ใบหน้ายืนยันตัวตน เพ่ือรับใบอนุญาตเข้าเย่ียมผู้ต้องขัง  
สำหรับระบบ Android สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 
ได้ที่ Play Store ค้นหาคำว่า เรือนจำกลางเพชรบุรี ระบบ  
IOS สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ท่ี App Store 
ค้นหาคำว่า เรือนจำกลางเพชรบุรี    

ทันสมัยและรวดเร็วด้วยโปรแกรมเยี่ยมญาติ
ด้วยระบบสแกนใบหน้า (Face  Recognition)  
 “ชูศักด์ิ” บอกถึงข้ันตอนง่ายๆ เริ่มท่ีกดบัตรคิว 
จองเยี่ยมผู้ต้องขัง เมื่อถึงคิวให้ผู้ใช้บริการมาดำเนินการ 
จองเยีย่มผูต้อ้งขงั ณ จดุบริการดว้ยตนเอง โดยระบบจะทำการ 

ตรวจเช็คใบหน้าว่าเป็นผู้ใช้ท่ีลงทะเบียนผู้ใช้บริการไว้กับระบบ 
ถูกต้องหรือไม่ ระบบจะทำการบันทึกจองเยี่ยม ให้เฉพาะ 
ผู้ต้องขังท่ีผู้ ใ ช้บริการได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียนเท่านั้น  
ไม่สามารถเยี่ยมผู้ต้องขังรายอ่ืนได้ ทุกขั้นตอนการทำงาน 
ระบบจะแนะนำข้ันตอนการใช้บริการด้วยระบบเสียง จนเสร็จส้ิน 
ขัน้ตอนการจองเยีย่มผูต้อ้งขงั  พรอ้มรอรบัใบอนุญาตเขา้เยีย่ม 
ผู้ต้องขังจากเครื่องจองเยี่ยมผู้ต้องขัง
 หลังจากจองเยี่ยมผู้ต้องขังด้วยระบบสแกนใบหน้า 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงเวลาเข้าเยี่ยมผู้ใช้บริการต้องมาสแกน 
ใบหนา้ท่ีประตทูางเข้าห้องเย่ียม  หรอืจดุตรวจคน้ประตทูางเข้า 
หอ้งเยีย่มดว้ยระบบสแกนใบหนา้ เพือ่ตรวจสอบวา่เปน็บคุคล 
ที่จองเยี่ยมผู้ต้องขังในรอบนั้นหรือไม่จุดตรวจค้นดังกล่าว  
สามารถแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าห้องเยี่ยม และการ 
เปลี่ยนตัวเข้าห้องเยี่ยม

สแกนใบหน้าตรวจสอบสิทธิการเยี่ยมญาติ

การใช้งาน : แอปพลิเคชัน
จองเยี่ยมผู้ต้องขังล่วงหน้า

ผ่านสมาร์ทโฟน 
และโปรแกรมเยี่ยมญาติ
ด้วยระบบสแกนใบหน้า 
(Face Recognition) 

พร้อมจุดตรวจค้นประตู
ได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ 

1 มิถุนายน 2558 จนถึงปัจจุบัน

20 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

 งานเยีย่มญาต ิเรอืนจำกลางเพชรบรุ ีไดร้บัรางวัล 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IoT ในงาน 
แสดงศกัยภาพทางดจิทัิลเทคโนโลยทีีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งภมูภิาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Digital Thailand Big Bang 
2017 

 ตามทีร่ฐับาลไดม้นีโยบายเรือ่ง Thailand 4.0 “ชศูกัดิ”์  
จึงเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานของกรมราชทัณฑ์ 
ให้มีความทันสมัยเข้ากับโลกยุคดิจิทัล ประกอบกับการที่ 
เรือนจำประสบปัญหาการหนีของผู้ต้องขังที่ออกไปรักษาตัว 
ที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำเป็นสถิติที่สูง ซึ่งสาเหตุ 
เกิดจากความประมาทหรือความตรากตรำจากการทำงาน 
ของเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตาม 
ระเบียบแบบแผนท่ีกำหนด รวมท้ังเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ อันก่อ 
ให้เกิดความเสียหายต่อกรมราชทัณฑ์ ทำให้สังคมขาด 
ความเชื่อมั่นในมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง 
 การคิดพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการสร้างความ 
เชื่อมั่นในการทำงานของกรมราชทัณฑ์จึงได้รางวัลนี้มา   
การใชง้านคือ ใช้สมารท์โฟนในการควบคมุผูต้อ้งขงัทีร่กัษาตวั 
ท่ี โรงพยาบาลหรือออกไปนอกเรือนจำ ซึ่ งจัดทำเป็น 
แอปพลิเคชันบนมือถือที่มีรูปแบบการทำงานและข้อมูล 
รายละเอียดต่างๆ ของผู้ต้องขังให้เจ้าหน้าท่ี เมื่อผู้ต้องขัง 
มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจะมีเซ็นเซอร์เตือนมาท่ีเจ้าหน้าท่ี 
ผ่านมือถือ ซึ่งบนหน้าจอจะแสดงระยะห่างของผู้ต้องขังกับ 
เจา้หนา้ที ่ทศิทางหรอืพกิดัของผูต้อ้งขงั ระดบัการเคลือ่นไหว  
กำลังแบตเตอรี่ เป็นต้น  
 การทำงานของชุดเครื่องมือควบคุมผู้ ต้องขั ง  
มีศูนย์ควบคุมพร้อมโปรแกรมมอนิเตอร์สำหรับเรือนจำ 
เพื่อติดตามรายงานผลผ่านระบบแผนท่ี GPS จากสัญญาณ 
มือถือสมาร์ทโฟนของเจ้าหน้าที่ควบคุม คอยช่วยเหลือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมขณะเกิดเหตุ เจ้าหน้าท่ีสามารถควบคุม 
ดูแลผู้ต้องขังผ่านมือถือสมาร์ทโฟน โปรแกรมจะแสดงระยะห่าง 

ระหว่างผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าท่ีควบคุมผ่านมือถือสมาร์ทโฟน 
ของผู้ดูแลระบบ และจะมีสัญญาณแจ้งเตือนจากมือถือ 
สมาร์ทโฟนในกรณีระยะห่างผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่ควบคุม 
เกินระยะที่กำหนด
 การพัฒนาชุด เครื่ อ งมื อนี้ มี แนวคิดที่ จะ เพิ่ ม 
ประสิทธภิาพใหส้ามารถใชก้บัผูต้้องขงัทีอ่อกทำงานภายนอก 
เรือนจำ หรือคุมประพฤติ และใช้ควบคุมผู้ต้องขังรายสำคัญ  
โดยการเชื่อมกับอุปกรณ์โดรนเพื่อติดตามและควบคุม 
ผู้ต้องขังให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ทำหน้าที่อย่างเต็มที่...ท้าทายทุกปัญหา
 หลักในการทำงานที่ “ชูศักดิ์” ยึดถือคือเต็มที่ 
กับงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย โดยทำความเข้าใจ  
ศึกษาข้อมูล หาความรู้ในสิ่งที่ต้องทำ และทำงานอย่าง 
เต็มกำลังความสามารถ และใช้หลักคิดถึงใจเขาใจเรา  
ไม่ว่าจะเป็นกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนที่มาใช้ 
บริการ เพราะทุกคนย่อมอยากได้รับสิ่งที่ดี การบริการที่ดี  
สะดวกรวดเรว็ ท้ังนี ้ตอ้งตัง้อยูบ่นความถกูตอ้งและประโยชน์ 
ของทางราชการเป็นสำคัญ

 สำหรับข้อคิดในการปฏิบัติราชการผมขออนุญาต 
อันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแรง 
บันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการทำงานให้แก่ข้าราชการ 
ทุกท่านดังนี้ “การทำความดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า 
แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่าย  
จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทัน 
รู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้  
สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี”
 และนี่คือ หน้าที่ ความฝัน การฝ่าฟัน สู่เส้นชัย  
ชูศักดิ์  โต๊ ะถม ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนางาน 
ราชทัณฑ์ไทย อย่างแท้จริง

21วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



ที่นี่แจ้งวัฒนะ  กองบรรณาธิการ

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้  
พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ 
สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  
เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่าง 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในจังหวัด 
อุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 พันตำรวจเอก ประเวศน ์มลูประมขุ ท่ีปรกึษาสำนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม  
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทย 
ยับยั้งการทุจริต เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นต่อการป้องกันและยับยั้ง 
การทุจริตให้กับบุคลากรระดับอำนวยการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก เพื่อให้บุคลากรระดับอำนวยการสามารถกำกับ 
ดูแลและดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการป้องกันและยับยั้ง 
การทจุรติในหนว่ยงาน ณ โรงแรมเบสทเ์วสเทริน์ พลสั แวนดา แกรนด ์จงัหวดันนทบรุ ี

   “ยุติธรรม” วางแนวทางยับยั้งการทุจริต
เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย 
และยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน 
นำบรกิารรฐัสูป่ระชาชน ครัง้ที ่3 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  
โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงยติุธรรมในพืน้ท่ีภาคเหนอืตอนล่าง เข้าร่วมการประชมุฯ  
ณ ศนูยป์ระชมุและแสดงสนิคา้จงัหวดัพจิติร ซเีค คอนเวนช่ันฮอลล์  
จังหวัดพิจิตร พร้อมท้ังนำคณะผู้บริหารลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม 
ศนูยก์ารศกึษาพิเศษประจำจงัหวดัพิจิตร และศนูยย์ติุธรรมชมุชน 
ตำบลกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  

   “ยุติธรรม”  ลงพื้นที่บูรณาการการอำนวย
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์

   “ยุติธรรม” ลงพื้นที่ จ.พิจิตร 
รับฟังปัญหาและช่วยเหลือประชาชน

22 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



ที่นี่แจ้งวัฒนะ  กองบรรณาธิการ

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้  
พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ 
สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์  
เพื่อตรวจเยี่ยมการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่าง 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในจังหวัด 
อุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 พนัตำรวจเอก ประเวศน ์มลูประมขุ ทีป่รกึษาสำนกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม  
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนึกข้าราชการไทย 
ยับยั้งการทุจริต เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นต่อการป้องกันและยับยั้ง 
การทุจริตให้กับบุคลากรระดับอำนวยการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก เพื่อให้บุคลากรระดับอำนวยการสามารถกำกับ 
ดูแลและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการป้องกันและยับยั้ง 
การทุจรติในหนว่ยงาน ณ โรงแรมเบสทเ์วสเทริน์ พลสั แวนดา แกรนด ์จงัหวดันนทบรุ ี

   “ยุติธรรม” วางแนวทางยับยั้งการทุจริต
เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย 
และยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน 
นำบรกิารรฐัสูป่ระชาชน ครัง้ที ่3 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  
โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงยตุธิรรมในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนลา่ง เขา้รว่มการประชมุฯ  
ณ ศนูยป์ระชมุและแสดงสนิคา้จงัหวดัพจิติร ซเีค คอนเวนชัน่ฮอลล ์ 
จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
ศนูยก์ารศกึษาพเิศษประจำจงัหวดัพจิติร และศนูยย์ตุธิรรมชุมชน 
ตำบลกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  

   “ยุติธรรม”  ลงพื้นที่บูรณาการการอำนวย
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์

   “ยุติธรรม” ลงพื้นที่ จ.พิจิตร 
รับฟังปัญหาและช่วยเหลือประชาชน

22 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

   “ยุติธรรม” ลงพื้นที่ จ.พิจิตร 
รับฟังปัญหาและช่วยเหลือประชาชน

 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
และโฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม 
การขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์กระทรวงยุ ติธรรม 
เพื่อพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์งานของกระทรวง 
ยติุธรรมสูส่าธารณชน โดยมุง่เนน้การสือ่สารในประเดน็สำคญั  
เพื่ อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับ 
การดำเนนิงานของกระทรวงยติุธรรมใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ 
อย่างท่ัวถึง พร้อมท้ังร่วมกันกำหนดแนวทางการติดตาม 
ประเมินผล ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8  
อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
กรุงเทพฯ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”  
โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ  
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก  
ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร  
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” 

 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวง 
ยุติธรรม รับเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากนายสนอง  
เหล่านุกูล และตัวแทนชาวบ้าน จากตำบลท่าคันโท  
อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับความเดือดร้อน  
จำนวน 12 คน จากสถาบันการเงินกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
ที่ ได้ชักชวนให้ชาวบ้านกว่า 300 คน ไปกู้ เงินจาก 
ธนาคารออมสิน สาขาท่าคันโท เพื่อระดมเงินทุนให้ 
สถาบันการเงินชุมชนท่าคันโท ต่อมาทางสถาบันการเงินฯ  
ไม่มีการชำระหนี้ตามสัญญา ทำให้ธนาคารดำเนินการ 
ฟอ้งชาวบา้นเพือ่ใหช้ำระหนีต้ามทีไ่ดห้ลงเชือ่ไปทำนติิกรรม 
ไว้กับธนาคารออมสินดังกล่าว ณ ศูนย์บริการร่วม 
กระทรวงยตุธิรรม ชัน้ 2 อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ศนูยร์าชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวกาฬสินธุ์

     “ยุติธรรม” หารือแนวทางการขับเคลื่อน
งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร

23วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



กำแพงมิอาจกั้น  กองบรรณาธิการ

ยุติธรรม สภาหอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ 
จับมือพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง “มุ่งคืนคนดีสู่สังคม”

 หลากหลายคนที่ต้องต่อสู้ และโลดแล่น 
อยู่บนถนนแห่งชีวิต บางเวลาที่พลาดพลั้งกระทำ 
สิ่งที่ผิดพลาดไป แม้หลายคนจะมองเป็นผู้ร้ายหรือ 
คนไม่ดี แต่เขาเหล่านี้ย่อมต้องการกลับตัวกลับใจ  
กระทรวงยุติธรรมจึงได้มีนโยบายที่สำคัญในการ 
ยกระดับให้ทุกภาคส่วนช่วยกันฟื้นฟูผู้กระทำผิด 
และการฝึกอาชีพก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนา 
พฤตินิสัยผู้ต้องหาไม่ให้ไปกระทำผิดซ้ำ แต่ต้อง 
เป็นการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน และมงีานทำตรงตามทักษะทีไ่ดร้บั 
การพัฒนาวิชาชีพ อีกทั้งจะต้องมีกระบวนการ 
ส่งต่อผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพเหล่านี้ให้ได้มีงานทำ 
อย่างยั่งยืน เมื่อได้พ้นโทษออกไปแล้ว 

การฝึกอาชีพก็เป็นวิธีหนึ่ง

ที่สามารถพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องหา

ไม่ให้ไปกระทำผิดซ้ำ 

เมื่อได้พ้นโทษออกไปแล้ว

24 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



กำแพงมิอาจกั้น  กองบรรณาธิการ

ยุติธรรม สภาหอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ 
จับมือพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง “มุ่งคืนคนดีสู่สังคม”

 หลากหลายคนที่ต้องต่อสู้ และโลดแล่น 
อยู่บนถนนแห่งชีวิต บางเวลาที่พลาดพลั้งกระทำ 
สิ่งที่ผิดพลาดไป แม้หลายคนจะมองเป็นผู้ร้ายหรือ 
คนไม่ดี แต่เขาเหล่านี้ย่อมต้องการกลับตัวกลับใจ  
กระทรวงยุติธรรมจึงได้มีนโยบายที่สำคัญในการ 
ยกระดับให้ทุกภาคส่วนช่วยกันฟื้นฟูผู้กระทำผิด 
และการฝึกอาชีพก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนา 
พฤตินิสัยผู้ต้องหาไม่ให้ไปกระทำผิดซ้ำ แต่ต้อง 
เป็นการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน และมงีานทำตรงตามทักษะทีไ่ดร้บั 
การพัฒนาวิชาชีพ อีกทั้งจะต้องมีกระบวนการ 
ส่งต่อผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพเหล่านี้ให้ได้มีงานทำ 
อย่างยั่งยืน เมื่อได้พ้นโทษออกไปแล้ว 

การฝึกอาชีพก็เป็นวิธีหนึ่ง

ที่สามารถพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องหา

ไม่ให้ไปกระทำผิดซ้ำ 

เมื่อได้พ้นโทษออกไปแล้ว
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 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.  
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม พรอ้มดว้ย พลตำรวจเอก  
อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้  
“โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขัง” 
ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อพัฒนายกระดับ 
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงาน สร้างโอกาสและ 
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยการฝึกอบรมวิชาชีพ 
ตามความถนดัของผูต้อ้งขังและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ของตลาดแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูงมีศักยภาพ 
ในการทำงาน และมีความสามารถหลากหลาย เสริมสร้าง 
โอกาสในการประกอบอาชีพสุจริตและได้รับการทดสอบ 
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือกับ 
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม 
และเปดิโอกาสใหผู้พ้น้โทษสามารถกลบัมาใชช้วีติในสงัคม 
ได้อีกครั้ง โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดี 
กรมราชทณัฑ ์นายอนรุกัษ ์ทศรตัน ์อธบิดกีรมการจดัหางาน  
นายสุทธิ  สุกโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
นายพากร วังศิราบัตร รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย และนายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธาน 
กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม  
ในบันทึกข้อตกลง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัด 
ปทุมธานี 
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 โครงการประชารัฐร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขังนี้ 
เป็นการทำงานในรูปแบบประชารัฐด้วยความร่วมมือระหว่าง 
กรมราชทัณฑ์ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทยเพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ 
ผู้ต้องขัง ผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ และจริยธรรม 
ให้โอกาสกับผู้ที่เคยกระทำผิดปรับปรุงตนเองและแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ท้ังน้ี ยงัเป็นการเตรยีม 
ความพร้อมให้แก่แรงงาน มีการแนะแนวอาชีพ เพ่ิมทักษะ 
ความสามารถเตรียมความพร้อมด้านจรรยาบรรณในอาชีพ 
เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพ 
อิสระได้

 ความร่วมมือน้ีมีแนวปฏิบัติท่ีสำคัญคือกรมการจัดหางาน 
จะเป็นผู้ประสานงาน และให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการ 
หรือนายจา้งในการสง่เสรมิการมงีานทำใหแ้กผู่ต้อ้งขงัในเรือนจำ 
และผู้ต้องขังช้ันดีที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อเข้ารับการฝึกทักษะ 
ในสถานประกอบการ ต่อจากนั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จะทำหนา้ทีฝ่กึอาชีพหลกัสูตรการฝกึฝมีอืแรงงานในสาขาอาชพี 
ตามความต้องการของผู้ต้องขัง รวมทั้งประกอบชิ้นงาน 
เพื่อจัดจำหน่ายและสร้างรายได้แก่ผู้ต้องขัง ตลอดจนทดสอบ 
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ต้องขังในสาขาอาชีพตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน ในส่วนของกรมราชทัณฑ์  
จะจัดทำข้อมูลผู้ต้องขัง เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ และจัดทำ 
ขัน้ตอนการดำเนนิงานรบัช้ินงานไปผลติในเรอืนจำ รวมถงึจดัสง่ 
ผู้ต้องขังเข้าฝึกทักษะในสถานประกอบการ ควบคุม ดูแล และ 
ติดตามผลผู้ต้องขังท่ีได้รับการส่งเสริมการมีงานทำผ่าน 
ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (Care : Center for 
Assistance to Reintegration and Employment) อีกทั้ง 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย จะช่วยประสานงานกับสถานประกอบการ 
หรือนายจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการรับ 
ผู้ต้องขังเข้าทำงาน แก่ผู้ประกอบธุรกิจและภาคเอกชน เป็นต้น  

 สำหรับการบู รณาการร่ วมกันร ะหว่ า ง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในการฝึก 
อาชีพตลอดไปจนกระบวนการส่งต่อการทำงานนี้  
ก็เพื่อมุ่งลดการกระทำผิดซ้ำ ให้ผู้กระทำผิดมีงานทำ  
มีรายได้ พึ่งตนเองได้ และสามารถใช้ชีวิตในสังคม 
ได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ รวมทั้งให้สังคม 
เชือ่มัน่การแกไ้ขฟืน้ฟผููก้ระทำผดิ อนัจะนำไปสู่การสร้าง 
สังคมแห่งความปลอดภัยและก่อให้เกิดความสงบสุข 
ในสังคมอย่างยั่งยืน
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 โครงการประชารัฐร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขังนี้ 
เป็นการทำงานในรูปแบบประชารัฐด้วยความร่วมมือระหว่าง 
กรมราชทัณฑ์ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทยเพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ 
ผู้ต้องขัง ผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ และจริยธรรม 
ให้โอกาสกับผู้ที่เคยกระทำผิดปรับปรุงตนเองและแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชพี ทัง้นี ้ยงัเปน็การเตรยีม 
ความพร้อมให้แก่แรงงาน มีการแนะแนวอาชีพ เพ่ิมทักษะ 
ความสามารถเตรียมความพร้อมด้านจรรยาบรรณในอาชีพ 
เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพ 
อิสระได้

 ความร่วมมือน้ีมีแนวปฏิบัติท่ีสำคัญคือกรมการจัดหางาน 
จะเป็นผู้ประสานงาน และให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการ 
หรอืนายจ้างในการส่งเสริมการมงีานทำใหแ้กผู้่ต้องขงัในเรือนจำ 
และผู้ต้องขังชั้นดีที่ใกล้พ้นโทษ เพ่ือเข้ารับการฝึกทักษะ 
ในสถานประกอบการ ต่อจากนั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จะทำหนา้ทีฝ่กึอาชีพหลกัสูตรการฝกึฝมีอืแรงงานในสาขาอาชพี 
ตามความต้องการของผู้ต้องขัง รวมทั้งประกอบชิ้นงาน 
เพื่อจัดจำหน่ายและสร้างรายได้แก่ผู้ต้องขัง ตลอดจนทดสอบ 
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ต้องขังในสาขาอาชีพตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน ในส่วนของกรมราชทัณฑ์  
จะจัดทำข้อมูลผู้ต้องขัง เพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ และจัดทำ 
ขัน้ตอนการดำเนนิงานรบัชิน้งานไปผลติในเรอืนจำ รวมถงึจดัสง่ 
ผู้ต้องขังเข้าฝึกทักษะในสถานประกอบการ ควบคุม ดูแล และ 
ติดตามผลผู้ต้องขังท่ีได้รับการส่งเสริมการมีงานทำผ่าน 
ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (Care : Center for 
Assistance to Reintegration and Employment) อีกทั้ง 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย จะช่วยประสานงานกับสถานประกอบการ 
หรือนายจ้างเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลเพ่ือสร้างการรับรู้และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการรับ 
ผู้ต้องขังเข้าทำงาน แก่ผู้ประกอบธุรกิจและภาคเอกชน เป็นต้น  

 สำหรับการบู รณาการร่ วมกันร ะหว่ า ง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในการฝึก 
อาชีพตลอดไปจนกระบวนการส่งต่อการทำงานนี้  
ก็เพื่อมุ่งลดการกระทำผิดซ้ำ ให้ผู้กระทำผิดมีงานทำ  
มีรายได้ พึ่งตนเองได้ และสามารถใช้ชีวิตในสังคม 
ได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ รวมท้ังให้สังคม 
เชือ่มัน่การแกไ้ขฟืน้ฟผููก้ระทำผดิ อันจะนำไปสู่การสรา้ง 
สังคมแห่งความปลอดภัยและก่อให้เกิดความสงบสุข 
ในสังคมอย่างยั่งยืน

26 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ยุติธรรมเพื่อประชาชน  นางสาวจันทร์จิรา เฉลิมวุฒิศักดิ์  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
    นางสาวกุลยา ตันหยงทอง   นิติกร ศนธ.

 เคยมีลูกหนี้หลายรายมาร้องเรียนว่าได้กู้ยืมเงิน 
กับเจ้าหนี้ เงินกู้นอกระบบแล้วเจ้าหน้ียึดบัตรเอที เอ็ม 
ของลูกหนี้ไปถอนเพื่อชำระหนี้เอง บางรายเจ้าหนี้ถอนเงิน 
ในบัญชีทั้งหมดหักชำระหนี้เป็นรายเดือนแล้วส่งมอบเงิน 
ที่ถอนมาเกินให้ลูกหนี้ไว้ใช้จ่าย โดยส่วนมากลูกหนี้กลุ่มนี้ 
มักจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพมีรายได้ประจำเป็นรายเดือน 
ลูกหนีเ้หลา่นีต้อ้งทนลำบากเพราะดอกเบีย้เงนิกูย้มืประเภทนี้ 
สูงถงึรอ้ยละ 3 – 5 ตอ่วนั ทัง้ทีก่ฎหมายให้คดิได้ไมเ่กนิรอ้ยละ  
15 ต่อปี บางรายถูกหักเงินส่งจนท่วมยอดเงินที่กู้แล้ว 
หลายเท่าแล้วแต่ยอดเงินต้นยังเหลืออยู่เพราะเจ้าหนี้อ้างว่า 
ที่ถอนไปเป็นแค่ชำระดอกเบี้ยเท่านั้น ท่านอาจสงสัยว่า 
แล้วเจ้าหนี้คนที่ยึดถือบัตรเอทีเอ็มหลายๆ ใบ ไปกดตาม 
ตู้เบิกถอนเงินอัตโนมัติจะมีผลตามกฎหมายอย่างไร
 ผลทางแพ่ง ในเรื่องของการชำระหนี้เงินกู้แต่เดิม 
แนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาส่วนใหญ่จะถือเป็นเรื่องท่ีชำระ 
ด้วยความสมัครใจโดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีความผูกพันที่ต้อง 
ชำระคืน (ฎ 1747/2522 ฎ 3864/2524) ซึ่งใช้หลักกฎหมาย 
ตามมาตรา 407 บุคคลใดได้กระทำการอันใดตามอำเภอใจ 
เหมือนหน่ึงว่าเพื่อชำระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพัน 
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ที่จะต้องชำระ ท่านว่าบุคคลผู้นั้นหามีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์ไม่ ซ่ึงมีผลให้ไม่สามารถเรียกคืนได้ ข้อตกลงเกี่ยวกับดอกเบ้ีย 
ท่ีเกินกว่าท่ีกฎหมายกำหนดเป็นโมฆะท้ังส้ิน เหมือนกับไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับดอกเบี้ย คิดได้เฉพาะดอกเบี้ยผิดนัดเท่านั้น 
ในอัตรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ป ีทีผ่า่นมาศาลฎกีาเคยตดัสนิทำนองวา่การชำระหนีท้ีรู้่อยูแ่ล้ววา่ไมม่หีนา้ทีต้่องชำระ เปน็การชำระหนี ้
ตามอำเภอใจไมส่ามารถนำไปหกัจากตน้เงนิได ้แตป่จัจุบนัไม่ถือว่าเป็นการชำระหน้ีตามอำเภอใจ จึงนำไปหักจากต้นเงินได้ตวัอ

แนวคำพิพากษาปัจจุบัน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2131/2560 
 โจทกค์ดิดอกเบีย้จากจำเลยรอ้ยละ 1.3 ตอ่เดอืน 
หรืออัตราร้อยละ 15.6 ต่อปี ซึ่งเป็นการคิดดอกเบ้ีย 
เกินอัตราท่ีกฎหมายกำหนด อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. 
หา้มเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 ประกอบ  
ป.พ.พ. มาตรา 654 มีผลให้ดอกเบี้ยดังกล่าวตกเป็น 
โมฆะ กรณีถือไม่ได้ว่าจำเลยชำระหนี้โดยจงใจฝ่าฝืน 
ข้อห้ามตามกฎหมายหรือเป็นการกระทำอันใดตาม 
อำเภอใจเสมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มี 
ความผูกพันตามกฎหมายที่ต้องชำระ อันจะเป็นเหตุให้ 
จำเลยไมม่สีทิธไิด้รบัทรพัยน์ัน้คนืตาม ป.พ.พ. มาตรา 407 
เมื่อดอกเบี้ยของโจทก์เป็นโมฆะ เท่ากับสัญญากู้ยืมมิได ้
มกีารตกลงเร่ืองดอกเบีย้กนัไว ้โจทกไ์มม่สิีทธไิด้ดอกเบ้ีย 
ก่อนผิดนัด และไม่อาจนำเงินที่จำเลยชำระแก่โจทก์ 
มาแล้วไปหักออกจากดอกเบี้ยที่โจทก์ไม่มีสิทธิคิดได้  
จึงต้องนำเงินที่จำเลยชำระหนี้ไปชำระต้นเงินทั้งหมด     
 ฎกีานีจ้งึเปน็การกลบัหลกัแนวคำพพิากษาเดมิ  
และจะเป็นการคุ้มครองลูกหน้ีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
ในเรื่องดอกเบี้ยมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างคำพิพากษาแนวเดิม

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1645/2554
 การที่จำเลยสมยอมชำระดอกเบ้ียเกินกว่า 
ที่กฎหมายกำหนดแก่โจทก์ ถือว่าเป็นการชำระหนี้ 
ตามอำเภอใจโดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้อง 
ชำระตาม ป.พ.พ. มาตรา 407 จำเลยไม่มีสิทธิเรียกคืน  
จึงจะให้นำไปหักดอกเบ้ียตามกฎหมายหรือหักจาก 
ยอดต้นเงินไม่ได้  
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 670/2549
 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่ าดอกเบี้ย เงินกู้ยืม 
เป็นโมฆะเพราะเรียกดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมายกำหนด  
การชำระดอกเบี้ยจึงเป็นการชำระหน้ีตามอำเภอใจ 
และฝา่ฝืนขอ้ห้ามตามกฎหมาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 407  
และมาตรา 411 ซึ่งจะนำมาหักชำระหนี้ต้นเงินไม่ได้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2654/2546    
 การชำระดอกเบี้ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย 
ความสมัครใจของลูกหนี้เป็นการชำระหนี้ตามอำเภอใจ 
โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีความผูกพันต้องชำระ จึงไม่อาจ 
นำมาหักชำระดอกเบี้ยและต้นเงินตามลำดับได้อีก  
ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบ 
เรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้เอง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา142 (5) ประกอบด้วย
มาตรา 246,247

ดอกเบี้ย
ต้นเงิน
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ที่จะต้องชำระ ท่านว่าบุคคลผู้นั้นหามีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์ไม่ ซ่ึงมีผลให้ไม่สามารถเรียกคืนได้ ข้อตกลงเก่ียวกับดอกเบ้ีย 
ท่ีเกินกว่าท่ีกฎหมายกำหนดเป็นโมฆะท้ังส้ิน เหมือนกับไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับดอกเบี้ย คิดได้เฉพาะดอกเบี้ยผิดนัดเท่านั้น 
ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ป ีทีผ่่านมาศาลฎกีาเคยตัดสินทำนองวา่การชำระหนีท้ีรู่อ้ยูแ่ลว้วา่ไมม่หีนา้ทีต่อ้งชำระ เปน็การชำระหน้ี 
ตามอำเภอใจไมส่ามารถนำไปหกัจากต้นเงินได้ แตป่จัจุบนัไม่ถือว่าเป็นการชำระหน้ีตามอำเภอใจ จึงนำไปหักจากต้นเงินได้ตวัอ

แนวคำพิพากษาปัจจุบัน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2131/2560 
 โจทกค์ดิดอกเบีย้จากจำเลยรอ้ยละ 1.3 ตอ่เดอืน 
หรืออัตราร้อยละ 15.6 ต่อปี ซึ่งเป็นการคิดดอกเบี้ย 
เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. 
หา้มเรยีกดอกเบ้ียเกนิอตัรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 ประกอบ  
ป.พ.พ. มาตรา 654 มีผลให้ดอกเบี้ยดังกล่าวตกเป็น 
โมฆะ กรณีถือไม่ได้ว่าจำเลยชำระหนี้โดยจงใจฝ่าฝืน 
ข้อห้ามตามกฎหมายหรือเป็นการกระทำอันใดตาม 
อำเภอใจเสมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มี 
ความผูกพันตามกฎหมายที่ต้องชำระ อันจะเป็นเหตุให้ 
จำเลยไมม่สีทิธไิดร้บัทรพัยน์ัน้คนืตาม ป.พ.พ. มาตรา 407 
เมื่อดอกเบี้ยของโจทก์เป็นโมฆะ เท่ากับสัญญากู้ยืมมิได้ 
มกีารตกลงเรือ่งดอกเบีย้กนัไว ้โจทกไ์มม่สีทิธไิดด้อกเบีย้ 
ก่อนผิดนัด และไม่อาจนำเงินท่ีจำเลยชำระแก่โจทก์ 
มาแล้วไปหักออกจากดอกเบ้ียท่ีโจทก์ไม่มีสิทธิคิดได้  
จึงต้องนำเงินที่จำเลยชำระหนี้ไปชำระต้นเงินทั้งหมด     
 ฎกีานีจ้งึเปน็การกลบัหลกัแนวคำพพิากษาเดมิ  
และจะเป็นการคุ้มครองลูกหน้ีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
ในเรื่องดอกเบี้ยมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างคำพิพากษาแนวเดิม

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1645/2554
 การที่จำเลยสมยอมชำระดอกเบี้ยเกินกว่า 
ที่กฎหมายกำหนดแก่โจทก์ ถือว่าเป็นการชำระหนี้ 
ตามอำเภอใจโดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้อง 
ชำระตาม ป.พ.พ. มาตรา 407 จำเลยไม่มีสิทธิเรียกคืน  
จึงจะให้นำไปหักดอกเบ้ียตามกฎหมายหรือหักจาก 
ยอดต้นเงินไม่ได้  
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 670/2549
 เมื่อ ข้อเท็จจริงฟังไ ด้ว่าดอกเบี้ย เ งินกู้ยืม 
เป็นโมฆะเพราะเรียกดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมายกำหนด  
การชำระดอกเบี้ยจึงเป็นการชำระหนี้ตามอำเภอใจ 
และฝ่าฝนืขอ้หา้มตามกฎหมาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 407  
และมาตรา 411 ซึ่งจะนำมาหักชำระหนี้ต้นเงินไม่ได้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2654/2546    
 การชำระดอกเบี้ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย 
ความสมัครใจของลูกหนี้เป็นการชำระหนี้ตามอำเภอใจ 
โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีความผูกพันต้องชำระ จึงไม่อาจ 
นำมาหักชำระดอกเบี้ยและต้นเงินตามลำดับได้อีก  
ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบ 
เรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยได้เอง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา142 (5) ประกอบด้วย
มาตรา 246,247

ดอกเบี้ย
ต้นเงิน
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หลักฐานการชำระเงินกู้
 หลักฐานการชำระหนี้ เ งินกู้นั้ นมีความสำคัญ 
เพราะลกูหนีส้ว่นใหญโ่ดยเฉพาะในตา่งจงัหวดัจะไวเ้นือ้เชือ่ใจ 
เจ้าหนี้จึงไม่เคร่งครัดในเรื่องการเก็บหลักฐาน คราวน้ี 
เรามาดูว่าในการชำระหนี้เงินกู้นั้นต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง 
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 653 วรรคสอง  
วางหลักไว้ว่าในการกู้ยืมเงินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น 
จะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใด 
อย่ า งห น่ึ งลงลายมือชื่ อผู้ ให้ ยื มหรือ เจ้ าหนี้ มาแสดง 
หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว 
หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว
 การตั้งตัวแทนไปชำระหนี้ที่มีหลักฐาน ก็ต้องมี 
หลักฐานด้วยตามมาตรา 798 เช่น ลูกหนี้จ่ายเงินกู้แล้ว  
ถ้าไม่มีการทำหลักฐานเป็นหนังสือ หรือเวนคืนหลักฐาน 
หรอืแทงเพกิถอนหลกัฐานนัน้แลว้กจ็ะนำสบืวา่มกีารชำระเงนิ 
ไม่ได้ เพราะไม่มีหลักฐาน จะใช้พยานบุคคลในการนำสืบ 
ไม่ได้ 

การนำสืบการใช้เงินกู้
 มาตรา 653 วรรคสอง บัญญัติว่า ในการกู้ยืมเงิน 
มีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ 
ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อ 
ของผู้ให้ยืมมาแสดง หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการ 
กูย้มืนัน้ไดเ้วนคนืแลว้ หรอืไดแ้ทงเพกิถอนลงในเอกสารนัน้แลว้ 

มอบบัตรเอทีเอ็มให้ไปถอนเงิน
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6823/2551
 จำเลยนำสืบถึงการชำระหนี้เงินกู้คืนโจทก์ว่า จำเลย 
มอบบัตรเอทีเอ็มของธนาคาร ก. ให้โจทก์ไปถอนเงินจาก 
บญัชขีองจำเลยทกุเดอืน และโจทกย์อมรบัวา่ไดร้บับตัรเอทีเอม็ 
ดังกล่าวไว้ถอนเงินจากบัญชีของจำเลย จึงถือได้ว่าเจ้าหนี้ 
ยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลง 
กันไว้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 321 วรรคหนึ่ง จึงไม่ต้องห้าม 
ท่ีจำเลยจะนำสืบพยานบุคคลให้ศาลเห็นถึงวิธีการชำระหนี้ 
วา่ไดป้ฏิบตัติอ่กนัเชน่ใด ไมอ่ยูใ่นบทบงัคบัเฉพาะตาม ป.พ.พ.  
มาตรา 653 วรรคสอง
 การมอบสมุดเงินฝากธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม  
ให้ผู้ให้กู้นำไปถอนเงินฝากของผู้กู้เป็นการชำระหน้ีเงินกู้  
ถือว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่น 
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มอบฉันทะให้ไปถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3583/2537
 จำเลยทั้งสองได้ชำระหนี้เงินกู้ยืม โดยมอบฉันทะให้โจทก์ผู้ให้กู้นำไป 
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของจำเลยเมื่อจำเลยทั้งสองมีหลักฐาน 
ท่ีโจทกเ์ปน็ตวัแทนจำเลย และโจทก์ใหผู้กู้น้ำไปถอนเงนิจากบญัชเีงินฝากธนาคาร 
ของจำเลยเอง เมื่อจำเลยทั้งสองมีหลักฐานที่โจทก์เป็นตัวแทนจำเลย และโจทก์ 
ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเงินตามใบถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของจำเลยมาแสดง  
จึงถือไดว้า่เปน็การนำสบืการใชเ้งนิโดยมหีลกัฐานเปน็หนงัสือลงลายมือชือ่ผู้ใหย้มื 
มาแสดง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง

นำเงินฝากเข้าบัญชีของลูกหนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3564/2548
 การที่จำเลยนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ 
เพือ่ชำระหนีเ้งนิทีกู่ย้มืจากโจทกเ์ป็นการชำระหน้ีผา่นธนาคาร 
ทีโ่จทกม์บัีญชีเงนิฝากเพือ่ใหโ้จทกไ์ดร้บัเงนิทีช่ำระหนีโ้ดยไมไ่ด ้
ทำนติกิรรมโดยตรงตอ่โจทก ์ไมอ่าจมกีารกระทำตามประมวล 
กฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 653 วรรคสอง แตเ่ป็นกรณ ี
ท่ีเจ้าหนี้ยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได ้
ตกลงกันไว้ตามมาตรา 321 วรรคหนึ่ง จำเลยจึงนำสืบ 
ดังกล่าวได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 230/2542
 การนำสืบว่า จำเลยโอนเงินทางธนาคาร 
เข้าบัญชีของโจทก์เพื่อชำระหนี้เงินกู้เป็นการชำระหนี้ 
อย่างอื่นซึ่งโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ได้ยอมรับแล้ว กรณี 
มิ ใช่ เป็นการนำสืบการใช้ เ งินโดยไม่มีหลักฐาน 
เป็นหนังสือลงลายมือชื่ อ โจทก์ผู้ ให้ยืมมาแสดง  
จึงไม่ต้องห้าม มิให้นำสืบตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง จำเลยได้โอนเงิน 
ทางธนาคารเข้าบัญชีของโจทก์เพื่อชำระหนี้ เงินกู้รายพิพาท 
พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์จนครบถ้วน และโจทก์ได้ยอมรับชำระหนี้แล้ว ถือได้ว่า 
โจทก์ได้รับชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ย่อมทำให้หนี้กู้ยืมรายพิพาท 
ระงับสิ้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคหนึ่ง

การโอนที่ดินใช้หนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1178/2510
  การชำระหนี้เงินกู้ด้วยการโอนที่ดินให้เจ้าหนี้ เป็นการชำระหนี้อย่างอื่นซึ่งมิใช่ 
การชำระหนีด้ว้ยเงนิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 321 แม้จะมไิดม้หีลกัฐาน 
การชำระหนี้เป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 ศาลก็รับฟัง 
พยานบคุคลทีน่ำสบืในเรือ่งการชำระหนีน้ัน้ไดเ้มือ่โอนทีด่นิชำระหนีเ้งนิกูแ้ลว้หนีน้ัน้กร็ะงบัไป  
ผู้รับโอนที่ดินเพื่อชำระหนี้เงินกู้เป็นสามีโจทก์ และในวันโอนนั้นโจทก์ได้รับรู้อยู่ด้วย จึงเป็น 
การแสดงว่าโจทก์ให้สามีรับชำระหนี้แทนและเป็นการให้สัตยาบันในการนี้ด้วยในตัว
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มอบฉันทะให้ไปถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3583/2537
 จำเลยทั้งสองได้ชำระหนี้เงินกู้ยืม โดยมอบฉันทะให้โจทก์ผู้ให้กู้นำไป 
ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของจำเลยเมื่อจำเลยทั้งสองมีหลักฐาน 
ทีโ่จทก์เป็นตัวแทนจำเลย และโจทก์ใหผู้้กูน้ำไปถอนเงินจากบญัชเีงินฝากธนาคาร 
ของจำเลยเอง เมื่อจำเลยทั้งสองมีหลักฐานที่โจทก์เป็นตัวแทนจำเลย และโจทก์ 
ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเงินตามใบถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของจำเลยมาแสดง  
จงึถอืไดว้า่เปน็การนำสืบการใชเ้งินโดยมหีลักฐานเปน็หนงัสือลงลายมือชือ่ผูใ้หย้มื 
มาแสดง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง

นำเงินฝากเข้าบัญชีของลูกหนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3564/2548
 การที่จำเลยนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ 
เพือ่ชำระหนีเ้งนิทีกู่ย้มืจากโจทกเ์ป็นการชำระหนีผ้า่นธนาคาร 
ท่ีโจทก์มีบัญชีเงนิฝากเพือ่ใหโ้จทกไ์ดร้บัเงนิทีช่ำระหนีโ้ดยไมไ่ด ้
ทำนติกิรรมโดยตรงตอ่โจทก ์ไมอ่าจมกีารกระทำตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 653 วรรคสอง แต่เป็นกรณ ี
ที่เจ้าหนี้ยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได ้
ตกลงกันไว้ตามมาตรา 321 วรรคหนึ่ง จำเลยจึงนำสืบ 
ดังกล่าวได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 230/2542
 การนำสืบว่า จำเลยโอนเงินทางธนาคาร 
เข้าบัญชีของโจทก์เพ่ือชำระหนี้เงินกู้เป็นการชำระหนี้ 
อย่างอื่นซ่ึงโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ได้ยอมรับแล้ว กรณี 
มิ ใ ช่ เ ป็นการนำสืบการใช้ เ งินโดยไม่มีหลักฐาน 
เป็นหนัง สือลงลายมือชื่ อ โจทก์ ผู้ ให้ยืมมาแสดง  
จึงไม่ต้องห้าม มิให้นำสืบตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง จำเลยได้โอนเงิน 
ทางธนาคารเข้าบัญชีของโจทก์เพ่ือชำระหนี้ เ งินกู้รายพิพาท 
พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์จนครบถ้วน และโจทก์ได้ยอมรับชำระหนี้แล้ว ถือได้ว่า 
โจทก์ได้รับชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ท่ีได้ตกลงกันไว้ย่อมทำให้หนี้กู้ยืมรายพิพาท 
ระงับสิ้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 วรรคหนึ่ง

การโอนที่ดินใช้หนี้
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1178/2510
  การชำระหนี้เงินกู้ด้วยการโอนที่ดินให้เจ้าหนี้ เป็นการชำระหนี้อย่างอื่นซึ่งมิใช่ 
การชำระหนีด้ว้ยเงนิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 321 แม้จะมไิดมี้หลกัฐาน 
การชำระหนี้เป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 ศาลก็รับฟัง 
พยานบุคคลทีน่ำสบืในเรือ่งการชำระหนีน้ัน้ไดเ้มือ่โอนทีด่นิชำระหนีเ้งนิกูแ้ลว้หนีน้ัน้กร็ะงบัไป  
ผู้รับโอนที่ดินเพื่อชำระหนี้เงินกู้เป็นสามีโจทก์ และในวันโอนนั้นโจทก์ได้รับรู้อยู่ด้วย จึงเป็น 
การแสดงว่าโจทก์ให้สามีรับชำระหนี้แทนและเป็นการให้สัตยาบันในการนี้ด้วยในตัว
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การชำระหนี้ด้วยเช็ค
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 182/2518
  เช็คใช้หนี้เงินกู้เป็นการชำระหนี้ด้วยของอื่น เมื่อโจทก์ 
ยอมรบัและไดร้บัเงนิตามเชค็แลว้ หนีก้ร็ะงบัจำเลยนำสบืการใชเ้งนิ 
โดยพยานบุคคลได้

การปล่อยเงินกู้และเก็บเอทีเอ็มไว้
 การชำระหนี้โดยให้เจ้าหนี้ไปกดเอทีเอ็มนั้น ศาลฎีกา 
ท่านพิจารณาว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่น ซึ่งมิใช่การชำระหนี้ 
โดยนำเงนิไปชำระให ้จงึไมต่อ้งมหีลกัฐานการชำระเงนิมาแสดงตอ่ศาล 
ในการชำระหนี้อย่างอื่นนั้น อาจจะเป็นชำระหนี้ด้วยสิ่งของก็ได้ เช่น  
ไม่มีเงินจะไปชำระหนี้เงินกู้ จึงให้เจ้าหนี้ยึดรถไปแทน หากเจ้าหนี้ 
ยอมรับไว้ ก็ถือเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นแล้ว ทำให้หนี้ที่มีอยู่หมดไป  
แตถ่า้หากเจา้หนีไ้มย่อมรบั กไ็มถ่อืวา่เป็นการชำระหนีอ้ยา่งอืน่ จะไป 
บังคับให้เจ้าหนี้ต้องยอมรับไม่ได้  
 คำพิพากษายกฟ้องเจ้าหนี้นอกระบบเนื่องจากลูกหนี้ 
ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว
 คำพิพากษาฎีกาตัดสินว่า การที่เจ้าหนี้นำบัตรเอทีเอ็ม 
ของลูกหน้ีไปกดเงินถือว่าเจ้าหนี้ได้รับชำระหน้ีแล้ว ถ้าชำระหนี้ 
ครบตามจำนวนในสัญญาเงินกู้ ถือว่าไม่มีหนี้สินต่อกัน 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6823/2551 
  จำเลยนำสืบถึงการชำระหนี้เงินกู้คืนโจทก์ว่า จำเลยมอบ 
บัตรเอทีเอ็มของธนาคาร ก. ให้โจทก์ไปถอนเงินจากบัญชีของจำเลย 
ทุกเดือน และโจทก์ยอมรับว่าได้รับบัตรเอทีเอ็มดังกล่าวไว้ถอนเงิน 
จากบัญชีของจำเลย จึงถือได้ว่าเจ้าหนี้ยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่น 
แทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 321 วรรคหนึ่ง  
จึงไม่ต้องห้ามที่จำเลยจะนำสืบพยานบุคคลให้ศาลเห็นถึงวิธีการ 
ชำระหนี้ว่าได้ปฏิบัติต่อกันเช่นใด ไม่อยู่ในบทบังคับเฉพาะตาม  
ป.พ.พ.มาตรา 653 วรรคสอง

 ทีก่ลา่วมาเพือ่ใหเ้หน็แนวคำพพิากษาฎกีาทีย่อมรบั 
การถอนเงินจากบัตรเอทีเอ็มของลูกหน้ีเป็นการชำระหนี้ 
อย่างอื่นและเป็นแนวทางในการต่อสู้คดีให้กับลูกหนี้ที่ถูก 
เอารัดเอาเปรียบ 
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เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจผ่านทางรายการวิทยุ

  เจ้าหนา้ทีส่ำนกังานยตุธิรรมจงัหวดัปัตตาน ีจดัรายการวทิย ุ 
“เส้นทางยุติธรรม” ทาง สวท.ปัตตานี 101 MHZ. เพื่อเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและช่องทางการให้บริการงาน 
ด้านยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ท้ังน้ีได้รับเกียรติจาก 
นายวรพจน์ สะรอนี กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ 
จังหวัดปัตตานี (กพยจ.) ร่วมพูดคุยและให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับ 
บทบาทภารกิจของศูนยย์ตุธิรรมชมุชน ซึง่รายการดงักลา่วออกอากาศ 
ทุกวันอังคาร เวลา 10.00 – 11.00 น.

ทุกทิศยุติธรรม  กองบรรณาธิการ

     ไม่มีอะไรสำคัญเท่าเมื่อมีปัญหาต่าง ๆ แล้ว 
สามารถมองหาที่พึ่งได้ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า 
บทบาทภารกจิของศนูยย์ตุธิรรมชมุชนนัน้ สามารถ 
ช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนได้ เช่น คอยเฝ้าระวัง 
และป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ และการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ  
แล ะรับ เรื่ อ งร้ อง เรี ยนหรือร้ องทุก ข์ปัญหา 
ความไม่ เป็นธรรมของประชาชน และรับแจ้ง 
เบาะแสข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายต่าง  ๆ  
ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้คำแนะนำและ 
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรมทุกหน่วยงานเฝ้าคอยติดตาม  
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ 
ประชาชนได้ เข้า ใจและเข้าถึงความยุ ติธรรม 
โดยเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง
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เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจผ่านทางรายการวิทยุ

  เจา้หนา้ทีส่ำนกังานยตุธิรรมจงัหวดัปตัตาน ีจดัรายการวทิย ุ 
“เส้นทางยุติธรรม” ทาง สวท.ปัตตานี 101 MHZ. เพื่อเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและช่องทางการให้บริการงาน 
ด้านยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 
นายวรพจน์ สะรอนี กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ 
จังหวัดปัตตานี (กพยจ.) ร่วมพูดคุยและให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับ 
บทบาทภารกจิของศนูยย์ตุธิรรมชมุชน ซึง่รายการดงักลา่วออกอากาศ 
ทุกวันอังคาร เวลา 10.00 – 11.00 น.

ทุกทิศยุติธรรม  กองบรรณาธิการ

     ไม่มีอะไรสำคัญเท่าเมื่อมีปัญหาต่าง ๆ แล้ว 
สามารถมองหาที่พึ่งได้ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า 
บทบาทภารกจิของศนูยย์ตุธิรรมชมุชนนัน้ สามารถ 
ช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนได้ เช่น คอยเฝ้าระวัง 
และป้องกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ และการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ  
แล ะ รับ เ ร่ือง ร้อง เรี ยนหรือร้ องทุกข์ปัญหา 
ความไม่ เป็นธรรมของประชาชน  และรับแจ้ง 
เบาะแสข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ  
ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้คำแนะนำและ 
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรมทุกหน่วยงานเฝ้าคอยติดตาม  
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ 
ประชาชนได้ เข้า ใจและเข้าถึงความยุติธรรม 
โดยเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่อง
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เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายในสถานศึกษา

 นางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ 
รว่มกบัสำนกังานยตุธิรรมจงัหวัด และหน่วยงานในสงักดักระทรวงยตุธิรรมในพ้ืนท่ี จดักจิกรรมเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และงานบังคับคดี รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ โดยมีนักศึกษาช้ันปีที่ 1  
คณะเทคโนโลยสีงัคม และคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม จำนวนกวา่ 100 คน เข้ารว่มฯ ณ หอประชมุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  

อบรมความรู้กฎหมายจราจรผู้ถูกคุมความประพฤติ

 นายสายยนต์ ปัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงาน 
คุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำอาสาสมัคร 
คุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการตดิตามดแูลและใหก้ารสงเคราะหผ์ูพ้น้โทษ 
หลังปล่อย ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขฟื้นฟู พัฒนา และส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กร ภาครัฐ 
และภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู  
และพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นคนดีของสังคม 
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 พรอ้มนีไ้ดน้ำพนกังานคมุประพฤต ิอาสาสมัคร 
คุ มประพฤติ เ ข้ าพบปะพู ดคุ ยฟื้ นฟู จิ ต ใ จและ 
ให้คำปรึกษาชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ 
ติดตามและให้ การสง เคราะห์ภายหลังปล่ อย 
แกผู้่ต้องขังท่ีกำลังจะพ้นโทษ ณ ทัณฑสถานบาํบดัพเิศษ 
พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ย

 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
ในจงัหวดัลพบรุ ีเขา้รว่มโครงการเสรมิสรา้งและพฒันาบคุลากรดา้นประนอมขอ้พพิาท 
ผ่านกิจกรรมในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ซ่ึงสถาบัน 
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ย รวมถึงประโยชน์ของการจัดการ 
ความขัดแย้งให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี
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 พรอ้มนีไ้ดน้ำพนกังานคมุประพฤต ิอาสาสมคัร 
คุ มประพฤติ เ ข้ าพบปะพู ดคุ ยฟื้ นฟู จิ ต ใ จและ 
ให้คำปรึกษาชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ 
ติดตามและให้ การสง เคราะห์ภายหลั งปล่ อย 
แกผู่ต้อ้งขงัทีก่ำลังจะพน้โทษ ณ ทณัฑสถานบาํบดัพเิศษ 
พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ย

 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
ในจงัหวดัลพบรุ ีเขา้รว่มโครงการเสรมิสรา้งและพฒันาบคุลากรดา้นประนอมข้อพพิาท 
ผ่านกิจกรรมในหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ซึ่งสถาบัน 
อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ย รวมถึงประโยชน์ของการจัดการ 
ความขัดแย้งให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี
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 ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่ยากหากประชาชนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ เมื่อประสบปัญหาต่าง ๆ  
ขึ้นมาก็จะสามารถใช้ความรู้นั้นดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภาครัฐจำเป็นต้องเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้  
ความเข้าใจดา้นกฎหมายแกเ่ยาวชนและประชาชนควบคูก่นัไป เพือ่ตรวจสอบ ถว่งดลุหนว่ยงานทางกระบวนการยตุธิรรม 
ที่เกี่ยวข้อง การสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ สามารถลดความเหลื่อมล้ำและ 
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

สอนสุขศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน

 คณะครู อ าจารย์  และนั กศึ กษาพยาบาล  
จากคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าจัดกิจกรรม 
การสอนสขุศกึษา เรือ่ง ยาบ้า เหลา้ บุหรี ่และทักษะการปฏเิสธ  
พร้อมทั้งแจกขนมและน้ำหวานให้กับเด็กและเยาวชน  
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 
พิษณุโลก 
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ภาษายุติธรรม  นางสาวตวงพร  สอาด      นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองการต่างประเทศ 
            สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 หลากหลายภาษาในอาเซียนเป็นเรือ่งท่ีน่าเรยีนรู ้โดยเฉพาะภาษาพมา่ ซึง่คนไทยใกลช้ดิกบัพมา่มาก จากผลการสำรวจ 
พบว่าชาวพม่าเป็นแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยมากท่ีสุด และจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN  
community) ในปี พ.ศ. 2558 เป็นพัฒนาการครั้งสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia)  
โดยเป็นที่คาดหวังว่า รัฐสมาชิกอาเซียนจะสามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นใน 3 ด้านหลักๆ  ได้แก่ 
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 • ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ส่งเสริมความร่วมมือทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมวัฒนธรรมระหว่างกันในหลากหลายมิติ ดังนั้น เพื่อให้คนไทยเข้าใจอาเซียน เข้าใจการอยู่ร่วมกันของประเทศ 
เพื่อนบ้าน จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น 

คนพม่าส่วนมาก
ที่อยู่ในประเทศไทยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ค่อนข้างดี 
แต่คนไทยที่รู้ภาษาพม่ามีน้อยมาก

 คนพม่าส่วนมากที่อยู่ในประเทศไทยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
ค่อนข้างดี แต่คนไทยที่รู้ภาษาพม่ามีน้อยมาก ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาพม่า 
จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนไทยในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือ 
ในภูมิภาคอาเซียน
 กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้ 
ประชาชนเขา้ถงึความยตุธิรรมอยา่งเทา่เทยีม ซึง่ผูร้บับริการมท้ัีงชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศ การติดต่อส่ือสารจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะทำให้เกิดความ 
เขา้ใจ เสรมิสรา้งภาพลกัษณแ์ละทศันคตทิีด่ตีอ่กนัในระดบัตา่งๆ ทัง้ในระดบั 
ประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้น การพัฒนาทักษะด้านภาษาอาเซียน  
โดยเฉพาะภาษาพม่าของบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นปัจจัย 
ท่ีสำคัญในการเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและประสานงานเพื่อให้ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการอำนวยความยุติธรรมและให้บริการ 
ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 กองการตา่งประเทศ สำนกังานปลดักระทรวงยติุธรรม  ได้ตระหนกัถึง 
ความสำคัญในประเด็นนี้ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรมเพ่ือยกระดับการปฏิบัติงาน (การอบรมภาษาพม่าเบ้ืองต้น) ข้ึน 
ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมี 
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ซึ่งเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวง 
ยุติธรรมที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการล่าม/หรือการใช้ภาษาพม่า 
ในการปฏบิตังิานจากหนว่ยงานในสงักดักระทรวงยตุธิรรม เขา้รบัการฝกึอบรม 
ในครั้งนี้ 

ภาษาพม่า
กับกระบวนการยุติธรรม
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ภาษายุติธรรม  นางสาวตวงพร  สอาด      นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองการต่างประเทศ 
            สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 หลากหลายภาษาในอาเซียนเปน็เรือ่งทีน่า่เรยีนรู ้โดยเฉพาะภาษาพมา่ ซึง่คนไทยใกลชิ้ดกบัพมา่มาก จากผลการสำรวจ 
พบว่าชาวพม่าเป็นแรงงานต่างชาติท่ีทำงานอยู่ในประเทศไทยมากท่ีสุด และจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN  
community) ในปี พ.ศ. 2558 เป็นพัฒนาการครั้งสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia)  
โดยเป็นที่คาดหวังว่า รัฐสมาชิกอาเซียนจะสามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นใน 3 ด้านหลักๆ  ได้แก่ 
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 • ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ส่งเสริมความร่วมมือทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมวัฒนธรรมระหว่างกันในหลากหลายมิติ ดังนั้น เพื่อให้คนไทยเข้าใจอาเซียน เข้าใจการอยู่ร่วมกันของประเทศ 
เพื่อนบ้าน จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น 

คนพม่าส่วนมาก
ที่อยู่ในประเทศไทยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ค่อนข้างดี 
แต่คนไทยที่รู้ภาษาพม่ามีน้อยมาก

 คนพม่าส่วนมากที่อยู่ในประเทศไทยสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
ค่อนข้างดี แต่คนไทยที่รู้ภาษาพม่ามีน้อยมาก ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาพม่า 
จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนไทยในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือ 
ในภูมิภาคอาเซียน
 กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้ 
ประชาชนเข้าถึงความยติุธรรมอยา่งเท่าเทยีม ซ่ึงผู้รับบริการมท้ัีงชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศ การติดต่อส่ือสารจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะทำให้เกิดความ 
เขา้ใจ เสรมิสรา้งภาพลกัษณแ์ละทศันคตทิีด่ตีอ่กนัในระดบัตา่งๆ ทัง้ในระดบั 
ประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้น การพัฒนาทักษะด้านภาษาอาเซียน  
โดยเฉพาะภาษาพม่าของบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นปัจจัย 
ที่สำคัญในการเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและประสานงานเพื่อให้ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมและให้บริการ 
ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 กองการต่างประเทศ สำนกังานปลัดกระทรวงยติุธรรม  ได้ตระหนกัถงึ 
ความสำคัญในประเด็นนี้ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรมเพ่ือยกระดับการปฏิบัติงาน (การอบรมภาษาพม่าเบ้ืองต้น) ข้ึน 
ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมี 
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ซึ่งเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวง 
ยุติธรรมที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการล่าม/หรือการใช้ภาษาพม่า 
ในการปฏบิติังานจากหนว่ยงานในสงักดักระทรวงยติุธรรม เขา้รบัการฝกึอบรม 
ในครั้งนี้ 

ภาษาพม่า
กับกระบวนการยุติธรรม

36 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

 ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดม้ีความรูค้วามเขา้ใจในภาษาพมา่มากขึน้ อนัเป็นการชว่ยลดชอ่งวา่งในการสือ่สารและชว่ยลด 
ปัญหาความไม่เข้าใจ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ในด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาษายุติธรรมฉบับนี้ ขอเริ่มคำศัพท์ภาษาพม่าตั้งแต่การทักทายกันในชีวิตประจำวัน เช่น 
 • สวัสดี (คำอ่าน มิง-กะ-ลา-บา)
 • ขอบคุณ (คำอ่าน เจ-ซู-ติน-บา-แด)
 • สบายดีไหม2 (คำอ่าน เน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า)
 • ยินดีที่ได้รู้จัก3 (คำอ่าน ตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด) 
 • ลาก่อน (คำอ่าน เจ๊ะ-โจน-แม่)  

และขอหยิบยกคำศัพท์ภาษาพม่าสำคัญที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม4  ดังนี้

   คำศัพท์     คำอ่าน
   ศาล       ตะ-ยา-โยง
   อัยการ     อะ-โซ-ยะ-เชะ-เหน่
   ตำรวจ     แย-ตา
   กระทรวงยุติธรรม   ตะ-ยา-เย-หวิ่น-จี-ถา-นะ
   ผู้พิพากษา    ตะ-ยา-ตู่-จี
   คดีอาญา    ปยิจ-ฮมุ
   คดีแพ่ง     ตะ-ยา-มะ-ฮมุ
   ผู้ต้องหา     มะ-ตี่ง-ก่า-ตู่
   พยาน     แตะ-เต่
   จำเลย     ตะ-ยา-ข่าน
   เรือนจำ     ถ่อง
   นักโทษ     อะ-จีน-ตา
 หวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปสำหรับประชาชนโดยทั่วไป และคงจะได้นำไปใช้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย 

อ้างอิงข้อมูล
1 ข้อมูลจาก https://www.wordyguru.com/a/คำศัพท์ไทยพม่า
2 ข้อมูลจาก http://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=281&limitstart=1
3 ข้อมูลจาก region6.prd.go.th/main.php?filename=myanmar_language
4 อ.วทัญญู ฟักทอง. (2560). เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดกระทรวง 
ยุติธรรม เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน (การอบรมภาษาพม่าเบื้องต้น). กรุงเทพมหานคร  : กองการต่างประเทศ  
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการของประเทศพม่า จัดอยู่ในตระกูลภาษาย่อยทิเบต – พม่า อันเป็นภาษาย่อย 
ของตระกูลภาษา โดยเป็นภาษาแม่ของคนประมาณ 32 ล้านคนในพม่า และเป็นภาษาที่สองของชนกลุ่มน้อย 
ในพมา่ ภาษาพมา่เปน็ภาษาท่ีมรีะดบัเสยีง หรอืวรรณยกุต์ มวีรรณยกุต์ 4 เสยีง และเขยีนโดยใชอ้กัษรพมา่ ซ่ึงดดัแปลงมาจาก 
อักษรมอญอีกทอดหนึ่ง โดยภาษาพม่าสามารถแบ่งอย่างกว้าง ๆ ได้ 2 ระดับ คือ
 • ระดับทางการใช้งานวรรณคดี งานราชการและวิทยุกระจายเสียง 
 • ระดับไม่เป็นทางการใช้ภายในครอบครัวและกับเพื่อน1
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กฎหมายสามัญประจำบ้าน
 นางสาวนิตา บุณยรัตน์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการ

       กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร สำนักงานศาลปกครอง

ไว้สำหรับการกระทำนั้น ซ่ึงศาลปกครองมีอำนาจตรวจสอบ 
และเพิกถอนคำส่ังทางปกครองได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึง่ (1)  
และมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
 แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีฝ่ายปกครองออกคำสั่ง 
ทางปกครองโดยฝ่าฝืนหรือไม่ได้ปฏิบัติตาม “หลักการรับฟัง 
คู่กรณี” หากได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์ในภายหลังก่อนสิ้นสุด 
กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์หรือกรณีที่กฎหมายเฉพาะ 
ไม่ได้กำหนดให้อุทธรณ์ และได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์ก่อน 
การนำคำสัง่ทางปกครองไปฟอ้งคดตีอ่ศาลปกครอง ยอ่มถอืวา่ 
ได้ดำเนินการตามหลักการรับฟังคู่กรณี ทั้งนี้ ตามมาตรา 41  
วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  
ไม่เป็นเหตุให้คำสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ (ถือว่าได้รับฟัง 
คู่กรณีแล้ว) ดังเช่น คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ีนำมา 
เป็นอุทาหรณ์คดีปกครองในฉบับนี้ 

ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ 
“รับฟังคู่กรณี”

แต่คู่กรณี
ไม่ดำเนินการ...! 

“หลักการรับฟังคู่กรณี” ถือเป็น
หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ

ที่คุ้มครองความเป็นธรรมให้กับคู่กรณี
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

ก่อนที่ฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจออก

“คำสั่งทางปกครอง” 
เพื่อให้เกิดผลอันหนึ่งอันใด
ในทางกฎหมายกับ “คู่กรณี”

 “หลกัการรับฟงัคูก่รณ”ี ตามมาตรา 30 วรรคหนึง่  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539 ถือเป็นหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ 
ท่ีคุ้มครองความเป็นธรรม ให้กับคู่กรณีในกระบวนการ 
พิจารณาทางปกครองก่อนที่ฝ่ายปกครองหรือหน่วยงาน 
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจออก “คำสั่ง 
ทางปกครอง” เพือ่ใหเ้กิดผลอันหน่ึงอันใดในทางกฎหมายกบั  
“คู่กรณี” หรือผู้ตกอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง  
ซ่ึงนอกจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539 จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัต ิ
ราชการทางปกครองเพือ่ประกนัความเปน็ธรรมใหก้บัคูก่รณ ี
ในกระบวนการพจิารณาทางปกครองแลว้ ยงัเปน็การประกนั 
คุณภาพของคำสั่งทางปกครองท่ีฝ่ายปกครองได้ใช้อำนาจ 
ตามกฎหมายอย่างถูกต้องไม่ได้เป็นไปโดยอำเภอใจหรือ 
มีอคติลำเอียง
 ดังนั้น ฝ่ายปกครองจึงมีหน้าที่ปฏิบัติราชการภายใต้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 กำหนดไว้ และการรับฟังคู่กรณี 
ถอืเปน็รปูแบบ ขัน้ตอนหรอืวธิกีารอนัเปน็สาระสำคญัทีก่ำหนด 
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กฎหมายสามัญประจำบ้าน
 นางสาวนิตา บุณยรัตน์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการ

       กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร สำนักงานศาลปกครอง

ไว้สำหรับการกระทำนั้น ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจตรวจสอบ 
และเพิกถอนคำสัง่ทางปกครองไดต้ามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1)  
และมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
 แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ฝ่ายปกครองออกคำสั่ง 
ทางปกครองโดยฝ่าฝืนหรือไม่ได้ปฏิบัติตาม “หลักการรับฟัง 
คู่กรณี” หากได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์ในภายหลังก่อนสิ้นสุด 
กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์หรือกรณีที่กฎหมายเฉพาะ 
ไม่ได้กำหนดให้อุทธรณ์ และได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์ก่อน 
การนำคำสัง่ทางปกครองไปฟอ้งคดตีอ่ศาลปกครอง ยอ่มถอืวา่ 
ได้ดำเนินการตามหลักการรับฟังคู่กรณี ทั้งนี้ ตามมาตรา 41  
วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน  
ไม่เป็นเหตุให้คำสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ (ถือว่าได้รับฟัง 
คู่กรณีแล้ว) ดังเช่น คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ีนำมา 
เป็นอุทาหรณ์คดีปกครองในฉบับนี้ 

ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ 
“รับฟังคู่กรณี”

แต่คู่กรณี
ไม่ดำเนินการ...! 

“หลักการรับฟังคู่กรณี” ถือเป็น
หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ

ที่คุ้มครองความเป็นธรรมให้กับคู่กรณี
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

ก่อนที่ฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจออก

“คำสั่งทางปกครอง” 
เพื่อให้เกิดผลอันหนึ่งอันใด
ในทางกฎหมายกับ “คู่กรณี”

 “หลกัการรับฟงัคูก่รณ”ี ตามมาตรา 30 วรรคหนึง่  
แห่งพระราชบัญญัติวิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539 ถือเป็นหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ 
ที่คุ้มครองความเป็นธรรม ให้กับคู่กรณีในกระบวนการ 
พิจารณาทางปกครองก่อนที่ฝ่ายปกครองหรือหน่วยงาน 
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจออก “คำสั่ง 
ทางปกครอง” เพือ่ใหเ้กดิผลอนัหนึง่อนัใดในทางกฎหมายกบั  
“คู่กรณี” หรือผู้ตกอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง  
ซึ่งนอกจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539 จะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัต ิ
ราชการทางปกครองเพือ่ประกนัความเปน็ธรรมใหก้บัคูก่รณ ี
ในกระบวนการพจิารณาทางปกครองแลว้ ยงัเปน็การประกนั 
คุณภาพของคำสั่งทางปกครองท่ีฝ่ายปกครองได้ใช้อำนาจ 
ตามกฎหมายอย่างถูกต้องไม่ได้เป็นไปโดยอำเภอใจหรือ 
มีอคติลำเอียง
 ดังนั้น ฝ่ายปกครองจึงมีหน้าที่ปฏิบัติราชการภายใต้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 กำหนดไว้ และการรับฟังคู่กรณี 
ถอืเปน็รปูแบบ ข้ันตอนหรือวธิกีารอนัเปน็สาระสำคญัท่ีกำหนด 
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 เป็นกรณีที่ เจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจได้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัย โดยไม่ได้ให้โอกาส 
ผู้ถูกกล่าวหา (คู่กรณี) ชี้แจงหรือนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมาย 
กำหนดไว้ แต่ในชั้นอุทธรณ์ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง 
แก้ข้อกล่าวหา

 ข้อพิพาทในคดีนี้ เกิดข้ึนในขณะท่ีบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (ซึ่งกำหนด 
ข้ันตอนและวิธีการดำเนินการทางวินัยไว้เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ใช้บังคับ 
ในปัจจุบัน)โดยในการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือน ไม่ว่าจะเป็นกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
หรืออย่างไม่ร้ายแรง จะต้องมีการสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรม โดยจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา

	 กรณีดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยได้ดำเนินการ
โดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า คณะกรรมการ 
สืบสวนข้อเท็จจริงได้สอบปากคำผู้ถูกกล่าวหา (นามสมมุติว่า  
นายดวงดี) ในฐานะพยาน หลังจากนั้น ผู้มีอำนาจได้มีคำสั่ง 
ลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยลงโทษตัดเงินเดือน 
นายดวงดี 5% เป็นเวลา 1 เดือน กรณีมีพฤติกรรมเป็น 
พยานเท็จให้ข้าราชการกล่าวโทษข้าราชการด้วยกันและ 
ผู้บังคับบัญชา

 นายดวงดี เห็นว่าการมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 
เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในการสืบสวน 
ข้อเท็จจริงไม่ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและให้โอกาสชี้แจง 
แสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาก่อนมีคำสั่งลงโทษ 
ตัดเงินเดือน จึงอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์  
ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้มีอำนาจ 
พิจารณาอุทธรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อย่างไม่ร้ายแรงคณะใหม่เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
และให้เสนอเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ได้มีบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสรุปพยานหลักฐาน 
โดยนายดวงดีได้รับบันทึกแล้ว และนายดวงดีขอขยาย 
ระยะเวลาทำคำชี้แจง 2 ครั้ง แต่ก็ไม่ได้ทำคำชี้แจงหรือแสดง 
พยานหลักฐานใด ๆ เพื่อแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กำหนด  
แต่ได้ขอขยายเวลาโดยไม่มีกำหนดและไม่ได้รับอนุญาต

	 ต่อมาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการฯ  
รวมทั้งได้ฟัง คำแถลงการณ์ด้วยวาจาของนายดวงดีแล้ว มีมติยกอุทธรณ์

นายดวงดี

เป็นพยานเท็จให้ข้าราชการ
กล่าวโทษข้าราชการด้วยกัน
และผู้บังคับบัญชา

ลงโทษ

อุทธรณ์

- 5% 
= 1 เดือน

เห็นว่า
เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แต่งตั้ง

คณะกรรมการคณะใหม่
เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
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 คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ 
ที่ดีในเรื่อง “หลักรับฟังคู่กรณี” ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 

ในการออกคำส่ังลงโทษทางวินัย (ซ่ึงมีสถานะเป็น “คำส่ังทางปกครอง”  
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539) ก่อนออกคำสั่งทางปกครอง โดยฝ่ายปกครองจะต้องให้โอกาส 
คู่กรณี (หมายความว่า ผู้ ้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอผู้อยู่ ่ในบังคับหรือ 
จะอยู่ ่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ ้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการ 
พิจารณาทางปกครอง เนื่องจากสิทธิของผู้้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผล 
ของคำสั่งทางปกครอง) ได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส 
โตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐานเพือ่ประกนัความเปน็ธรรมใหก้บัคูก่รณ ีแต่หากไมไ่ด ้

รบัฟงัคูก่รณใีนชัน้กอ่นท่ีเจ้าหนา้ท่ีผู้มอีำนาจออกคำสัง่ทางปกครอง ฝ่ายปกครอง 
ยงัมโีอกาสแกไ้ขโดยการรบัฟงัคูก่รณใีนชัน้อทุธรณไ์ดแ้ละหากใหโ้อกาสคูก่รณ ี

ดังกล่าวแล้ว คู่กรณีไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของตน  
ย่อมมีผลทำให้คำส่ังทางปกครองนั้นชอบด้วยรูปแบบ ขั้นตอนหรือ 

วิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น 

 ปัญหาคือ ฝ่ายปกครองได้ปฏิบัติตามหลักการรับฟังคู่กรณี ตามมาตรา 30 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แล้วหรือไม่ ศาลปกครอง 
สูงสุดวินิจฉัยว่า การสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
ก่อนมีการออกคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา  
และโดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (ใช้บังคับ 
ขณะเกิดมูลคดีพิพาท) ไม่ได้บัญญัติวิธีการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนี้ ผู้บังคับบัญชา 
จึงต้องปฏิบัติตามหลักทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 

ข้อกล่าวหาเพื่อให้ผู้นั้นได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแก้ข้อกล่าวหา
 การที่ผู้มีอำนาจมีคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและให้โอกาสนายดวงด ี
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแต่ประการใด เป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญของกระบวนการ 
พิจารณาทางปกครองที่กฎหมายกำหนด
 แต่แม้ว่ากระบวนการพิจารณาออกคำสั่งลงโทษในชั้นต้น ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ 
ที่กฎหมายกำหนด แต่ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ โดยให้นายดวงดี มีโอกาสทราบข้อเท็จจริง 
และมีโอกาสชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาแล้ว แต่นายดวงดีไม่ได้ทำคำชี้แจงหรือแสดงพยาน 
หลกัฐานใด ๆ  เพือ่โตแ้ยง้ข้อเท็จจรงิท่ีสนับสนุนขอ้กลา่วหา ดงันัน้ จงึถอืวา่การดำเนนิการทางวนิยัไดม้กีารดำเนนิการ 
โดยถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว คำสั่งลงโทษ

นายดวงดีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 1174/2559)
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 คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วางบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ 
ที่ดีในเรื่อง “หลักรับฟังคู่กรณี” ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 

ในการออกคำส่ังลงโทษทางวินัย (ซึ่งมีสถานะเป็น “คำสั่งทางปกครอง”  
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539) ก่อนออกคำสั่งทางปกครอง โดยฝ่ายปกครองจะต้องให้โอกาส 
คู่กรณี (หมายความว่า ผู้ ้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอผู้อยู่ ่ในบังคับหรือ 
จะอยู่ ่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ ้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการ 
พิจารณาทางปกครอง เนื่องจากสิทธิของผู้้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผล 
ของคำสั่งทางปกครอง) ได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาส 
โต้แยง้แสดงพยานหลกัฐานเพือ่ประกนัความเป็นธรรมใหก้บัคูก่รณ ีแตห่ากไม่ได ้

รับฟังคูก่รณใีนชัน้กอ่นท่ีเจ้าหนา้ทีผู่ม้อีำนาจออกคำสัง่ทางปกครอง ฝา่ยปกครอง 
ยงัมโีอกาสแกไ้ขโดยการรบัฟงัคูก่รณใีนชัน้อทุธรณไ์ดแ้ละหากใหโ้อกาสคูก่รณ ี

ดังกล่าวแล้ว คู่กรณีไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของตน  
ย่อมมีผลทำให้คำส่ังทางปกครองน้ันชอบด้วยรูปแบบ ขั้นตอนหรือ 

วิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น 

 ปัญหาคือ ฝ่ายปกครองได้ปฏิบัติตามหลักการรับฟังคู่กรณี ตามมาตรา 30 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แล้วหรือไม่ ศาลปกครอง 
สูงสุดวินิจฉัยว่า การสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
ก่อนมีการออกคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา  
และโดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 (ใช้บังคับ 
ขณะเกิดมูลคดีพิพาท) ไม่ได้บัญญัติวิธีการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนี้ ผู้บังคับบัญชา 
จึงต้องปฏิบัติตามหลักทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 

ข้อกล่าวหาเพื่อให้ผู้นั้นได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแก้ข้อกล่าวหา
 การที่ผู้มีอำนาจมีคำส่ังลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและให้โอกาสนายดวงด ี
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแต่ประการใด เป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญของกระบวนการ 
พิจารณาทางปกครองที่กฎหมายกำหนด
 แต่แม้ว่ากระบวนการพิจารณาออกคำสั่งลงโทษในชั้นต้น ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ 
ท่ีกฎหมายกำหนด แต่ได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ โดยให้นายดวงดี มีโอกาสทราบข้อเท็จจริง 
และมีโอกาสชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาแล้ว แต่นายดวงดีไม่ได้ทำคำชี้แจงหรือแสดงพยาน 
หลกัฐานใด ๆ  เพือ่โตแ้ยง้ขอ้เทจ็จรงิทีส่นบัสนนุขอ้กลา่วหา ดงันัน้ จงึถือว่าการดำเนินการทางวนัิยไดม้กีารดำเนนิการ 
โดยถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว คำสั่งลงโทษ

นายดวงดีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 1174/2559)
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 ทั้งนี้  คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้ 
บุคคลหนึ่งบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะกระทำการ 
อย่างหนึ่ งอย่างใด ตามที่กำหนดแทนตน 
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใด ๆ ได้  
และในการนี้หากเจ้าหน้าที่จะดำเนินกระบวน 
พิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะ 
เมื่อเป็นเรื่องที่ผู้ น้ันมีหน้าที่ โดยตรงที่จะต้อง 
ทำการนั้นด้วยตนเอง และต้องแจ้งให้ผู้ได้รับ 
การแต่งตั้งให้กระทำการแทนทราบด้วยนะขอรับ

กฎหมายน่ารู้  กองบรรณาธกิาร

“คู่กรณี” คำง่ายๆ ในภาษากฎหมาย
     พี่เปาแห่งกองบรรณาธิการมีเรื่องมาเล่าอีกแล้ว วันนี้มีคำง่ายๆ ที่เราชอบพูดกันบ่อยๆ 
มาเล่าสู่กันฟังในแบบภาษากฎหมายนะขอรับ คำนี้ก็คือคำว่า “คู่กรณี”

ข้อมูลจาก : มาตรา 5, 21 ,23, 24 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

หรือสรุปสั้นๆ ว่า 
“คู่กรณีเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และได้รับผลกระทบจากคำสั่ง
ทางปกครอง ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นจำเลย 

หรือโจทย์ผู้ยื่นฟ้องก็ตาม”

“คู่กรณี” นั้น หมายถึงผู้ยื่นคำขอ
หรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับ

ของคำสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามา
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

เนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือน
จากผลของคำสั่งทางปกครอง  

 ตามขอบเขตที่สิทธิของตน 
ถูกกระทบกระเทือน หรืออาจถูก 
กระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ 
และหากว่ามีการพิจารณาทาง 
ปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัว 
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่  คู่กรณีมีสิทธิ  
นำทนายความหรือที่ปรึกษาของตน 
เข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้  
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษา 
ไ ด้ทำลงต่อหน้าคู่กรณี ให้ถือว่า 
เป็นการกระทำของคู่กรณี เว้นแต่ 
คูก่รณจีะได้คดัคา้นเสยีแตใ่นขณะนัน้ 

คู่กรณี
อาจเป็นได้ทั้ง

บุคคลธรรมดา

คณะบุคคล

หรือนิติบุคคล

หนังสือแต่งตั้ง
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ที่นี่แจ้งวัฒนะ  กองบรรณาธิการ

 ศาสตราจารย์พิ เ ศษวิ ศิ ษฏ์  วิ ศิ ษฏ์ สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายณรงค์ศักด์ิ ภูมิศรีสะอาด  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืระหวา่งกระทรวงยตุธิรรม  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ปัญญาภิวัฒน์ เพื่อผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการร่วมกันให้โอกาส สร้างอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด 
จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์  
และกรมคมุประพฤต ิดว้ยการใหค้วามรู ้สนบัสนนุทนุการศกึษา  
เปิดโอกาสให้ฝึกงานด้านการขายปลีกในระยะเตรียม 
ความพรอ้มกอ่นปลอ่ย  เพือ่รองรบัการจา้งงานใหก้บัผูพ้น้โทษ 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้กระทำผิดให้เหมาะสม  
ณ หอ้งรบัรองกระทรวงยตุธิรรม ชัน้ 2 อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังตะวันฟาร์มและศูนย์วิสาหกิจชุมชน อำเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  
นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ตลอดจน 
ผู้เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ ต่อจากนั้น เสด็จไปยังเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพ่ือทรงร่วมกิจกรรม 
การอบรมผู้เข้าร่วมโครงการนำแนวทางศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับผู้ต้องขัง ในการนี้ ทรงเปิดป้ายเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง  
ซึ่งเป็นเรือนจำในสังกัดเรือนจำกลางเชียงราย ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเยี่ยมผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ

 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เป็นประธานการประชุมหารือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน  
“โครงการกาฬสินธุ์ happiness 2019” ซึ่งมี พลอากาศเอก  
ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการดำเนิน 
โครงการ ทั้งนี้  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับบริบท 
ในเชิงพ้ืนที่ บูรณาการส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ในส่วนภูมิภาค ตามกรอบการแก้ไขปัญหาท่ีได้กำหนดไว้  
4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การตรวจสอบข้อมูล/เอกสาร 
เบื้องต้น การให้คำปรึกษากฎหมาย การให้บริการแก้ไข 
ปัญหาโดยการไกล่เกลี่ย และการติดตามและประเมินผล  
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรี 
ดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

“ยุติธรรม” สนับสนุนการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน “กาฬสินธุ์โมเดล”

    “ยุติธรรม” ประสานพลัง “ซีพี ออลล์ฯ”
 สร้างอาชีพให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้เริ่มต้นใหม่

42 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



ที่นี่แจ้งวัฒนะ  กองบรรณาธิการ

 ศาสตราจารย์พิ เ ศษวิ ศิ ษฏ์  วิ ศิ ษฏ์ สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสะอาด  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งกระทรวงยตุธิรรม  
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ปัญญาภิวัฒน์ เพื่อผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการร่วมกันให้โอกาส สร้างอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด 
จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์  
และกรมคมุประพฤต ิดว้ยการใหค้วามรู ้สนบัสนนุทนุการศึกษา  
เปิดโอกาสให้ฝึกงานด้านการขายปลีกในระยะเตรียม 
ความพรอ้มกอ่นปลอ่ย  เพือ่รองรบัการจา้งงานใหก้บัผูพ้น้โทษ 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้กระทำผิดให้เหมาะสม  
ณ หอ้งรบัรองกระทรวงยตุธิรรม ชัน้ 2 อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังตะวันฟาร์มและศูนย์วิสาหกิจชุมชน อำเภอแม่ลาว  
จังหวัดเชียงราย โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  
นายประสาร มหาล้ีตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ตลอดจน 
ผู้เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ ต่อจากนั้น เสด็จไปยังเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อทรงร่วมกิจกรรม 
การอบรมผู้เข้าร่วมโครงการนำแนวทางศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับผู้ต้องขัง ในการนี้ ทรงเปิดป้ายเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง  
ซึ่งเป็นเรือนจำในสังกัดเรือนจำกลางเชียงราย ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเยี่ยมผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ

 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เป็นประธานการประชุมหารือขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน  
“โครงการกาฬสินธุ์ happiness 2019” ซึ่งมี พลอากาศเอก  
ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการดำเนิน 
โครงการ ทั้งนี้  เพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับบริบท 
ในเชิงพื้นที่ บูรณาการส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ในส่วนภูมิภาค ตามกรอบการแก้ไขปัญหาที่ได้กำหนดไว้  
4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การตรวจสอบข้อมูล/เอกสาร 
เบื้องต้น การให้คำปรึกษากฎหมาย การให้บริการแก้ไข 
ปัญหาโดยการไกล่เกลี่ย และการติดตามและประเมินผล  
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรี 
ดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

“ยุติธรรม” สนับสนุนการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน “กาฬสินธุ์โมเดล”

    “ยุติธรรม” ประสานพลัง “ซีพี ออลล์ฯ”
 สร้างอาชีพให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้เริ่มต้นใหม่
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 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยตุธิรรม เปน็ประธานการประชมุผูบ้รหิารกระทรวงยตุธิรรมผา่นระบบ Video Conference  
โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมการประชุมฯ เพื่อมอบนโยบายและติดตามผล 
การดำเนินงานในประเด็นต่างๆ พร้อมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อลดความ 
เหล่ือมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคม ท้ังนี้ในปี 2561 จะเป็นปีแห่งการปฏิรูป  
โดยกระทรวงยุติธรรมจะมีการปฏิรูปในส่วนขององค์กรและการปฏิรูปทางด้านกฎหมาย  
ท่ีตอ้งขบัเคลือ่นไปพรอ้มกบัการปฏริปู Thailand 4.0 ดว้ย ณ หอ้งประชมุกระทรวงยตุธิรรม 1  
ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

รมว.ยุติธรรม ติดตามการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

     พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหาร 
กระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยาย 
สรุปภารกิจ พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงาน โดยมี  
พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  
พร้อมด้วยผู้บริหารกรมราชทณัฑ์ ใหก้ารต้อนรับ พรอ้มทัง้ 
รับมอบนโยบาย ต่อจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลาง 
บางขวาง เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ 
รับทราบสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจำ

 พลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม นำคณะผูบ้รหิารกระทรวงยตุธิรรม  
ตรวจเยีย่ม และรบัฟงัการบรรยายสรปุภารกจิ รวมทัง้มอบนโยบายการทำงานของกรมสอบสวนคดพีเิศษ โดยไดเ้รง่รดัการดำเนนิงานคดี 
ที่ทำให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับผลกระทบ โดยมี พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบายการทำงาน 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรุงเทพฯ

รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับกรมราชทัณฑ์
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รู้ไว้ใช่ว่า…  นางสาวภัทยารัตน์ ศรีสังวาลย์

การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ

ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน

การระบุยืนยันตัวบุคคล
บนเอกสารนิติกรรมต่าง ๆ 

หากบุคคลผู้ซึ่งไม่สามารถเขียนหนังสือได้ 
การประทับรอยลายนิ้วมือบนเอกสาร

ก็สามารถเป็นการยืนยันตัวบุคคล
แทนการเซ็นชื่อได้ 

เป็นการช่วยระบุตัวบุคคลได้
อย่างแน่นอนวิธีการหนึ่ง

 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ  
ภายใตส้ถาบนันติวิทิยาศาสตร ์กระทรวงยตุธิรรมไดด้ำเนนิการ 
ในด้านการตรวจพิสูจน์ลายเส้นนูนบนผิวหนัง ทั้งลายนิ้วมือ 
ฝา่มือ และฝา่เทา้ รวมถึงรอยประทับบนวตัถุพยานชนดิตา่ง ๆ   
ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถมองเห็นได้  
ซึ่งทางกลุ่ม ฯ มีภารกิจหลัก ได้แก่
 1. ตรวจลายพิมพ์นิ้ วมือบนเอกสารนิ ติกรรม  
เปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือตัวอย่าง
 2. ตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว ฝ่ามือขวาและซ้าย  
ฝ่าเท้าขวาและซ้าย ของบุคคลท่ีต้องการตรวจยืนยัน,  
บุคคลนิรนาม เปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว 
ลายพิมพ์ฝ่ามือขวาและซ้าย ลายพิมพ์ฝ่าเท้าขวาและซ้าย 
ของตัวอย่าง
 3. ตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ที่ตรวจเก็บ 
จากวตัถพุยานในคด ีหรืออืน่ ๆ  เปรยีบเทียบกบัลายพมิพน์ิว้มอื 
10 นิว้ ลายพิมพ์ฝ่ามือขวาและซา้ย ลายพมิพฝ์า่เท้าขวาและซา้ย 
ของผู้ต้องสงสัยหรือตัวอย่าง
 4. การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า 
บนวัตถุพยาน

 การระบุยืนยันตัวบุคคลบนเอกสารนิติกรรมต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็น เอกสารที่ดิน การจดจำนอง การทำสัญญาต่างๆ  
หรือแม้แต่บนตั๋วรับจำนำ หากบุคคลผู้ซึ่งไม่สามารถเขียน 
หนังสือได้ การประทับรอยลายนิ้วมือบนเอกสารก็สามารถ 
เป็นการยืนยันตัวบุคคลแทนการเซ็นชื่อได้ ดังนั้น การตรวจ 
พิสูจน์ลายนิ้วมือบนเอกสารนิติกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว จึงเป็น 
การช่วยระบุตัวบุคคลได้อย่างแน่นอนวิธีการหนึ่ง

        และลายเส้นลายนิ้วมือ
ถูกรบกวนจากพื้นหลัง

ลายนิ้วมื
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รู้ไว้ใช่ว่า…  นางสาวภัทยารัตน์ ศรีสังวาลย์

การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ

ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน

การระบุยืนยันตัวบุคคล
บนเอกสารนิติกรรมต่าง ๆ 

หากบุคคลผู้ซึ่งไม่สามารถเขียนหนังสือได้ 
การประทับรอยลายนิ้วมือบนเอกสาร

ก็สามารถเป็นการยืนยันตัวบุคคล
แทนการเซ็นชื่อได้ 

เป็นการช่วยระบุตัวบุคคลได้
อย่างแน่นอนวิธีการหนึ่ง

 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ  
ภายใตส้ถาบนันติิวทิยาศาสตร ์กระทรวงยติุธรรมได้ดำเนนิการ 
ในด้านการตรวจพิสูจน์ลายเส้นนูนบนผิวหนัง ทั้งลายนิ้วมือ 
ฝา่มอื และฝา่เทา้ รวมถงึรอยประทับบนวตัถพุยานชนดิตา่ง ๆ   
ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถมองเห็นได้  
ซึ่งทางกลุ่ม ฯ มีภารกิจหลัก ได้แก่
 1. ตรวจลายพิมพ์นิ้ วมือบนเอกสารนิ ติกรรม  
เปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือตัวอย่าง
 2. ตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว ฝ่ามือขวาและซ้าย  
ฝ่าเท้าขวาและซ้าย ของบุคคลที่ต้องการตรวจยืนยัน,  
บุคคลนิรนาม เปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว 
ลายพิมพ์ฝ่ามือขวาและซ้าย ลายพิมพ์ฝ่าเท้าขวาและซ้าย 
ของตัวอย่าง
 3. ตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ที่ตรวจเก็บ 
จากวตัถพุยานในคดี หรืออืน่ ๆ  เปรยีบเทยีบกบัลายพมิพน์ิว้มอื 
10 นิว้ ลายพมิพฝ์า่มอืขวาและซา้ย ลายพมิพฝ์า่เทา้ขวาและซา้ย 
ของผู้ต้องสงสัยหรือตัวอย่าง
 4. การตรวจหารอยลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า 
บนวัตถุพยาน

 การระบุยืนยันตัวบุคคลบนเอกสารนิติกรรมต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็น เอกสารที่ดิน การจดจำนอง การทำสัญญาต่างๆ  
หรือแม้แต่บนตั๋วรับจำนำ หากบุคคลผู้ซึ่งไม่สามารถเขียน 
หนังสือได้ การประทับรอยลายนิ้วมือบนเอกสารก็สามารถ 
เป็นการยืนยันตัวบุคคลแทนการเซ็นชื่อได้ ดังนั้น การตรวจ 
พิสูจน์ลายนิ้วมือบนเอกสารนิติกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว จึงเป็น 
การช่วยระบุตัวบุคคลได้อย่างแน่นอนวิธีการหนึ่ง

        และลายเส้นลายนิ้วมือ
ถูกรบกวนจากพื้นหลัง

ลายนิ้วมื
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ตัวอย่างการเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือที่ตรวจพิสูจน์ในคดี

	 การตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือที่ยุ่งยาก  
ซับซ้อน และลายเส้นลายนิ้วมือถูกรบกวน 
จากพื้นหลังบนเอกสารนิติกรรมต่าง ๆ มีส่วน 
ช่วยในกระบวนการยุติธรรม  ให้สามารถ 
ดำเนินการตรวจเพื่อยืนยันตัวบุคคล ซึ่งมี 
ลายนิ้ ว มื อบน เอกสารนิ ติ ก ร รมนั้ น  ๆ  
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการสืบสวน  
สอบสวนต่อไปได้

 ในการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือท่ีมีลักษณะ 
ของลายเสน้ทียุ่ง่ยากซบัซอ้น รวมถงึพืน้หลงัรบกวนลายเส้นลายนิว้มอื 
จงึเปน็การยากทีจ่ะทำการตรวจพสิจูน์ ลายพมิพน้ิ์วมอืทีมี่การประทบั 
ลงบนเอกสารโดยใช้หมึกประทับ เป็นลักษณะหนึ่งที่ทำให้ได้ลายเส้น 
ลายนิ้วมือท่ีถูกรบกวนจากพ้ืนผิวท่ีทำหมึกประทับน้ัน หรือการพิมพ ์
ภาพลายนิ้วมือลงบนเอกสารด้วยเครื่องพิมพ์ท่ีมีความละเอียดต่ำ  
ลายนิ้วมือที่ปรากฏจะมีลักษณะคล้ายจุด ๆ มาต่อกัน ทำให้ลายเส้น 
ขาดความตอ่เน่ือง และหากลายนิว้มอืของผูท้ีป่ระทบัลงบนเอกสารนัน้ 
มีความไม่ชัดเจนของลายเส้นอยู่แล้ว ยิ่งทำให้การตรวจพิสูจน์เป็นไป 
ด้วยความยุ่งยาก และจำเป็นจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ 
ในการตรวจพิสูจน์ รวมถึงต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือช่วย 
ในการตรวจพิสูจน์
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เดินหน้ายุติธรรม  กองบรรณาธิการ

 ในประเด็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 
โดยการส่งเสริม เผยแพร่สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 

กับการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ

กระทรวงยุติธรรม

 หลังจากแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้านได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับในวันที่ 6 เมษายน  
ท่ีผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการปฏิรูปได้มีการศึกษารายละเอียดของแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
บทบาทภารกิจ เพ่ือเตรียมการสำหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแนวทางดังกล่าว ซึ่งมีทั้งการปรับปรุงแก้ไข 
หรอืจดัทำกฎหมายใหม ่การจดัทำแผนงาน/โครงการ และการปรบัปรงุหรอืจดัตัง้หนว่ยงานขึน้ใหม ่เพือ่รบัผดิชอบภารกิจใหม่ 
ตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
  กระทรวงยตุธิรรม ไดม้กีารวเิคราะหค์วามเกีย่วขอ้งเชือ่มโยงระหวา่งภารกจิของสว่นราชการในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
กบัประเดน็การปฏริปูตามแผนการปฏริปูทัง้ 11 ดา้น ซึง่พบวา่ กระทรวงยตุธิรรมมคีวามเกีย่วขอ้งกบัแผนการปฏริปูอย่างนอ้ย 
7 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านการเมือง
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินในทุกประเด็นด้านที่ 1 ด้านที่ 2

 เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการจะต้อง 
ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่อยู่แล้ว โดยประเด็น 
การปฏิรูปในด้านนี้มีจำนวน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) บริการ 
ภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตของประชาชน  
2) ระบบขอ้มลูภาครฐัมมีาตรฐานทนัสมยั และเชือ่มโยงกนั  
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 3) โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัว 
ได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง 4) กำลังคนภาครัฐ  
มีขนาดเหมาะสม และมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 5) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถ 
ดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้อย่าง 
เหมาะสม และ 6) การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว  
โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

ขัน้พืน้ฐาน รวมถงึสง่เสรมิวฒันธรรม 
การเคารพกฎหมาย ประเด็น 
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
โดยสันติวิธี  โดยการพัฒนา 
งานยุติธรรมชุมชน และการ 
ผลกัดนักฎหมายการไกลเ่กลีย่ 
ระงับข้อพิพาท 
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เดินหน้ายุติธรรม  กองบรรณาธิการ

 ในประเด็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 
โดยการส่งเสริม เผยแพร่สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 

กับการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศ

กระทรวงยุติธรรม

 หลังจากแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้านได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับในวันท่ี 6 เมษายน  
ที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการปฏิรูปได้มีการศึกษารายละเอียดของแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
บทบาทภารกิจ เพื่อเตรียมการสำหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแนวทางดังกล่าว ซึ่งมีท้ังการปรับปรุงแก้ไข 
หรอืจดัทำกฎหมายใหม ่การจดัทำแผนงาน/โครงการ และการปรบัปรงุหรอืจดัตัง้หนว่ยงานขึน้ใหม ่เพือ่รบัผดิชอบภารกจิใหม่ 
ตามที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
  กระทรวงยตุธิรรม ไดม้กีารวเิคราะหค์วามเกีย่วขอ้งเชือ่มโยงระหวา่งภารกจิของสว่นราชการในสงักดักระทรวงยตุธิรรม 
กบัประเด็นการปฏริปูตามแผนการปฏริปูทัง้ 11 ดา้น ซึง่พบวา่ กระทรวงยตุธิรรมมคีวามเกีย่วขอ้งกบัแผนการปฏริปูอยา่งนอ้ย 
7 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านการเมือง
ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินในทุกประเด็นด้านที่ 1 ด้านที่ 2

 เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการจะต้อง 
ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่อยู่แล้ว โดยประเด็น 
การปฏิรูปในด้านนี้มีจำนวน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) บริการ 
ภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตของประชาชน  
2) ระบบขอ้มลูภาครฐัมมีาตรฐานทนัสมยั และเชือ่มโยงกนั  
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 3) โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัว 
ได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธ์ิสูง 4) กำลังคนภาครัฐ  
มีขนาดเหมาะสม และมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 5) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถ 
ดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้อย่าง 
เหมาะสม และ 6) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว  
โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

ขัน้พืน้ฐาน รวมถงึสง่เสรมิวฒันธรรม 
การเคารพกฎหมาย ประเด็น 
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
โดยสันติวิธี  โดยการพัฒนา 
งานยุติธรรมชุมชน และการ 
ผลกัดนักฎหมายการไกลเ่กลีย่ 
ระงับข้อพิพาท 
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 ในประเด็นการมีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม 
ในสงัคม โดยการศกึษาวเิคราะหแ์นวทางทีเ่หมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกีย่วกบัธรุกรรม 
การขายฝาก และการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 
ทุกช่องทาง รวมถึงจัดให้มีการอบรมวิธีการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลทางกฎหมายของรัฐให้แก่ 
ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งได้กำหนดให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันจัดทำ 
แผนปฏิบัติการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย

 เป็นแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมโดยตรง ซึ่งมีประเด็นที่กระทรวงยุติธรรมจะต้อง 
ดำเนินการ 9 ประเด็นจาก 10 ประเด็น ได้แก่

ด้านกฎหมาย

ด้านกระบวนการยุติธรรม

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

ประเด็นการปฏิรูปที่ 2
  การพัฒนากลไกช่วยเหลือและ
เพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ประเด็นการปฏิรูปที่ 3
  การพัฒนากลไกการบังคับการ
ตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ

ประเด็นการปฏิรูปที่ 4
  การปรับกระบวนทัศน์
ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้าง
ความปลอดภัยและความเป็นธรรม
ในสังคม

ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 
  การกำหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจน
เพื่อมิให้คดี
ขาดอายุความ

ประเด็นการปฏิรูปที่ 7
  การพัฒนาระบบการสอบสวน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการในการสอบสวน
คดีอาญา

ประเด็นการปฏิรูปที่ 8
  การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อความถูกต้อง
สมบูรณ์ของ
ข้อเท็จจริงแห่งคดี

ประเด็นการปฏิรูปที่ 9
  การเสริมสร้างและพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่งอำนวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชน
โดยสะดวกและรวดเร็ว

ประเด็นการปฏิรูปที่ 10
  การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศ

ประเด็นการปฏิรูปที่ 1
  การกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมที่ชัดเจน
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความยุติธรรม
โดยไม่ล่าช้า

LAW

47วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



 โดยประเดน็การปฏริปูอกีประเดน็หนึง่ คอื ประเด็นการปฏริปูที ่5 การปรบัปรงุระบบการสอบสวนคดีอาญา เพือ่ให ้
การตรวจสอบและถว่งดลุระหวา่งพนกังานสอบสวนกบัพนกังานอยัการอยา่งเหมาะสมนัน้ กระทรวงยตุธิรรมไดจ้ดัทำขอ้เสนอ 
การปฏิรูปกิจการตำรวจของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) เสนอคณะรัฐมนตรีไป 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำส่งข้อเสนอดังกล่าว 
ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) นำไปพิจารณาต่อไป

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านที่ 5 ด้านที่ 9

 ในการปฏิรูปด้านการเพิ่มความสามารถทางการ 
แข่งขันของประเทศ โดยสนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูป 
กฎหมายในการจัดทำมาตรการเพือ่เพิม่ระดบัความยากงา่ย 
ในการประกอบธรุกิจ และดา้นการพฒันาระบบประกนัภยั 
พืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญา

 ในการปฏิรูประบบเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการไกล่เกลี่ย 
ระงับข้อพิพาทระดับชุมชน โดยการพัฒนางานยุติธรรม 
ชุมชน 

ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านที่ 11

 ในด้านการป้องปรามโดยการบริหารงานบุคคลท่ีเป็นไปตามระบบคุณธรรม  
(Merit System) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านการปราบปรามโดยดำเนินมาตรการทางวินัย  
มาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าท่ีในสังกัดท่ีถูกกล่าวหา 
หรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ หรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่างเคร่งครัด

	 นอกจากประเด็นที่กล่าวข้างต้นแล้ว  
กระทรวงยุติธรรมอาจมีการดำเนินการอื่น ๆ  
ที่ เกี่ ยวข้องกับแผนการปฏิรูป ในด้านอื่น 
เพิ่มเติมอีก ซึ่งเมื่อมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปดังกล่าวจะมี  
ความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป
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