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 หัวใจหลักของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติดคือต้องดำเนินการควบคู่กันไปทั้งในด้าน 

ปราบปราบ และมิติของชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิดและ 

คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”  

โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561  

และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561  

เพื่อเป็นการเร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขสถานการณ์ปัญหายาเสพติด  

ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งการน้อมนำ 

ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการดำเนินงาน 

เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งเมื่อวันที่  

22 มิถุนายน 2561 กระทรวงยุติธรรมได้จัดพิธีมอบ 

โล่ประกาศเ กียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ มี ผลงาน 

ยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดรวมท้ังสิ้น 193 ราย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ 

ทุกๆ ท่าน ในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

 สำหรับคอลัมน์ “คนยุติธรรม” พลาดไม่ได้  

แม้แต่นิดเดียว เพราะอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวรื่นวดี  

สวุรรณมงคล ไดเ้ลา่ถงึการทำงานการปรบัโฉมงานบงัคบัคดี 

สูเ่วทโีลก ซึง่เปน็ภารกจิทีส่ำคญัประการหนึง่ในการขบัเคลือ่น 

เศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี

 และยงัมเีรือ่งราวในวารสารยตุธิรรม ทีน่า่อ่าน ไดแ้ก ่ 

การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน โดย ดร.สุรศักดิ์ ศรีสาร 

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ได้นำสาระความรู้ 

ทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ เรือ่งกระบวนการยตุธิรรมทางเลือก  

ท่ีเรยีกวา่การไกลเ่กลีย่ข้อพพิาท ท่ีเป็นอกีหนทางในการแกไ้ข 

ปัญหาในทิศทางท่ีถูกต้องแล้ว เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ของทุก ๆ คน

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

1วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



47 รู้ ไว้ใช่ว่า...

34	ภาษายุติธรรม

31 ทุกทิศยุติธรรม

วารสารยุติธรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2561

9 คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ

44	 เดินหน้ายุติธรรม

37 กฎหมายสามัญประจำบ้าน

28 กำแพงมิอาจกั้น

22 ยุติธรรม
	 เพื่อประชาชน

ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ นำ บิสแม็ค  บิยอมโบ้
นักบาสเกตบอล NBA สอนทักษะ
การเล่นบาสเกตบอลให้กับเยาวชน

การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยชุมชน

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดการประชุม
คองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ระหว่างประเทศ (UIHJ) ครั้งที่ 23

	 “ทุจริตคิดโกงชาติ”  มีโทษถึงประหารชีวิต
	 จริงหรือไม่

การตรวจหาลายนิ้วมือ
ด้วยวิธีนินไฮดริน

มาทำความรู้จักกับ Call Center กันเถอะ

หนี้นอกระบบ : 
ทางแก้ที่ยั่งยืน

   ที่นี่
แจ้งวัฒนะ

16
26
42

18 คนยุติธรรม

13 เรื่องเล่ายุติธรรม

“รื่นวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบังคับคดี” 
มุ่งพัฒนานวัตกรรม
การให้บริการด้านงานบังคับคดี 
พร้อมปรับโฉมงานบังคับคดีสู่เวทีโลก

9

สารบัญ

3 เรื่องจากปก

ความร่วมมือกับ OECD 
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

47

37

28

34

3

18

22

	 คำสั่งลงโทษทางวินัยตามมติชี้มูล
	 ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
	 อุทธรณ์ได้เพียงใดและฟ้อง
	 ศาลปกครองได้หรือไม่ ?

2 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



47 รู้ ไว้ใช่ว่า...

34	ภาษายุติธรรม

31 ทุกทิศยุติธรรม

วารสารยุติธรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2561

9 คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ

44	 เดินหน้ายุติธรรม

37 กฎหมายสามัญประจำบ้าน

28 กำแพงมิอาจกั้น

22 ยุติธรรม
	 เพื่อประชาชน

ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ นำ บิสแม็ค  บิยอมโบ้
นักบาสเกตบอล NBA สอนทักษะ
การเล่นบาสเกตบอลให้กับเยาวชน

การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยชุมชน

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดการประชุม
คองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ระหว่างประเทศ (UIHJ) ครั้งที่ 23

	 “ทุจริตคิดโกงชาติ”  มีโทษถึงประหารชีวิต
	 จริงหรือไม่

การตรวจหาลายนิ้วมือ
ด้วยวิธีนินไฮดริน

มาทำความรู้จักกับ Call Center กันเถอะ

หนี้นอกระบบ : 
ทางแก้ที่ยั่งยืน

   ที่นี่
แจ้งวัฒนะ

16
26
42

18 คนยุติธรรม

13 เรื่องเล่ายุติธรรม

“รื่นวดี สุวรรณมงคล 
อธิบดีกรมบังคับคดี” 
มุ่งพัฒนานวัตกรรม
การให้บริการด้านงานบังคับคดี 
พร้อมปรับโฉมงานบังคับคดีสู่เวทีโลก

9

สารบัญ

3 เรื่องจากปก

ความร่วมมือกับ OECD 
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

47

37

28

34

3

18

22

	 คำสั่งลงโทษทางวินัยตามมติชี้มูล
	 ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
	 อุทธรณ์ได้เพียงใดและฟ้อง
	 ศาลปกครองได้หรือไม่ ?

2 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

เรื่องจากปก  กองบรรณาธิการ

 ปัญหายาเสพติดคือปัญหาที่ลุกลามไปสู่หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม นั่นคือครอบครัว ปัญหานี้จึงกลายเป็น 
ปญัหาระดบัโลกทีจ่ำเปน็ตอ้งรว่มมอืกนัแกไ้ขอยา่งจรงิจงัในทกุมติ ิทัง้นี ้มตกิารประชมุสมชัชาใหญอ่งคก์ารสหประชาชาต ิ 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำหรับประเทศไทย 
ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ท่ีจะเข้าร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยจัดกิจกรรม 
รณรงค์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิ (สำนกังาน ป.ป.ส.) ไดจ้ดักจิกรรมใหส้อดรบักบัทกุมติใินการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ  โดยเฉพาะในมติทิางสงัคม  
ต้องเร่งสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เกิดความตระหนักรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหา 
ยาเสพติด ซึ่งในปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดกิจกรรมดังนี้

 เมือ่วนัศกุรท์ี ่22 มถินุายน 2561 กระทรวงยตุธิรรม โดยสำนกังาน ป.ป.ส. กระทรวงยตุธิรรม รว่มกบัมลูนธิ ิพล.ต.อ. เภา สารสิน  
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายใหพ้ลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี  
ทำเนียบรัฐบาล

ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
26 มิถุนายน 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมที่ 

1
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



	 กองบรรณาธิการวารสารยุติธรรมขอแสดง 
ความยนิดกีบัผูไ้ดร้บัการประกาศเกยีรตคิณุฯ รวมทัง้สิน้  
193 ราย โดยมีระดับยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด จำนวน 5 ราย ซึ่งทั้ง 5 ท่านได้เล่า 
หลักสำคัญในการทำงานเพ่ือเป็นหลักคิดในการทำงาน 
ให้กับทุก ๆ คน

 ผู้สนองพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 16 ปี  
ส่งผลให้มีชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จำนวน 65,278 แห่ง  
มีสมาชิกกว่า 25 ล้านคน กล่าวถึงการทำงานการแก้ไขเรื่องยาเสพติดไว้ว่า
 “มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เริ่มก่อต้ังเม่ือปี 2545 จนขณะน้ี 
เป็นเวลา 16 ปี เริ่มต้นก็มีปัญหาอุปสรรคมากเหมือนกัน เพราะเริ่มจาก 
ไม่มีเงินทุน ไม่มีงบประมาณสนับสนุน แต่เราอยากให้เกิดความยั่งยืนต้องให้เขา 
ทำด้วยความสมัครใจ ตรงนี้เป็นจุดที่ยาก แต่พอผ่านไปประมาณ 5 ปี ณ วันนี้  
อย่างที่ทราบมีชมรมจำนวนประมาณ 60,000 กว่า มีสมาชิกกว่า 25 ล้านคน  
ถ้าถามว่าประสบความสำเร็จ เรายึดแนวทางที่พระราชทานโดยองค์ประธาน  
พระองค์เคยมีพระดำรัสว่า ทุกคนในชาติ และทุกหน่วยงานในประเทศน้ี 
ต้องบูรณาการความร่วมมือกัน ไม่เช่นนั้นแล้ว จะต่างคนต่างทำแล้วไม่ประสบ 
ความสำเร็จ หัวใจของการทำงานตามแนวทางพระราชดำริ คือ การทำให้เกิด 
ความร่วมมือ ดังนั้น จะเห็นว่าเรามีคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีพระองค์ท่าน  
จะพระราชทานนโยบายแตล่ะปใีนแนวทางใหม่ๆ  เพื่อให้มพีัฒนาการอยา่งตอ่เนือ่ง  
และความสำเร็จที่ถือว่าเป็น ‘คีย์ ซัคเซส’ คือ การที่องค์ประธานโครงการ 
ทรงงานด้วยพระองค์เอง ท่านเสด็จฯ ไปเยี่ยมสมาชิกปีละประมาณ 20 กว่าครั้ง  
ในแต่ละเดือนท่านเสด็จฯ ไปในที่ต่างๆ ทุกคนมีจุดศูนย์รวมอยู่ท่ีพระองค์ท่าน 
เลยทำให้ทุกคนให้ความร่วมมือโดยสลายความเป็นตัวตน มาเป็นคนของ 
ทูบีนัมเบอร์วันแทน”

 ทัง้นี ้รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม กลา่วในพธิเีปดิงานตอนหนึง่วา่ 
  “รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจ   
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561  
เพื่อเป็นการเร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ในกรอบหลกัการที ่9 รว่มแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ โดยมีจุดมุง่หมายเพือ่แกไ้ขสถานการณป์ญัหายาเสพตดิ  
ตัง้แตต่น้ทาง กลางทาง และปลายทาง รวมท้ังการน้อมนำศาสตรพ์ระราชาเปน็แนวทางในการขบัเคลือ่น 
การดำเนินงานเพื่อนำไปสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ท้ังน้ีขอแสดงความช่ืนชมและขอแสดง 
ความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณบุคคลและองค์กรท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ทุกท่านและทุกองค์กรที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดยอดเยี่ยมและดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้ลูกหลานไทยของเรามีอนาคตท่ีสดใส 
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ”

หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ 
ที่ปรึกษาโครงการและเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE1. 

4 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



	 กองบรรณาธิการวารสารยุติธรรมขอแสดง 
ความยนิดกีบัผูไ้ดร้บัการประกาศเกยีรตคิณุฯ รวมทัง้สิน้  
193 ราย โดยมีระดับยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด จำนวน 5 ราย ซึ่งทั้ง 5 ท่านได้เล่า 
หลักสำคัญในการทำงานเพ่ือเป็นหลักคิดในการทำงาน 
ให้กับทุก ๆ คน

 ผู้สนองพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 16 ปี  
ส่งผลให้มีชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จำนวน 65,278 แห่ง  
มีสมาชิกกว่า 25 ล้านคน กล่าวถึงการทำงานการแก้ไขเรื่องยาเสพติดไว้ว่า
 “มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เริ่มก่อตั้งเม่ือปี 2545 จนขณะนี้ 
เป็นเวลา 16 ปี เริ่มต้นก็มีปัญหาอุปสรรคมากเหมือนกัน เพราะเริ่มจาก 
ไม่มีเงินทุน ไม่มีงบประมาณสนับสนุน แต่เราอยากให้เกิดความยั่งยืนต้องให้เขา 
ทำด้วยความสมัครใจ ตรงนี้เป็นจุดที่ยาก แต่พอผ่านไปประมาณ 5 ปี ณ วันนี้  
อย่างที่ทราบมีชมรมจำนวนประมาณ 60,000 กว่า มีสมาชิกกว่า 25 ล้านคน  
ถ้าถามว่าประสบความสำเร็จ เรายึดแนวทางท่ีพระราชทานโดยองค์ประธาน  
พระองค์เคยมีพระดำรัสว่า ทุกคนในชาติ และทุกหน่วยงานในประเทศนี้  
ต้องบูรณาการความร่วมมือกัน ไม่เช่นนั้นแล้ว จะต่างคนต่างทำแล้วไม่ประสบ 
ความสำเร็จ หัวใจของการทำงานตามแนวทางพระราชดำริ คือ การทำให้เกิด 
ความร่วมมือ ดังน้ัน จะเห็นว่าเรามีคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีพระองค์ท่าน  
จะพระราชทานนโยบายแตล่ะปใีนแนวทางใหม่ๆ  เพื่อให้มพีัฒนาการอยา่งตอ่เนือ่ง  
และความสำเร็จที่ถือว่าเป็น ‘คีย์ ซัคเซส’ คือ การที่องค์ประธานโครงการ 
ทรงงานด้วยพระองค์เอง ท่านเสด็จฯ ไปเยี่ยมสมาชิกปีละประมาณ 20 กว่าครั้ง  
ในแต่ละเดือนท่านเสด็จฯ ไปในที่ต่างๆ ทุกคนมีจุดศูนย์รวมอยู่ที่พระองค์ท่าน 
เลยทำให้ทุกคนให้ความร่วมมือโดยสลายความเป็นตัวตน มาเป็นคนของ 
ทูบีนัมเบอร์วันแทน”

 ทัง้นี ้รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม กลา่วในพธิเีปิดงานตอนหนึง่ว่า 
  “รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจ   
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561  
เพื่อเป็นการเร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ในกรอบหลกัการท่ี 9 รว่มแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่แกไ้ขสถานการณ์ปัญหายาเสพตดิ  
ตัง้แตต่น้ทาง กลางทาง และปลายทาง รวมท้ังการนอ้มนำศาสตรพ์ระราชาเปน็แนวทางในการขบัเคลือ่น 
การดำเนินงานเพื่อนำไปสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ขอแสดงความชื่นชมและขอแสดง 
ความยินดีกับผู้ท่ีได้รับรางวัลเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ทุกท่านและทุกองค์กรที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดยอดเยี่ยมและดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้ลูกหลานไทยของเรามีอนาคตที่สดใส 
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ”

หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ 
ที่ปรึกษาโครงการและเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE1. 

4 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

 ผู้วางแผนและกำหนด Road Map ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปราม 
ยาเสพติด และให้คำปรึกษาแนวทางวิธีการสืบสวนขยายผลให้กับหน่วยงานในสังกัด 
เพื่อติดตามและพัฒนาศักยภาพชุดสืบสวนขยายผลยาเสพติด กล่าวถึงการทำงานการแก้ไข 
เรื่องยาเสพติดไว้ว่า
 “ในสว่นของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดทำมา 10 กวา่ปีแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
การปอ้งกนัโดยการใหค้วามรู ้แลว้ใชก้ฎหมายเปน็สว่นทีเ่สรมิและสนบัสนนุ คอื พ.ร.บ.มาตรการ 
สมคบหรือสนับสนุน การใช้กฎหมาย ปปง. จนไปถึงกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติ คือ  
เราเข้าใจว่าขบวนการค้ายาเสพติดนั้น ไม่ได้ทำคนเดียว เพราะฉะนั้น การท่ีจะปราบปราม 
เราจะต้องบังคับใช้กฎหมายเป็นสำคัญ อีกทั้งได้มีการเอาบทเรียนและประสบการณ์ 
ของการบังคับใช้ในมิติการปราบปราม โดยใช้ พ.ร.บ.มาตรการให้ข้อหาสมคบ เพื่อสืบสวน 
ขยายผลให้ไปถึงตัวการ นั่นหมายความว่า การปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดนั้นรายใหญ ่
รายเล็กไม่สำคัญ แต่สำคัญที่ตัวการทำให้ขบวนการค้ายาเสพติดน้ันเคลื่อนไหวไปจนถึง 
ปลายทาง คือ ผู้เสพ และปลายทางอีกส่วนหนึ่ง คือ ประเทศที่ 3 ซึ่งความต้องการ 
ของขบวนการค้ายาเสพติด คือ ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อที่จะจำหน่ายหรือแพร่ระบาด 
ในประเทศต่างๆ แนวทางการขยายผล นำบทเรียน วิธีการที่ชัดเจน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับการปราบปรามนำรูปแบบนี้ไปใช้ในทางกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินคดีและหยุดยั้ง 
ขบวนการเหล่านี้ให้ได้ สำหรับ ‘ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด’ ไม่ได้ให้หยุด 
การปราบปราม เพยีงแตใ่หเ้ปน็ระบบของการปอ้งกนั คดัแยก และทำความเขา้ใจวา่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
กับยาเสพติด ระดับไหนที่ควรให้โอกาสเขา แล้วระดับไหนท่ีควรใช้มาตรการท่ีเข้มงวด   
ผมคิดว่าจะเป็นไปในทางที่ดี และต้องคู่ขนานกับการปราบปราม”

 ผูป้ฏบิตังิานตามแผนสกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดน จบักุมผูต้อ้งหาคดยีาเสพตดิ 
ท่ีสำคัญที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในได้หลายราย  ประสบความสำเร็จทั้งด้าน 
การป้องกัน และปราบปราม ส่งผลให้งานด้านยาเสพติด สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
กล่าวถึงการทำงานแก้ไขยาเสพติดไว้ว่า
 “การจับกุมนั้นต้องทำอย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด จนถึงกระบวนการดำเนินคดี  
หลาย ๆ กรณีที่ไม่คิดว่า ไม่น่าจะเป็นผู้ต้องหาที่ลำเลียงยาเสพติด  แต่การทำงานต่าง ๆ นั้น  
ต้องผ่านการหาข้อมูลที่แน่ชัดแล้ว สำหรับโครงการ ‘ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด’ น้ัน เป็นเรื่องที่ดี เพราะชุมชนหรือคนในพื้นที่ช่วยกันแจ้งเบาะแส เพื่อให้ 
ขยายผลได้อย่างแท้จริง มีชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน มีโครงการ 
ตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) และอีกโครงการที่สำคัญ คือ โครงการ  
‘ปักกลด’ ซึ่งชุดปฏิบัติหน้าที่กินนอนในหมู่บ้านและชุมชนตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่า  
30 วัน โดยเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน สอดแทรกความรู้ 
เรื่องยาเสพติดและกฎหมายเบ้ืองต้นกับชาวบ้าน เน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดี พบปะ 
กับชาวบ้าน เมื่อคุ้นเคยกับชาวบ้านจนได้รับความไว้วางใจ ชุมชนจะเป็น ‘แหล่งข่าวที่ดี’ 
ในการแจ้งข้อมูลของยาเสพติด”

พลตำรวจตรี ดาวลอย เหมือนเดช 
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9

พันตำรวจโท ไมตรี บุญมาศ  
รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

2. 

3. 

5วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



 เปน็องคก์รทีม่ผีลงานโดดเดน่ดา้นการพฒันาทางเลอืก การนำศาสตรพ์ระราชา 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่ปลูกพืชเสพติด ให้การสนับสนุนงานแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ผลักดันองค์ความรู้และบทเรียนจากความสำเร็จของประเทศไทย เพื่อใช้ 
เป็นแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาทางเลือกของโลก โดยผู้แทนเข้ารับรางวัล ได้กล่าวถึง 
การทำงานการแก้ไขเรื่องยาเสพติดไว้ว่า
 “ในการแก้ปัญหาการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งสมัยก่อนจะเป็นฝิ่น เน้นเรื่อง 
การสร้างคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพสุจริต ให้เวลาชาวบ้านในการปรับเปลี่ยน  
การสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ 
เปน็ผูก้ำหนดเส้นทางการดำรงชวีติของตวัเองได ้เนน้เรือ่งการศกึษาพฒันาศกัยภาพตา่ง ๆ   
ปัจจุบันทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ขยายผลโครงการไปยังประเทศต่างๆ ทำงานร่วมกับ 
สำนักงาน ป.ป.ส. ในนามของหน่วยปฏิบัติการในเรื่องของการนำศาสตร์พระราชา  
และแนวทางการทำงานของแม่ฟ้าหลวงไปเผยแพร่ในประเทศเพื่อนบ้าน มีทั้ง 
ประเทศพม่า อินโดนีเซีย อัฟกานิสถาน ปัจจุบันมีหน่วยงานที่สนใจเรียนรู้ อีกทั้ง 
จากประเทศต่างๆ เช่น ประเทศโคลัมเบีย ลาว พม่า ได้เข้ามาศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
เป็นเหมือนศูนย์ที่เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเขา ซึ่งเป็นผลดีให้ประเทศไทยได้มี 
การขยายผลโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง”

 นำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปดำเนินงานในโรงเรียนได ้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
ตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยผู้แทนที่เข้ารับรางวัล ได้กล่าวถึงการทำงานเพื่อแก้ไข 
ยาเสพติดไว้ว่า
 “ในเบื้องต้นถือว่าเป็นนโยบายของชาติที่ทุกหน่วยงาน องค์กร ต้องดำเนินการ 
ทางโรงเรียนมีการปรึกษาหารือทีมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดว่า เราจะ 
ดำเนินการกันด้านไหน อย่างไร ซึ่งวิธีการ คือ หลังจากที่เรารณรงค์มาช่วงหนึ่ง จากนั้น 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้น้อมนำโครงการทูบีนัมเบอร์วันของทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เข้ามาดำเนินการในโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2547 
เพื่อรวมจิตใจของทั้งนักเรียนและผู้ปกครองชุมชนท้ังหมดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
และดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 14 ปี และ ‘ไทยนิยม ยั่งยืน  
ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด’ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีได้ระดมกำลังกันมาโดยตลอด  
เพ่ือล้อมรั้วครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน ล้อมรั้วโรงเรียน ทุกฝ่ายร่วมกันสอดส่องดูแล 
ตลอดไปจนถึงให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดได้กลับตัวกลับใจ”

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

4. 

5. 

 หัวใจหลักของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ต้องดำเนินการ 
ควบคู่กันไปท้ังในด้านปราบปราบ และมิติของชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ 
“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน 
อย่างแท้จริง

6 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



 เป็นองคก์รท่ีมีผลงานโดดเดน่ดา้นการพฒันาทางเลอืก การนำศาสตรพ์ระราชา 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พื้นที่ปลูกพืชเสพติด ให้การสนับสนุนงานแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ผลักดันองค์ความรู้และบทเรียนจากความสำเร็จของประเทศไทย เพื่อใช้ 
เป็นแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาทางเลือกของโลก โดยผู้แทนเข้ารับรางวัล ได้กล่าวถึง 
การทำงานการแก้ไขเรื่องยาเสพติดไว้ว่า
 “ในการแก้ปัญหาการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งสมัยก่อนจะเป็นฝิ่น เน้นเรื่อง 
การสร้างคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพสุจริต ให้เวลาชาวบ้านในการปรับเปลี่ยน  
การสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ 
เปน็ผู้กำหนดเสน้ทางการดำรงชวีติของตวัเองได ้เนน้เรือ่งการศกึษาพฒันาศกัยภาพตา่ง ๆ   
ปัจจุบันทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ขยายผลโครงการไปยังประเทศต่างๆ ทำงานร่วมกับ 
สำนักงาน ป.ป.ส. ในนามของหน่วยปฏิบัติการในเรื่องของการนำศาสตร์พระราชา  
และแนวทางการทำงานของแม่ฟ้าหลวงไปเผยแพร่ในประเทศเพื่อนบ้าน มีทั้ง 
ประเทศพม่า อินโดนีเซีย อัฟกานิสถาน ปัจจุบันมีหน่วยงานที่สนใจเรียนรู้ อีกทั้ง 
จากประเทศต่างๆ เช่น ประเทศโคลัมเบีย ลาว พม่า ได้เข้ามาศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
เป็นเหมือนศูนย์ที่เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเขา ซึ่งเป็นผลดีให้ประเทศไทยได้มี 
การขยายผลโครงการไปยังพื้นที่ข้างเคียง”

 นำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปดำเนินงานในโรงเรียนได ้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
ตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยผู้แทนที่เข้ารับรางวัล ได้กล่าวถึงการทำงานเพื่อแก้ไข 
ยาเสพติดไว้ว่า
 “ในเบื้องต้นถือว่าเป็นนโยบายของชาติที่ทุกหน่วยงาน องค์กร ต้องดำเนินการ 
ทางโรงเรียนมีการปรึกษาหารือทีมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดว่า เราจะ 
ดำเนินการกันด้านไหน อย่างไร ซึ่งวิธีการ คือ หลังจากที่เรารณรงค์มาช่วงหนึ่ง จากนั้น 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้น้อมนำโครงการทูบีนัมเบอร์วันของทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เข้ามาดำเนินการในโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2547 
เพ่ือรวมจิตใจของท้ังนักเรียนและผู้ปกครองชุมชนท้ังหมดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
และดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมาตลอดระยะเวลา 14 ปี และ ‘ไทยนิยม ยั่งยืน  
ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด’ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีได้ระดมกำลังกันมาโดยตลอด  
เพื่อล้อมรั้วครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน ล้อมรั้วโรงเรียน ทุกฝ่ายร่วมกันสอดส่องดูแล 
ตลอดไปจนถึงให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดได้กลับตัวกลับใจ”

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

4. 

5. 

 หัวใจหลักของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ต้องดำเนินการ 
ควบคู่กันไปทั้งในด้านปราบปราบ และมิติของชุมชน ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ 
“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน 
อย่างแท้จริง

6 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน  
ต่อต้านยาเสพติด” (RUN AGAINST DRUGS) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)  

กิจกรรมที่ 

2
กิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” 
(RUN AGAINST DRUGS) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประจำปี 2561 ซ่ึงจดัขึน้ภายใตแ้นวคดิและคำขวญั “ไทยนยิม ยัง่ยืน รว่มแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 26 มิถนุายน วนัตอ่ตา้นยาเสพตดิโลก” 
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนสนใจในการออกกำลังกาย 
เพือ่สรา้งสขุภาพอนามยัทีด่แีละหา่งไกลยาเสพตดิ โดยมคีณะผูบ้รหิารระดบัสงูของกระทรวงยตุธิรรม และผูบ้รหิารหนว่ยงานในสงักดั  
ผู้ร่วมสนับสนุน ศิลปิน-นักแสดง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ณ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  
กรุงเทพฯ
 สำหรับกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” (RUN AGAINST DRUGS) ในครั้งนี้ ได้แสดงถึงการรวมพลัง 
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด โดยมีผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในการใช้เวลาว่างในการ 
ออกกำลังกายทำกิจกรรมห่างไกลจากยาเสพติด อาทิ พลพล-ทชภณ พลกองเส็ง พิม-พิมประภา ตั้งประภาพร เจษ-เจษฎ์พิพัฒ  
ติละพรพัฒน์ เทนนิส-พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ และศิลปิน-นักแสดง อาทิ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ นุ่น-รมิดา ประภาสโนบล  
อัค-อัครัฐ นิมิตชัย เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์ และเบญ-เรวิญานันท์ ทาเกิด เป็นต้น รวมถึงประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 
5,000 คน ซึ่งการวิ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ได้แก่ ประเภทชาย-หญิง ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และประเภทชาย-หญิง ระยะทาง  
5 กิโลเมตร 

ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 รับโล่รางวัลเกียรติยศจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ประเภทระยะทาง
10.5 กิโลเมตร (ชาย)

ประเภทระยะทาง
10.5 กิโลเมตร (หญิง)

ประเภทระยะทาง
5 กิโลเมตร (ชาย)

ประเภทระยะทาง
5 กิโลเมตร (หญิง)

รางวัลชนะเลิศ
จ.ส.อ.รณธิชัย รสจันทร์

รางวัลชนะเลิศ
คุณธัญลักษณ์ จันทราช

รางวัลชนะเลิศ
คุณพิชัย หงษ์จันทร์

รางวัลชนะเลิศ
คุณกนกวรรณ เมืองรี

รองชนะเลิศอันดับ 1
ส.ท.มัคซ์ อัมรินทร์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1
คุณธีรนันท์ พรหมศิริ

รองชนะเลิศอันดับ 1
คุณธีรเดช เหม่นหรุ่ม

รองชนะเลิศอันดับ 1
คุณอุไรวรรณ จุลบุษย์

รองชนะเลิศอันดับ 1
จ.ส.อ.กฤษฎา อนันตะ 

รองชนะเลิศอันดับ 1
คุณนิตยา งามโสม

รองชนะเลิศอันดับ 1
คุณคมสันต์ จุลทะสี

รองชนะเลิศอันดับ 1
คุณศุภพิชญ์ เลนุกูล 
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กิจกรรมที่ 

3 พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 48

 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายวิชัย ไชยมงคล  
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษ 
ของกลาง ครัง้ที ่48 ณ ศนูยบ์รหิารสาธารณูปโภคและสิง่แวดลอ้ม  
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี  
นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง 
สาธารณสุข เป็นประธานในพิธี สำหรับในปีนี้มีของกลาง 
นำ้หนกัรวม 6,322 กโิลกรมั จากจำนวนคดรีวมทัง้สิน้ 7,245 คด ี
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กิจกรรมที่ 

3 พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 48

 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายวิชัย ไชยมงคล  
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษ 
ของกลาง ครัง้ที ่48 ณ ศนูยบ์รหิารสาธารณปูโภคและสิง่แวดลอ้ม  
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี  
นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง 
สาธารณสุข เป็นประธานในพิธี สำหรับในปีนี้มีของกลาง 
นำ้หนกัรวม 6,322 กโิลกรมั จากจำนวนคดรีวมทัง้สิน้ 7,245 คด ี
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ระงับข้อพิพาทโดยชุมชน
การไกล่เกลี่ย

ระงับข้อพิพาทโดยชุมชน

คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
  ดร.สุรศักดิ์  ศรีสาร    นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

	 ปรัชญางานพัฒนาชุมชน กล่าวว่า มนุษย์มีความ 
สามารถและมีพลังอันซ่อนเร้น (Potential Ability) แฝงอยู่  
ทัง้พลงัความคดิ ทกัษะ แรงงาน ทีม่คีวามสามารถพฒันาตนเอง 
ไดต้ามขีดความสามารถทางคุณภาพและคุณธรรม หากโอกาส 
อำนวยและมีผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งการอยู่ร่วมกันในชุมชน  
สังคมมนุษย์ต้องการอยู่ด้วยความสุขกาย สบายใจและ 
มีความเป็นธรรม ดังนั้น การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทจึงเป็น 
เรือ่งของชมุชนเอง เพราะเหตเุกดิทีช่มุชนยอ่มระงบัดว้ยชุมชนเอง 
ทั้งนี้ มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งรูปลักษณ์ ความคิด 
ความรู้ มุมมอง ค่านิยม ความสัมพันธ์ ผลประโยชน์และ 
ประสบการณ์ โดยความแตกต่างนี้เองที่เป็นบ่อเกิดของความ 
ขัดแย้ง ดังนั้น เมื่อมนุษย์ซึ่งมีความแตกต่างดังกล่าวเข้ามาอยู่ 
ร่วมกันในสังคมและมีพฤติกรรมแสดงถึงความแตกต่างของตน 
ออกมา อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบุคคลอ่ืนอย่างหลีกหนี 
ไม่พ้น จึงกล่าวได้ว่า ธรรมชาติการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ย่อมมี 
ความขัดแย้งกันเป็นเรื่องธรรมดา และเมื่อรู้ว่าความขัดแย้ง 
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงต้องมีวิธีจัดการความขัดแย้ง 
เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
โดยชุมชนเพื่อชุมชน 

เป็นการดำเนินการระงับข้อพิพาทต่างๆ 
ให้หมดไปจากชุมชน กลับกลายมาเป็น

ชุมชนสมานฉันท์
ซึ่งเกิดจากความผูกพัน

ของคนในชุมชนเอง
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 ดังนั้น การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยชุมชนอย่างมี 
สมานฉันท์ จึงจำเป็นต้องใช้ “ศักยภาพของชุมชน” อาทิ  
ความพงึพอใจ (Satisfaction) ความโปรง่ใส (Transparency)  
ความเปน็กลาง (Neutrality) การประสานงาน (Coordination)  
การมีส่วนร่วม (Participation) การประชาสัมพันธ์ (Public 
Relation) ลดขั้นตอนการทำงาน (Process Works)  
เครือญาติ (Kinship) ความยืดหยุ่น (Flexibility) และ 
ความรู้  (Knowledge) ซึ่ งนอกจากการใช้ศักยภาพ 
ของชุมชนแล้ว ชุมชนยังต้องใช้ “เวทีประชาคม” ซึ่งหมายถึง  
การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ  
ของชุมชนด้วยตนเอง เช่น การแก้ไขปัญหาของชุมชน การกำหนด 
ข้อตกลงร่วมกันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ที่มีวัตถุประสงค์หรือสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นการรวมตัวกัน 
ตามสถานการณ์ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและศีลธรรม 
อันดีของสังคม ทำให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความรัก  
ความเอ้ืออาทร และความผูกพันต่อกันด้วยความรู้สึกสำนึก 
ในความเป็นเจ้าของชุมชน 

 เม่ือกล่าวถึงกระบวนการจัดการความขัดแย้ง นักวิชาการแต่ละคนต่างก็มีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่หลากหลาย  
ซึง่สว่นใหญเ่ปน็ทฤษฎทีีม่าจากตา่งประเทศ ผูเ้ขยีนในฐานะทีเ่ปน็นกัวชิาการทีศ่กึษาวธิกีารจดัการความขดัแยง้มาพอประมาณ 
จึงคิดว่าเราควรใช้บริบทอย่างง่ายในการจัดการความขัดแย้ง ไม่ต้องอ้างทฤษฎีหรือวิธีการอะไรที่มากมาย เพราะทุกอย่าง 
จำกดัดว้ยเวลา กลา่วคอื มเีรือ่งปุ๊บกไ็กลเ่กลีย่กนัป๊ับ นัน่เปน็วธิกีารงา่ย ๆ  ของชมุชน เพราะชมุชนไมม่เีวลาพอทีจ่ะไปหานู้นหานี ่
มาหรอก อย่างมากก็ใช้ทุนของชุมชนเอง ซึ่งทุนของชุมชน (Community Capital) ในที่นี้คือ ผู้นำในการไกล่เกลี่ยระงับ 
ข้อพิพาทในชุมชน 
 กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยชุมชนอย่างมีสมานฉันท์ ยังคงใช้ศักยภาพของชุมชน ซึ่งศักยภาพของชุมชน  
คือ การที่ชุมชนมี “คน ความรู้ ทรัพยากร” ไม่ได้ “โง่ จน เจ็บ” แต่ขาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
ไม่มีความรู้ในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ชาวบ้านสามารถค้นหาศักยภาพของชุมชน 
ได้จาก “คน” กล่าวคือ การค้นพบความรู้ความสามารถของคนหรือของผู้รู้ คนที่สั่งสมความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน 
หรอืจากการสบืทอดภมูปิญัญาดัง่เดมิในดา้นตา่ง ๆ   คนทีเ่ปน็คร ูเป็นแรงงาน และ “ความรู”้ คอื องคค์วามรูแ้ละตวัความรูต้า่ง ๆ  
ที่มีอยู่ในการดำรงชีวิต การทำมาหากิน การอยู่ร่วมกัน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

 สำหรับผลของการดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
โดยชุมชนนั้น จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในชุมชน (Adaptation)  
กล่าวคือ เกิดความสมานฉันท์ในชุมชน ซึ่งหมายถึง การที่ชุมชน 
ใช้วิธีการใดๆ ต่อผู้เสียหาย และผู้กระทำผิด โดยในกรณีที่สมควร 
อาจมีบุคคลหรือสมาชิกคนอื่ นของชุมชนที่ ได้ รับผลกระทบ 
จากอาชญากรรมนั้น ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีผู้ประสานงานจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับ 
ข้อพิพาทของคนในชุมชนโดยอยู่บนพื้นฐานของความจริง (Truth)  
ความยุติธรรม (Justice) ความรับผิดชอบ (Accountability)  
การใหอ้ภยั (Forgiveness) และการเคารพความหลากหลายทางศาสนา 
และวัฒนธรรม
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 ดังนั้น การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยชุมชนอย่างมี 
สมานฉันท์ จึงจำเป็นต้องใช้ “ศักยภาพของชุมชน” อาทิ  
ความพงึพอใจ (Satisfaction) ความโปรง่ใส (Transparency)  
ความเปน็กลาง (Neutrality) การประสานงาน (Coordination)  
การมีส่วนร่วม (Participation) การประชาสัมพันธ์ (Public 
Relation) ลดขั้นตอนการทำงาน (Process Works)  
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ของชุมชนแล้ว ชุมชนยังต้องใช้ “เวทีประชาคม” ซึ่งหมายถึง  
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ข้อตกลงร่วมกันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 เมื่อกล่าวถึงกระบวนการจัดการความขัดแย้ง นักวิชาการแต่ละคนต่างก็มีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่หลากหลาย  
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กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยชุมชน
อย่างมีสมานฉันท์  (Process Mediation)

แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยชุมชนอย่างสมานฉันท์ (CPR MODEL)

ผู้นำชุมชน

เวทีประชาคม

ผลของ
การปรับตัว

ข้อพิพาท
ชุมชน

ทุนชุมชน
(Community Capital)

ชุมชนสมานฉันท์ 
(Restorative)

กำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน

อาสาสมัครในชุมชน 

ผู้นำทางการและไม่ทางการ 

6. การประชาสัมพันธ์ (P)

7. ลดขั้นตอน (P)

8. เครือญาติ (K) 

9. ความยืดหยุ่น (F) 

10. ความรู้ (K)

1. ความพึงพอใจ (S)  

2. ความโปร่งใส (T) 

3. เกิดความเป็นกลาง (N)

4. การประสานงาน (C) 

5. การมีส่วนร่วม (P) 

สะท้อนกลับ (Feedback) 

ความยุติธรรม

ความจริง

เคารพความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

การให้อภัย

ความรบัผดิชอบ
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 จากข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทำให้สามารถเข้าใจกระบวนการไกล่เกล่ีย 
ระงับข้อพิพาท โดยเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่าง ทุนของชุมชน (Community Capital) กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท 
โดยชุมชน (Conflict reconciliation mediation model by community) และผลของการปรับตัว (Output  
Adaptation) โดยกระบวนการปรับตัวดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับทุนชุมชน (Capital Community) ซึ่งประกอบด้วย กำนัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ และอาสาสมัคร

 จะเห็นได้ว่า การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยชุมชนเพื่อชุมชน เป็นการดำเนินการระงับข้อพิพาทต่างๆ ให้หมดไป 
จากชุมชน หรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยคนในชุมชนเอง ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้วิถีชีวิตของตนเอง หรือใช้ความเป็นเครือญาติ  
โดยใช้ความจริง ความยุติธรรม ความรับผิดชอบและการให้อภัย และเหนือสิ่งอื่นใดคือใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นมาให้หมดไป กลับกลายมาเป็นชุมชนสมานฉันท์ซึ่งเกิดจากความผูกพันของคนในชุมชนเอง

6.	 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  

7.	 ลดขั้นตอนการทำงาน (Process Works)

8.	 เครือญาติ (Kinship) 

9.	 ความยืดหยุ่น (Flexible Adaptation) 

10. ความรู้ (Knowledge) 

1.	 ความพึงพอใจ (Satisfaction) 

2.	 ความโปร่งใส (Transparency)

3.	 ความเป็นกลาง (Neutrality) 

4.	 การประสานงาน (Coordinating) 

5.	 การมีส่วนร่วม (Participation) 

	 การมีทุนในการปรับตัวนั้นเป็นเงื่อนไขที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการปรับตัว  
โดยชุมชนสามารถนำเอาทุนที่มีอยู่มาขับเคลื่อนและสร้างกระบวนการปรับตัวได้  
โดยกระบวนการปรับตัวที่ประชาชนนำมาใช้ มีดังนี้

	 อาจกล่าวได้ว่า การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative Dispute Resolution) โดยเฉพาะวิธีการ 
ที่เรียกว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) ไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมทุกระดับถือเป็น 
กระแสโลกาภวิตัน์ (Globalization) อยา่งหนึง่ ซึง่เปน็ทีน่ยิมแพรห่ลายไปทัว่โลก ทัง้นี ้เนือ่งจากเปน็กระบวนการทีส่ามารถ 
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของการพิจารณาคดีโดยศาลได้เป็นอย่างดี ซึ่งน่าจะเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้ว  
หากมนุษย์ต้องการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
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เรื่องเล่ายุติธรรม   กองบรรณาธิการ

การประชุมคองเกรสนานาชาติ
ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี

ระหว่างประเทศ (UIHJ) ครั้งที่ 23

 “กระทรวงยุตธิรรม”  กับบทบาทในเวทีระดบันานาชาตนิัน้  ได้รบัความเชือ่มัน่ 
จากนานาประเทศเสมอมาและล่าสุดได้มีการรวมสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ระหว่างประเทศกว่า 50 ประเทศทั่วโลก สมาชิกอาเซียน ผู้บริหารจากองค์กร 
ระหว่างประเทศ นักวิชาการ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
ประชุมกว่า 400 คน ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกในทวีปเอเชีย สำหรับ 
งานการพัฒนางานบังคับคดีให้ก้าวทันยุคสมัย

 โดยเมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวเปิดการประชุม 
คองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 (UIHJ  
XXIII Congress: Bangkok (Thailand) ซึ่งกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  
ร่วมกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  
ภายใต้หัวข้อ “หลักประกันความยุติธรรมท่ีมั่นคงและยั่งยืน : เจ้าพนักงานบังคับคดี  
องคป์ระกอบสำคัญของหลกัธรรมาภบิาล” (Guaranteeing a Secure and Sustainable  
Justice: The Judicial Officer, an Essential Element of Good Governance)  
โดยมีสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศกว่า 50 ประเทศ ผู้แทน 
ประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้บริหารจากองค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการ ผู้บริหาร 
กระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารและผู้แทนศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด  
สำนักงานศาลปกครอง กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย สภาทนายความ สมาคมธนาคารไทย  
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย และสำนักงานส่งเสรมิ 
การจัดการประชุมและนิทรรศการ ประมาณ 400 คน เข้าร่วมฯ ณ ห้อง World  
Ballroom ABC ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ร่วมจัด

13วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรม กล่าวว่า การประชุมคองเกรสนานาชาติ ครั้งที่ 23  
ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ถือเป็นเวทีการประชุมนานาชาติ 
ท่ีมีความสำคัญเป็นอย่างย่ิงสำหรับผู้ท่ีทำหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงาน 
บังคับคดีแพ่งของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งที่เป็นเอกชนและ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ 
ประสบการณ์ระหว่างกันในประเด็นที่สำคัญและประเด็น 
ที่มีความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 
และดิจิทัล เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีรองรับพัฒนาการ 
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การบังคับคดีมีความเป็นธรรมและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาวิชาชีพเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ที่ถือเป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เสริมสร้างความเชื่อม่ันให้กับ 
ผู้ลงทนุ และสรา้งหลกัประกนัความยตุธิรรมทีม่ัน่คงและยัง่ยนื 
ให้กับประเทศ รวมทั้งการประชุมครั้งน้ี เป็นการเสริมสร้าง 
เครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีจากประเทศ 
ต่าง ๆ ทั่วโลก สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน ์
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนำประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง  
และย่ังยืน” และเป็นประเทศที่พัฒนาด้วยการนำหลักตาม 
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยรัฐบาลได้กำหนด 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และแผนการปฏิรูปประเทศ  
และนโยบายรัฐบาลในส่วนของนโยบายการปรับปรุง 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้กำหนดอย่างชัดเจนว่า  
ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลัก 
ของประเทศทีล่า้สมยั ไมเ่ป็นธรรม ไมส่อดคลอ้งกับความตกลง 
ระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  
ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดีได้ร่วมกับสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี 

ตามคำพพิากษาหรือคำสัง่ทีม่ผีลใชบ้งัคบั เมือ่วนัที ่5 กนัยายน  
2560 ซึ่ งถือเป็นการปฏิ รูปคร้ังสำคัญ โดยมีหลักการ 
เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีให้สอดคล้อง 
กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
ลดขัน้ตอนการบงัคบัคด ีปรับปรุงกระบวนการบงัคบัคดใีหง้า่ย  
สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และประหยัดค่าใช้จ่าย รองรับ 
ประเภทของทรัพย์สินประเภทใหม่ๆ ทั้งที่มีรูปร่างและไม่มี 
รูปร่าง ลดโอกาสในการใช้ช่องทางกฎหมายเพื่อการประวิงคดี  
และกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองคู่ความและบุคคลภายนอก 
ที่เกี่ยวข้อง 
 นอกจากนี้ การบังคับคดีแพ่งซึ่งเป็นกระบวนการ 
ยุติธรรมทางแพ่งยัง เป็นปัจจัยสำคัญในด้านการสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ และเป็น 
ประเด็นสำคัญที่ธนาคารโลกได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดและจัดทำ 
การประเมนิในดา้นความยาก-งา่ยในการประกอบธรุกจิ (Ease  
of Doing Business) ในเรื่องการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง  
ตัวชี้วัดที่ 9 ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี ได้รับ 
มอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับสำนักงาน 
ศาลยุติธรรม ผลการจัดอันดับในปี 2561 ประเทศไทยได้รับ 
การจัดลำดับในเร่ืองน้ีดีขึ้นเป็นลำดับที่ 34 ดีขึ้นมากถึง 17  
ลำดับ เนือ่งจากระยะเวลาในการบงัคบัคดีและคา่ใชจ้า่ยในการ 
บังคับคดีลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งธนาคารโลกระบุว่าระยะเวลา 
การบังคับคดีท่ีลดลงเพราะมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มาใช้และกระบวนการบังคับคดีมีประสิทธิภาพท่ีดี ข้ึน  

14 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรม กล่าวว่า การประชุมคองเกรสนานาชาติ ครั้งที่ 23  
ท่ีจัดข้ึนในประเทศไทย ถือเป็นเวทีการประชุมนานาชาติ 
ท่ีมีความสำคัญเป็นอย่างย่ิงสำหรับผู้ท่ีทำหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงาน 
บังคับคดีแพ่งของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งที่เป็นเอกชนและ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ 
ประสบการณ์ระหว่างกันในประเด็นที่สำคัญและประเด็น 
ที่มีความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ 
และดิจิทัล เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีรองรับพัฒนาการ 
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การบังคับคดีมีความเป็นธรรมและ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาวิชาชีพเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ที่ถือเป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่งในการอำนวยความยุติธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
ผูล้งทนุ และสร้างหลกัประกนัความยตุธิรรมทีม่ัน่คงและยัง่ยนื 
ให้กับประเทศ รวมทั้งการประชุมคร้ังน้ี เป็นการเสริมสร้าง 
เครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีจากประเทศ 
ต่าง ๆ ทั่วโลก สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน ์
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนำประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืน” และเป็นประเทศที่พัฒนาด้วยการนำหลักตาม 
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยรัฐบาลได้กำหนด 
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  และแผนการปฏิ รูปประเทศ  
และนโยบายรัฐบาลในส่วนของนโยบายการปรับปรุง 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้กำหนดอย่างชัดเจนว่า  
ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลัก 
ของประเทศทีล่า้สมยั ไมเ่ปน็ธรรม ไมส่อดคลอ้งกบัความตกลง 
ระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  
ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดีได้ร่วมกับสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี 

ตามคำพพิากษาหรอืคำสัง่ทีม่ผีลใชบั้งคบั เมือ่วนัท่ี 5 กันยายน  
2560 ซึ่ งถือเป็นการปฏิรูปครั้ งสำคัญ โดยมีหลักการ 
เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีให้สอดคล้อง 
กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
ลดขัน้ตอนการบังคบัคด ีปรบัปรงุกระบวนการบงัคบัคดีใหง้า่ย  
สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และประหยัดค่าใช้จ่าย รองรับ 
ประเภทของทรัพย์สินประเภทใหม่ๆ ทั้งที่มีรูปร่างและไม่มี 
รูปร่าง ลดโอกาสในการใช้ช่องทางกฎหมายเพื่อการประวิงคดี  
และกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองคู่ความและบุคคลภายนอก 
ที่เกี่ยวข้อง 
 นอกจากน้ี การบังคับคดีแพ่งซึ่งเป็นกระบวนการ 
ยุติธรรมทางแพ่งยัง เป็นปัจจัยสำคัญในด้านการสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ และเป็น 
ประเด็นสำคัญที่ธนาคารโลกได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดและจัดทำ 
การประเมนิในดา้นความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease  
of Doing Business) ในเรื่องการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง  
ตัวชี้วัดที่ 9 ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี ได้รับ 
มอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับสำนักงาน 
ศาลยุติธรรม ผลการจัดอันดับในปี 2561 ประเทศไทยได้รับ 
การจัดลำดับในเรื่องนี้ดีขึ้นเป็นลำดับที่ 34 ดีขึ้นมากถึง 17  
ลำดับ เน่ืองจากระยะเวลาในการบังคบัคดแีละคา่ใชจ้า่ยในการ 
บังคับคดีลดลงอย่างชัดเจน ซ่ึงธนาคารโลกระบุว่าระยะเวลา 
การบังคับคดีท่ีลดลงเพราะมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มาใช้และกระบวนการบังคับคดีมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น  

14 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ซึง่กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบงัคบัคด ีไดมุ้ง่พฒันาและแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ปรับปรุงกระบวนการทำงานทกุๆ ดา้น  
เพือ่ลดขัน้ตอนและอำนวยความสะดวกให้กบัประชาชน นำระบบอเิลก็ทรอนกิสม์าใชใ้นการทำงาน เพือ่ใหก้ระบวนการบงัคบัคด ี
มปีระสิทธิภาพย่ิงขึน้ ซึง่การพฒันาอย่างตอ่เนือ่งดงักล่าว สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงยติุธรรมในการอำนวยความยตุธิรรม  
ลดความเหลื่อมล้ำ และขจัดความทุกข์ยาก 
 นางสาวรืน่วดี สวุรรณมงคล อธบิดีกรมบงัคบัคด ีกลา่ววา่ การจัดการประชมุคองเกรสนานาชาตขิองสภาเจา้พนกังาน 
บังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2561 เป็นไปตามมติที่ประชุมสภาเจ้าพนักงานบังคับคด ี
ระหว่างประเทศ ในการประชุมคองเกรสนานาชาติ ครั้งที่ 22 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน พ.ศ. 2558 ที่ได้มีมติเห็นชอบ 
เป็นเอกฉันท์ให้การประชุมคองเกรสนานาชาติ ครั้งที่ 23 จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยกระทรวงยุติธรรม 
และกรมบงัคบัคดีรว่มกบัสภาเจา้พนกังานบังคบัคดรีะหวา่งประเทศ (UIHJ) เปน็เจา้ภาพจดัการประชมุ ตามทีก่ระทรวงยตุธิรรม 
โดยกรมบังคับคดีได้สมัครแข่งขันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว และได้นำเสนอความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทย 
ในการจัดประชุมระดับนานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ระหว่างประเทศ (UIHJ) ในประเทศไทยและทวีปเอเชียเป็นครั้งแรกในรอบ 66 ปี
 สำหรับการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 นี้ มีการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นต่อประเด็นที่มีความท้าทายและเป็นประเด็น 
ที่มีความเป็นทันสมัยใน 3 หัวข้อที่สำคัญ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ดังนี้
 • หัวข้อที่ 1 “หลักประกันความยุติธรรมด้านความปลอดภัยของข้อมูล” โดยมีนางพิมลรัตน์ วรรธนะหทัย 
ผูพ้พิากษาอาวโุสประจำศาลอทุธรณค์ดชีำนญัพิเศษ นางสาวร่ืนวดี สวุรรณมงคล อธบิดีกรมบงัคับคดี และนายอภินันท ์สนุทรนนัท ์ 
ผูอ้ำนวยการผูบ้รหิารสายประสานการรอ้งเรยีนและการเปดิเผยขอ้มลูกบัหนว่ยงานทางการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จำกดั (มหาชน)  
ร่วมอภิปรายกับนักวิชาการ ผู้บริหารจากองค์กรระหว่างประเทศ และสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ
 • หัวข้อที่ 2 “หลักประกันความยุติธรรมด้านความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานกับหลักธรรมาภิบาล” โดยมี 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมอภิปรายกับนักวิชาการ ผู้บริหารจากองค์กร 
ระหว่างประเทศ และสมาชิกสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ
 • หัวข้อที่ 3 “หลักประกันความยุติธรรมด้านเครื่องมือระบบดิจิทัลเพื่อความยุติธรรมที่ยั่งยืน” โดยมี 
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมอภิปรายกับนักวิชาการ ผู้บริหารจากองค์กรระหว่างประเทศ และสมาชิก 
สภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ

	 การจดัประชมุคองเกรสนานาชาตกัิบสภาเจา้พนกังานบงัคบัคดรีะหวา่งประเทศ ครัง้ที ่23 นี ้ 
ถือเป็นการเผยแพร่พัฒนาการด้านการบังคับคดีแพ่งของไทยท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐานสากล 
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าพนักงานบังคับคดีจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก นักวิชาการ 
และผู้บริหารจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ 
ในระดับนานาชาติให้มีความก้าวหน้าต่อไป เพ่ือให้การบังคับคดีมีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้นและเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีจากประเทศต่างๆ  
ทั่วโลก รวมทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
ของประเทศอีกด้วย

15วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



ที่นี่แจ้งวัฒนะ  กองบรรณาธิการ

“ยุติธรรม”  หารือแนวทางการพัฒนาระบบ Big Data 
ของกระทรวงยุติธรรม

 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม 
คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  
กระทรวงยุติธรรม คร้ังที่ 1/2561 เพ่ือพิจารณา 
แนวทางการพัฒนา Big Data ของกระทรวงยุติธรรม  
โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ  
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรี 
ดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นท่ีเพื่อตรวจเยี่ยม 
และมอบนโยบายการดำเนินงานสกัดกั้น  
และปราบปรามยาเสพตดิตามแนวชายแดน 
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   
ณ หน่วยเรอืรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยตามลำแมน่ำ้โขง จงัหวดันครพนม 
เพ่ือพบปะและให้กำลังใจกำลังพลนครพนม ท่ีมีผลการดำเนินงานด้านการ 
สกดักัน้ยาเสพตดิดเีดน่ ฟงับรรยายสรปุ และมอบนโยบายการดำเนนิงาน 
สกัดก้ัน และปราบปรามยาเสพติดบริเวณชายแดนให้กับหน่วยปฏิบัติงาน 
ยาเสพติดในพื้นที่  และลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ 
ในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้าน 
ชุมชนเข้มแข็งบ้านหนาด หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง  
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

“ยุติธรรม” ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายยาเสพติด
ตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการประสานงานเชื่อมโยงกับ 
คณะกรรมการยทุธศาสตร ์และคณะกรรมการปฏริปูประเทศ กระทรวงยติุธรรม  
ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน 
ของสำนักงานคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติเพื่อรองรับการขับเคลื่อน 
แผนปฏิรูปประเทศและร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ณ ห้องประชุม 
กระทรวงยุติธรรม 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
กรุงเทพฯ

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการเพื่อการประสานงานเชื่อมโยง
กับคณะกรรมการยุทธศาสตร์และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2/2561

16 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



ที่นี่แจ้งวัฒนะ  กองบรรณาธิการ

“ยุติธรรม”  หารือแนวทางการพัฒนาระบบ Big Data 
ของกระทรวงยุติธรรม

 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม 
คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  
กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่  1/2561 เพื่อพิจารณา 
แนวทางการพัฒนา Big Data ของกระทรวงยุติธรรม  
โดยมีผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ  
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรี 
ดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม 
และมอบนโยบายการดำเนินงานสกัดกั้น  
และปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน 
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   
ณ หนว่ยเรอืรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยตามลำแมน่ำ้โขง จงัหวดันครพนม 
เพ่ือพบปะและให้กำลังใจกำลังพลนครพนม ท่ีมีผลการดำเนินงานด้านการ 
สกดักัน้ยาเสพตดิดเีดน่ ฟงับรรยายสรปุ และมอบนโยบายการดำเนนิงาน 
สกัดก้ัน และปราบปรามยาเสพติดบริเวณชายแดนให้กับหน่วยปฏิบัติงาน 
ยาเสพติดในพื้นที่  และลงพื้นท่ีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ 
ในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้าน 
ชุมชนเข้มแข็งบ้านหนาด หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง  
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

“ยุติธรรม” ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายยาเสพติด
ตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการประสานงานเชื่อมโยงกับ 
คณะกรรมการยทุธศาสตร์ และคณะกรรมการปฏรูิปประเทศ กระทรวงยตุธิรรม  
ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน 
ของสำนักงานคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติเพื่อรองรับการขับเคลื่อน 
แผนปฏิรูปประเทศและร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ณ ห้องประชุม 
กระทรวงยุติธรรม 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
กรุงเทพฯ

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการเพื่อการประสานงานเชื่อมโยง
กับคณะกรรมการยุทธศาสตร์และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 2/2561

16 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนไทยนิยม 
ผ่านกลไกความเข้มแข็งของยุติธรรมจังหวัด

“ยุติธรรม” เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือประชาชน

“ยุติธรรม” เร่งแก้ไขปัญหาหน้ีสินให้กับประชาชน

 นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video  
Conference System) โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช  
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
และยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งรัด 
การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพ  
เพื่อลดความเหล่ือมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
และพิจารณาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ 
ประชาชนให้มีระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น ณ ห้องประชุม 
กระทรวงยุติธรรม 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

 ศาสตราจารย์พิ เศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติ ธรรม เป็นประธานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
ตามโครงการไทยนยิมยัง่ยนื กระทรวงยตุธิรรม ครัง้ที ่1/2561  
เม่ือวันที ่16 มกราคม 2561 เพือ่รบัทราบกลไกการขบัเคล่ือน 
การทำงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงยุติธรรม  
ใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั ณ หอ้งประชมุกระทรวงยตุธิรรม 1  
ชัน้ 9 อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ศนูยร์าชการเฉลมิพระเกียรติฯ  
กรุงเทพฯ

 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Flow Chart  
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและในระบบ คร้ังท่ี 1/2561  
จัดข้ึนโดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนที่ไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิ เศษ เพื่ อจัดทำ 
ร่าง Flow Chart “โครงสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”  
โดยที่ประชุมได้พิจารณาบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
ในการช่วยเหลือหนี้นอกระบบในด้านการบังคับใช้กฎหมาย  
การชว่ยเหลืออำนวยความยติุธรรม  การชว่ยเหลือด้านแหลง่ทนุ  
และการช่วยเหลือสงเคราะห์ ตลอดจนพิจารณาบทบาท 
ของหนว่ยงานตา่งๆ ณ หอ้งประชมุ 1 ชัน้ 1 อาคารกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
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คนยุติธรรม  กองบรรณาธิการ

“รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี”  
มุ่งพัฒนานวัตกรรม
การให้บริการ
ด้านงานบังคับคดี 
พร้อมปรับโฉม
งานบังคับคดี
สู่เวทีโลก

      กรมบังคับคดีไม่ได้มีหน้าที่เพียงให้บริการ 
ด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟู 
กิจการของลูกหน้ี เท่าน้ัน   แต่ภารกิจของกรมบังคับคดี 
เป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริม 
และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ ธนาคารโลกได้จัดอันดับ 
ความยาก-งา่ยในการประกอบธรุกจิ ประจำป ี2561 
(Ease of Doing Business 2018) โดยประเทศไทย 
ได้รับการจัดลำดับเป็นท่ี 26 จาก 190 ประเทศ 
ทั่วโลก สำหรับผลการจัดอันดับในตัวช้ีวัดที่ 9  
การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing  
Contracts) โดยกรมบังคับคดีดำเนินการร่วมกับ 
สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รับการจัดลำดับที่ดีขึ้น  
เป็นลำดับที่ 34 ส่วนตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหา 
การล้มละลาย (Resolving Insolvency)  
ทีก่รมบงัคบัคดรัีบผดิชอบไดรั้บการจดัลำดบัที ่ 26  
และเป็นที่ 1 ของอาเซียน

	 คอลัมน์คนยุติธรรมฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี มาเล่าเรื่องราว 
อย่างละเอียดในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 อธิบดีกรมบังคับคดีเล่าว่า นโยบายรัฐบาลกำหนดชัดเจนเรื่องการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกรมบังคับคดีปักหมุด 
ไทยแลนด์ 4.0 มาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว จนกระทั่งสามารถก้าวสู่ LED 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการอำนวยความสะดวก 
แก่ประชาชน เพราะกรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานบริการด้านการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย จึงต้องอำนวยความสะดวกให้กับ 
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 สำหรับการตั้งเป้าหมายสู่การเป็น “LED 4.0” จึงได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านนวัตกรรม  
ด้านการบริหารจัดการข้อมูล และด้านการพัฒนาคน 

ด้านนวัตกรรม
 กลไกงานของกรมบังคับคดีเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุน โดยมีกฎหมายที่ทันสมัย 
ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้สะดวก มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็วขึ้น จึงได้เริ่มต้นการพัฒนานวัตกรรมและระบบ 
การให้บริการประชาชน ตั้งแต่ปี 2558 โดยพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน (e – Service) ต่างๆ ดังนี้ ระบบการค้นหาทรัพย์ 
ที่อยู่ระหว่างการประกาศขายทอดตลาด ระบบการตรวจสอบสถานะคดีแพ่ง ระบบตรวจสอบบุคคลล้มละลาย ระบบตรวจสอบ 
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ระบบยื่นคำร้องขอรับเงินส่วนแพ่งในคดีล้มละลาย ระบบยื่นคำร้องวางเงินค่าใช้จ่ายเพิ่ม และระบบ 
ถ่ายทอดสดการขายทอดตลาดทรัพย์ 26 หน่วย และระบบลงนัดล่วงหน้าสำหรับสำนวนคดีแพ่ง 
 นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบ Application on mobile ที่ให้บริการด้านงานบังคับคดีแก่ประชาชนทั้งในระบบ IOS และ  
Android ประกอบด้วย แอปพลิเคชัน LED Property ระบบค้นหาทรัพย์ที่อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด แอปพลิเคชัน LED  
Property+ ระบบค้นหาห้องชุดใกล้แนวรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด แอปพลิเคชัน LED Streaming ระบบ 
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คนยุติธรรม  กองบรรณาธิการ

“รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี”  
มุ่งพัฒนานวัตกรรม
การให้บริการ
ด้านงานบังคับคดี 
พร้อมปรับโฉม
งานบังคับคดี
สู่เวทีโลก

      กรมบังคับคดีไม่ได้มีหน้าที่เพียงให้บริการ 
ด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟู 
กิจการของลูกหน้ี เท่าน้ัน   แต่ภารกิจของกรมบังคับคดี 
เป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริม 
และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ ธนาคารโลกได้จัดอันดับ 
ความยาก-งา่ยในการประกอบธรุกจิ ประจำป ี2561 
(Ease of Doing Business 2018) โดยประเทศไทย 
ได้รับการจัดลำดับเป็นท่ี 26 จาก 190 ประเทศ 
ทั่วโลก สำหรับผลการจัดอันดับในตัวช้ีวัดที่ 9  
การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing  
Contracts) โดยกรมบังคับคดีดำเนินการร่วมกับ 
สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รับการจัดลำดับที่ดีขึ้น  
เป็นลำดับที่ 34 ส่วนตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหา 
การล้มละลาย (Resolving Insolvency)  
ทีก่รมบงัคบัคดรีบัผดิชอบไดร้บัการจดัลำดบัท่ี  26  
และเป็นที่ 1 ของอาเซียน

	 คอลัมน์คนยุติธรรมฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี มาเล่าเรื่องราว 
อย่างละเอียดในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 อธิบดีกรมบังคับคดีเล่าว่า นโยบายรัฐบาลกำหนดชัดเจนเรื่องการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกรมบังคับคดีปักหมุด 
ไทยแลนด์ 4.0 มาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว จนกระทั่งสามารถก้าวสู่ LED 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการอำนวยความสะดวก 
แก่ประชาชน เพราะกรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานบริการด้านการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย จึงต้องอำนวยความสะดวกให้กับ 
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 สำหรับการตั้งเป้าหมายสู่การเป็น “LED 4.0” จึงได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านนวัตกรรม  
ด้านการบริหารจัดการข้อมูล และด้านการพัฒนาคน 

ด้านนวัตกรรม
 กลไกงานของกรมบังคับคดีเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุน โดยมีกฎหมายที่ทันสมัย 
ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้สะดวก มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็วขึ้น จึงได้เริ่มต้นการพัฒนานวัตกรรมและระบบ 
การให้บริการประชาชน ตั้งแต่ปี 2558 โดยพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน (e – Service) ต่างๆ ดังนี้ ระบบการค้นหาทรัพย์ 
ที่อยู่ระหว่างการประกาศขายทอดตลาด ระบบการตรวจสอบสถานะคดีแพ่ง ระบบตรวจสอบบุคคลล้มละลาย ระบบตรวจสอบ 
การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหน้ี ระบบยื่นคำร้องขอรับเงินส่วนแพ่งในคดีล้มละลาย ระบบยื่นคำร้องวางเงินค่าใช้จ่ายเพิ่ม และระบบ 
ถ่ายทอดสดการขายทอดตลาดทรัพย์ 26 หน่วย และระบบลงนัดล่วงหน้าสำหรับสำนวนคดีแพ่ง 
 นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบ Application on mobile ที่ให้บริการด้านงานบังคับคดีแก่ประชาชนทั้งในระบบ IOS และ  
Android ประกอบด้วย แอปพลิเคชัน LED Property ระบบค้นหาทรัพย์ที่อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด แอปพลิเคชัน LED  
Property+ ระบบค้นหาห้องชุดใกล้แนวรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด แอปพลิเคชัน LED Streaming ระบบ 
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ถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด แอปพลิเคชัน LED ABC (Application  
Bankruptcy Checking) ระบบตรวจสอบบคุคลลม้ละลาย และระบบ LED Debt  
Info ระบบตรวจสอบยอดเงินที่นำส่งอายัดและยอดหนี้คงเหลือ
 และที่สำคัญได้พัฒนาการส่งคำสั่งซื้อผ่านระบบ (e-Offering Auction) 
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อทอดตลาดที่ต้องการซื้อทรัพย์ที่ประกาศขาย 
ทอดตลาดที่กรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ห้องขายทอดตลาด 
กรมบังคับคดี แต่สามารถส่งคำสั่งซื้อผ่านสำนักงานบังคับคดีเครือข่าย ได้แก่  
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และสงขลา  
จึงเป็นการประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สนใจซื้อทรัพย์
 ที่ผ่านมากรมบังคับคดีได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับใหม่ เพื่อรองรับ 
การซื้อขายทอดตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นครั้งแรกแล้ว
 อีกทั้งยังได้นำระบบบัตรคิวมาใช้ในการให้บริการประชาชน เพื่อความ 
โปร่งใสและการให้บริการประชาชน ที่สามารถติดตามการดำเนินงานในขั้นตอน 
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
 และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา กรมบังคับคดีได้นำนวัตกรรม 
การนำการจ่ายสำนวนคดีล้มละลายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
สำหรับสำนวนคดีล้มละลายที่ได้รับจากศาลล้มละลายกลาง ตั้งแต่วันที่   
1 กรกฎาคม 2561 เปน็ตน้ไป โดยยกเลกิการจา่ยสำนวนตามกองบังคบัคดลีม้ละลาย 
แบบเดิม โดยระบบจะมีการจ่ายสำนวนให้แต่ละกองบังคับคดีล้มละลายเป็น 
จำนวนเท่ากันทั้ง 6 กอง และในแต่ละกองจะจ่ายให้กับแต่ละกลุ่มงาน และ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในแต่ละกลุ่มงานอย่างเท่าเทียมกัน จึงเป็นการกำหนด 
เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยผู้์รบัผิดชอบดว้ยระบบ สรา้งความโปรง่ใสและมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เพื่อก้าวไปสู่การทำงาน 
ในยคุดจิทิลั ตามนโยบายรฐับาล Thailand 4.0 ซึง่ประชาชนหรอืคูค่วามสามารถ 
สืบค้นข้อมูลเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าของสำนวน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  
และกองบังคับคดีที่รับผิดชอบสำนวนคดี ได้ผ่านทาง www.led.go.th และ 
ตู้ KIOSK ที่ติดตั้ง ณ อาคารกรมบังคับคดี ชั้นที่ 2  นอกจากนี้ตู้  KIOSK ได้มี 
บริการสำหรับคู่ความในคดีสามารถตรวจสอบข้อมูลคดีแพ่งได้ เช่นเดียวกับ  
Web Service ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
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ได้แก่ แบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินผ่านบัญชี ระบบตรวจสอบ 
สถานะคดีแบบแสดงความประสงค์ขอวางเงินค่าใช้จ่ายเพิ่ม ระบบ 
ลงนัดล่วงหน้าสำนวนคดีแพ่ง ระบบ EDC Payment ในการวาง 
หลักประกันเข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด เพื่อพัฒนาสู่ 
หน่วยงาน Digitalized หรือ Paperless 

ด้านการพัฒนาคน
 กรมบังคับคดีมุ่งเสริมสร้างทักษะให้แก่บุคลากรกรมบังคับคดี  
ตัง้แต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการท้ังประเทศ ซ่ึงกรมบังคับคดี 
ได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานนำร่องการพัฒนาและการรังสรรค์ 
นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) และตามท่ี อ.ก.พ. วิสามัญ 
เฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ของข้าราชการ ไดมี้มตใิหก้รมบงัคบัคดเีปน็หน่วยงานภาครฐัตน้แบบ 
การสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่ดิจิทัล 
ไทยแลนด์ โดยมีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันสร้างและพัฒนาต้นแบบ 
การสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์  
และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ การดำเนินงานต่างๆ เพ่ือเป็น 
องค์ความรู้  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและ 
หน่วยงานของรัฐ นำไปปรับใช้ต่อยอดอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์  
และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก  
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 กรมบังคับคดี ได้พัฒนานวัตกรรม ข้อมูล และคน  
พร้อมทุกๆ ด้าน และยังคงพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่ง ซึ่งชาวบังคับคด ี
ทกุคนจะอยูโ่หมดเตรยีมพรอ้มทกุเวลา ทำงาน 24 คณู 7 เพราะตอ้ง 
คิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 อธิบดีกรมบังคับคดี เล่าถึงการเตรียมพร้อมรับมือต่อการ 
เปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของเทคโนโลยใีนยคุดจิทัิล อาทิ สกลุเงนิดจิทิลั  
(Digital Currency) บิทคอยน์ (Bitcoin) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน 
ด้านการบังคับคดีของกรมบังคับคดีว่าได้เตรียมความพร้อมไว้ 
ล่วงหน้าอย่างมีแบบแผน โดยเมื่อวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2561  
ที่ผ่านมากรมบังคับคดีได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมคองเกรส 
นานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23  
โดยได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นเรื่องกระบวนการ 
บังคับคดีทรัพย์สินดิจิทัล ในวิธีที่ท้าทายแบบใหม่ มีผู้ร่วมอภิปราย 
จากประเทศตา่งๆ ไดแ้ก ่ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศเนเธอร์แลนด ์ 
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเอสโตเนีย และประเทศคองโก เป็นต้น

 นอกจากนี้ กรมบังคับคดีได้ทำการศึกษาวิจัยเร่ืองการ 
บังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ว่าประเทศอื่น 
มีแนวทางอย่างไร และให้เสนอแนวทางว่าประเทศไทยควรจะมี 
แนวทางอย่างไร เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้เกิด 
ประสิทธิภาพและทันต่อการเปล่ียนแปลงธุรกรรมทางการเงิน  
ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมของกรมบังคับคดีในการบังคับคดี 
กรณีสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) เพราะในขณะนี้ยังไม่มี 
ประเทศใดที่ดำเนินการบังคับคดีสินทรัพย์ดิจิทัล 

 นอกจากนี้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 
สำนกังานศาลยุติธรรมโดยเริม่ดำเนนิการครัง้แรกกบัศาลแพง่ธนบรุี 
โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดีและ 
ศาลแพ่งธนบุรี ในการส่งข้อมูลหมายบังคับคดีผ่าน e – mail  
ซึ่งช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก และต่อมา 
ได้เชือ่มโยงขอ้มลูสารสนเทศโดยวธิทีางอเิลก็ทรอนกิส ์กบัสำนักงาน 
ศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โดยเชื่อมโยงข้อมูล 
เกี่ยวกับหมายบังคับคดี คำฟ้อง คำร้อง คำพิพากษา และ 
ขอ้มลูอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง ผา่นระบบ Web Service เพือ่ลดระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งถือเป็น 
ปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามกรอบ 
การจดัอนัดบัความยาก – งา่ย ในการประกอบธุรกจิ (Ease of Doing  
Business) ของธนาคารโลก ตัวชี้วัดที่ 9 การบังคับให้เป็นตาม 
ข้อตกลง (Enforcing Contracts) ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมและ 
กรมบังคับคดีรับผิดชอบในตัวชี้วัดดังกล่าว

ด้านข้อมูล
 กรมบังคับคดีมองว่าการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ  น้ัน 
สำคัญมาก โดยขณะนี้กรมบังคับคดีได้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน 
ทะเบยีนภาครฐัทัง้หมด 16 แหง่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรวบรวม 
ทรพัยสิ์นในคดลีม้ละลาย และเปน็ศูนยก์ลางขอ้มลูเกีย่วกบัทรพัยส์นิ  
(Debtor Data Center) และกรมบังคับคดีมีฐานข้อมูลลูกหน้ี  
เจา้หนีใ้นชัน้คำพพิากษาเพือ่นำไปสู่การใช้ Big Data ในการวเิคราะห์ 
ข้อมูลและกำหนดแผนต่อไป และเป็นครั้งแรกที่กรมบังคับคดี  
ได้กำหนดนิยามของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่อาจเป็นเจ้าหนี้ 
นอกระบบ โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลคดีแพ่งที่มีอยู่ โดยกำหนด 
บทนิยามว่า เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาท่ีเป็นบุคคลธรรมดาที่มีหนี้ 
ตามคำพิพากษามากกว่า 20 รายขึ้นไป ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุน 
การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
 นอกจากนี้ ได้พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลคดีแพ่ง  
โดยนำคดีแพง่ในอดีตเข้าสูใ่นระบบคอมพวิเตอรไ์ดท้ัง้หมด เมือ่วนัที ่ 
30 กันยายน 2560 ทำให้การบริหารจัดการคดีมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น
 อีกหน่ึงการพัฒนาที่น่าภูมิใจ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส  
และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยประกาศกำหนด 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป การยื่นคำร้อง คำขอ 
ในคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ full e-Filing - full e-Service 
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ได้แก่ แบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินผ่านบัญชี ระบบตรวจสอบ 
สถานะคดีแบบแสดงความประสงค์ขอวางเงินค่าใช้จ่ายเพิ่ม ระบบ 
ลงนัดล่วงหน้าสำนวนคดีแพ่ง ระบบ EDC Payment ในการวาง 
หลักประกันเข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด เพื่อพัฒนาสู่ 
หน่วยงาน Digitalized หรือ Paperless 

ด้านการพัฒนาคน
 กรมบังคับคดีมุ่งเสริมสร้างทักษะให้แก่บุคลากรกรมบังคับคดี  
ตัง้แต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการท้ังประเทศ ซ่ึงกรมบังคับคดี 
ได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานนำร่องการพัฒนาและการรังสรรค์ 
นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) และตามท่ี อ.ก.พ. วิสามัญ 
เฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ของข้าราชการ ไดม้มีตใิหก้รมบงัคบัคดเีปน็หน่วยงานภาครฐัตน้แบบ 
การสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่ดิจิทัล 
ไทยแลนด์ โดยมีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันสร้างและพัฒนาต้นแบบ 
การสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์  
และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ การดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็น 
องค์ความรู้  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและ 
หน่วยงานของรัฐ นำไปปรับใช้ต่อยอดอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์  
และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก  
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 กรมบังคับคดี ได้พัฒนานวัตกรรม ข้อมูล และคน  
พร้อมทุกๆ ด้าน และยังคงพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่ง ซึ่งชาวบังคับคด ี
ทกุคนจะอยูโ่หมดเตรยีมพรอ้มทกุเวลา ทำงาน 24 คณู 7 เพราะต้อง 
คิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 อธิบดีกรมบังคับคดี เล่าถึงการเตรียมพร้อมรับมือต่อการ 
เปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของเทคโนโลยใีนยคุดจิทิลั อาทิ สกลุเงินดจิิทลั  
(Digital Currency) บิทคอยน์ (Bitcoin) ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน 
ด้านการบังคับคดีของกรมบังคับคดีว่าได้เตรียมความพร้อมไว้ 
ล่วงหน้าอย่างมีแบบแผน โดยเมื่อวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2561  
ที่ผ่านมากรมบังคับคดีได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมคองเกรส 
นานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23  
โดยได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นเรื่องกระบวนการ 
บังคับคดีทรัพย์สินดิจิทัล ในวิธีที่ท้าทายแบบใหม่ มีผู้ร่วมอภิปราย 
จากประเทศตา่งๆ ไดแ้ก ่ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเอสโตเนีย และประเทศคองโก เป็นต้น

 นอกจากนี้ กรมบังคับคดีได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการ 
บังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ว่าประเทศอื่น 
มีแนวทางอย่างไร และให้เสนอแนวทางว่าประเทศไทยควรจะมี 
แนวทางอย่างไร เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการบังคับคดีให้เกิด 
ประสิทธิภาพและทันต่อการเปล่ียนแปลงธุรกรรมทางการเงิน  
ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมของกรมบังคับคดีในการบังคับคดี 
กรณีสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) เพราะในขณะนี้ยังไม่มี 
ประเทศใดที่ดำเนินการบังคับคดีสินทรัพย์ดิจิทัล 

 นอกจากน้ี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 
สำนกังานศาลยตุธิรรมโดยเริม่ดำเนนิการครัง้แรกกบัศาลแพง่ธนบรุี 
โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดีและ 
ศาลแพ่งธนบุรี ในการส่งข้อมูลหมายบังคับคดีผ่าน e – mail  
ซึ่งช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก และต่อมา 
ไดเ้ชือ่มโยงขอ้มูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเลก็ทรอนิกส ์กบัสำนักงาน 
ศาลยุติธรรม เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 โดยเชื่อมโยงข้อมูล 
เกี่ยวกับหมายบังคับคดี คำฟ้อง คำร้อง คำพิพากษา และ 
ขอ้มลูอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง ผา่นระบบ Web Service เพือ่ลดระยะเวลา 
ค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งถือเป็น 
ปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามกรอบ 
การจดัอนัดบัความยาก – งา่ย ในการประกอบธรุกจิ (Ease of Doing  
Business) ของธนาคารโลก ตัวชี้วัดที่ 9 การบังคับให้เป็นตาม 
ข้อตกลง (Enforcing Contracts) ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมและ 
กรมบังคับคดีรับผิดชอบในตัวชี้วัดดังกล่าว

ด้านข้อมูล
 กรมบังคับคดีมองว่าการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ  น้ัน 
สำคัญมาก โดยขณะนี้กรมบังคับคดีได้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน 
ทะเบียนภาครฐัทัง้หมด 16 แหง่ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการรวบรวม 
ทรพัยส์นิในคดลีม้ละลาย และเปน็ศนูยก์ลางขอ้มูลเกีย่วกบัทรพัยส์นิ  
(Debtor Data Center) และกรมบังคับคดีมีฐานข้อมูลลูกหน้ี  
เจา้หนีใ้นชัน้คำพพิากษาเพือ่นำไปสูก่ารใช้ Big Data ในการวเิคราะห์ 
ข้อมูลและกำหนดแผนต่อไป และเป็นครั้งแรกที่กรมบังคับคดี  
ได้กำหนดนิยามของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่อาจเป็นเจ้าหนี้ 
นอกระบบ โดยวิเคราะห์จากฐานข้อมูลคดีแพ่งที่มีอยู่ โดยกำหนด 
บทนิยามว่า เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาท่ีเป็นบุคคลธรรมดาที่มีหนี้ 
ตามคำพิพากษามากกว่า 20 รายขึ้นไป ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุน 
การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
 นอกจากน้ี ได้พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลคดีแพ่ง  
โดยนำคดแีพง่ในอดตีเขา้สูใ่นระบบคอมพวิเตอรไ์ดท้ัง้หมด เมือ่วนัที ่ 
30 กันยายน 2560 ทำให้การบริหารจัดการคดีมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น
 อีกหน่ึงการพัฒนาท่ีน่าภูมิใจ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส  
และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยประกาศกำหนด 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป การยื่นคำร้อง คำขอ 
ในคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ full e-Filing - full e-Service 
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 อธิบดีกรมบังคับคดี ได้กล่าวในตอนท้ายเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านการบังคับคดีในอนาคต เพ่ือให้ 
สอดคลอ้งกบักระบวนการการบงัคบัคดใีนระดบัสากลวา่ กรมบงัคบัคดอียูภ่ายใตย้ทุธศาสตรช์าตทิี ่2 การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ งานด้านการบังคับคดีจึงเป็นส่วนหนึ่ง 
ทีท่ำใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศทีน่า่ลงทนุ โดยมกีฎหมายทีเ่ป็นสากล มกีารบรหิารจดัการคดทีีม่ปีระสทิธภิาพ โดยการนำระบบเทคโนโลยี 
ดิจิทัลมาใช้เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน นี่คือเป้าหมายหลักที่วางไว้ ซึ่งกรมบังคับคดีได้จัดทำยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีให้สอดรับ 
กับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของกรมบังคับคดีต่อไปในอนาคต 
 สำหรบัการแกไ้ขปญัหาลม้ละลาย ซึง่ไดป้รบัปรงุเพิม่เตมิกฎหมายลม้ละลายมาอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แต ่ป ีพ.ศ. 2558 ไดมี้การจดัเสนอ 
แนวทางการพฒันาตัง้เจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยเ์อกชน  ตามทีค่ณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นปฏริปูประเทศดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ  
ในการถา่ยโอนภารกจิของเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์ตามแผนการปฏริปูของคณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศดา้นการบริหาร 
ราชการแผ่นดินเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยมีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
ทีเ่ปน็เอกชนและกรมบังคบัคดจีะทำหนา้ทีเ่ปน็ผูก้ำกบัการทำงานเปน็การปรบัรปูแบบการใหบ้รกิาร (Business Model) ของกรมบงัคบัคดี 
จากผู้ปฏิบัติงาน (Operator) เป็นผู้กำกับดูแล (Regulator) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงกฎหมายล้มละลาย และดำเนินการให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 สำหรับในเรื่องการพัฒนาความเป็นวิชาชีพด้านการบังคับคดี กรมบังคับคดีได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดี (Legal  
Execution Professional Academy : LEPA) และเตรียมจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)  
เพื่อให้บริการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของกรมบังคับคดี รวมท้ังให้ความรู้กฎหมาย  
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนจัดหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน 
เพื่อให้สอดรับการถ่ายโอนงานภารกิจของกรมบังคับคดีในเรื่องเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
 ในส่วนของกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศกรมบังคับคดีได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559
ขณะนี้ร่างกฎหมายได้ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่มุ่งหวังคือทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนประเทศหนึ่งของโลก  
โดยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงและกฎหมายล้มละลายที่ได้มาตรฐานสากล 
และทันสมัย มีกระบวนการดำเนินงานท่ีสะดวก  รวดเร็ว  และประหยัด  นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกระบวนงาน  
โดยกรมบังคับคดีจะดำเนินการภายใต้กรอบดำเนินงาน Easier Anywhere and Better และที่สำคัญ 
โดยยึดมั่นในหลักการดำเนินงาน คือ “ซื่ื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้”
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ยุติธรรมเพื่อประชาชน
 พันตำรวจโท วิชัย  สุวรรณประเสริฐ 

ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รองผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

 ผู้เขียนขอยกกรณีตัวอย่างปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 4 เรื่อง เพื่อสะท้อนให้ท่านได้เห็นภาพชีวิตที่เกิดขึ้น 
ในสังคมไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรมเพื่อตอบโจทย์ว่าเราจะช่วยให้คนเหล่าน้ีหลุดพ้น 
อยู่รอดในสังคมโดยมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมได้อย่างไร

ทางแก้ที่ยั่งยืน
หนี้นอกระบบ : 

      ในการจัดสัมมนากับภาคประชาชนทุกครั้ง ผู้เขียนจะขอ 
ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาว่าจะทำอย่างไร 
ให้ปัญหาหนี้นอกระบบหมดไปจากสังคมไทย ท่านเชื่อมั้ยครับ 
ว่าได้รับคำตอบที่หลากหลายมาก เช่น บางคนบอกว่ารัฐ 
ต้องจัดหาแหล่งทุนให้อย่าง เพียงพอ สถาบันการเ งิน 
ของรัฐต้องลดเง่ือนไขการให้กู้ยืม รัฐต้องสร้างงานสร้างอาชีพ 
ให้มีรายได้เพียงพอ รัฐต้องจัดหาสวัสดิการทั้งค่ารักษา 
พยาบาลและการศึกษา รัฐต้องจัดการกับเจ้าหนี้หน้าเลือด 
ที่เอารัดเอาเปรียบคนจน ต้องจัดการอบายมุขที่เป็นต้นเหตุ 
ของการก่อหนี้อย่างเด็ดขาดบางคนบอกว่าต้องปรามคนที่คิด 
จะเป็นหน้ีให้รู้จักความมีวินัยทางการเงิน ได้รู้จักผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน 
หากเขา้สูว่งจรหนีน้อกระบบ ตอ้งรูจั้กความเป็นอยู่อย่างพอเพยีง 
รัฐต้องสอนให้ประชาชนรู้จักกฎหมายจะได้ไม่เสียเปรียบในการ 
ทำสญัญา ตอ้งชว่ยเหลอืเมือ่ถกูฟอ้ง ทัง้หลายทัง้ปวงของคำตอบ 
เหล่านี้เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใดบ้าง

  ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งท่ีมักจะถูกถามอยู่บ่อย ๆ ช่วงแรกผู้เขียนก็ไม่ค่อยม่ันใจในคำตอบมากนัก 
เพราะจากการรับรู้พบว่าปัญหาหนี้นอกระบบเกิดจากหลากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ  
รายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ปากท้อง และสภาพปัญหาของคนในแต่ละสาขาอาชีพ คนในสังคมเมืองและ 
สังคมชนบทก็แตกต่างกัน จนกระท่ังผู้เขียนได้เริ่มตกผลึกความคิดเม่ือได้สัมผัสรับรู้ปัญหาจากผู้คน 
ที่เดือดร้อนจำนวนมากที่เข้ามาขอรับคำปรึกษาแนะนำ ซึ่งในบทบาทของนักอำนวยความยุติธรรมมีหน้าที ่
คน้หาขอ้เท็จจรงิและชีท้างออกของปญัหาใหก้บัคนทีเ่ดอืดรอ้นเหลา่นัน้ไดห้ลุดพน้จากทกุข ์หรือพดูงา่ย ๆ   
ว่าจะทำอย่างไรให้เขา “รอด” จากปัญหาหนี้นอกระบบที่กำลังรุมเร้าเผชิญอยู่

กระทรวงยุติธรรมเข้ามามีบทบาทกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างไร? 

 เร่ืองแรก เหตเุกดิทีอ่ำเภอสคุรินิ จงัหวดันราธวิาส  เปน็เรือ่งทีน่า่สนใจเพราะวา่ราษฎรกลุม่นีไ้ดโ้ทรศพัทข์อรบัการช่วยเหลือ 
พร้อมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าถูกเจ้าหน้ีเอารัดเอาเปรียบไมรู้่จะไปหนัหน้าไปพึง่ใคร เจ้าหน้าท่ีรบัเรือ่งจึงประสานขอใหแ้กนนำสง่เอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือส่งมาให้ทางไปรษณีย์เพื่อตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น หลังจากได้รับเอกสารประมาณ 
หนึ่งสัปดาห์คณะทำงานได้ลงพื้นที่เข้าไปรับฟังปัญหาของราษฎรกลุ่มน้ีจำนวน 22 คน จึงได้ข้อมูลว่าผู้ร้องเป็นทายาทรุ่นลูก 
ของชาวไทยพทุธทีเ่คลือ่นยา้ยมาจากจงัหวดัแถบภาคอสีานพรอ้มกบัครอบครวัตามนโยบายของรฐับาลเมือ่ป ีพ.ศ. 2518 โดยไดร้บั 
จัดสรรที่ดินเพื่อใช้ทำมาหากิน ส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างกรีดยาง ร่อนทองคำ และรับจ้างทั่วไป เมื่อการดำรง 
ชีวิตขัดสนรายได้ไม่เพียงพอ ได้กู้ยืมเงินนอกระบบจากนายทุนในพื้นที่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ต่อมาเมื่อปี 2552 รัฐบาล 
ในขณะน้ันมโีครงการลงทะเบยีนแกไ้ขปญัหาหนีน้อกระบบ นายทุนในพืน้ท่ีจึงใช้ช่องทางดงักลา่วชักชวนใหช้าวบา้นท่ีเคยกูย้มืเงนิกนั 
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ยุติธรรมเพื่อประชาชน
 พันตำรวจโท วิชัย  สุวรรณประเสริฐ 

ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รองผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

 ผู้เขียนขอยกกรณีตัวอย่างปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 4 เรื่อง เพื่อสะท้อนให้ท่านได้เห็นภาพชีวิตท่ีเกิดขึ้น 
ในสังคมไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรมเพื่อตอบโจทย์ว่าเราจะช่วยให้คนเหล่านี้หลุดพ้น 
อยู่รอดในสังคมโดยมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมได้อย่างไร

ทางแก้ที่ยั่งยืน
หนี้นอกระบบ : 

      ในการจัดสัมมนากับภาคประชาชนทุกครั้ง ผู้เขียนจะขอ 
ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาว่าจะทำอย่างไร 
ให้ปัญหาหนี้นอกระบบหมดไปจากสังคมไทย ท่านเชื่อมั้ยครับ 
ว่าได้รับคำตอบที่หลากหลายมาก เช่น บางคนบอกว่ารัฐ 
ต้องจัดหาแหล่งทุนให้อย่าง เพียงพอ สถาบันการเงิน 
ของรัฐต้องลดเง่ือนไขการให้กู้ยืม รัฐต้องสร้างงานสร้างอาชีพ 
ให้มีรายได้เพียงพอ รัฐต้องจัดหาสวัสดิการท้ังค่ารักษา 
พยาบาลและการศึกษา รัฐต้องจัดการกับเจ้าหนี้หน้าเลือด 
ที่เอารัดเอาเปรียบคนจน ต้องจัดการอบายมุขท่ีเป็นต้นเหตุ 
ของการก่อหนี้อย่างเด็ดขาดบางคนบอกว่าต้องปรามคนที่คิด 
จะเป็นหน้ีให้รู้จักความมีวินัยทางการเงิน ได้รู้จักผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน 
หากเขา้สูว่งจรหนีน้อกระบบ ตอ้งรูจ้กัความเปน็อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
รัฐต้องสอนให้ประชาชนรู้จักกฎหมายจะได้ไม่เสียเปรียบในการ 
ทำสญัญา ตอ้งชว่ยเหลอืเม่ือถกูฟ้อง ท้ังหลายทัง้ปวงของคำตอบ 
เหล่านี้เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใดบ้าง

  ก็เป็นอีกคำถามหน่ึงท่ีมักจะถูกถามอยู่บ่อย ๆ ช่วงแรกผู้เขียนก็ไม่ค่อยมั่นใจในคำตอบมากนัก 
เพราะจากการรับรู้พบว่าปัญหาหนี้นอกระบบเกิดจากหลากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ  
รายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ปากท้อง และสภาพปัญหาของคนในแต่ละสาขาอาชีพ คนในสังคมเมืองและ 
สังคมชนบทก็แตกต่างกัน จนกระท่ังผู้เขียนได้เริ่มตกผลึกความคิดเมื่อได้สัมผัสรับรู้ปัญหาจากผู้คน 
ที่เดือดร้อนจำนวนมากที่เข้ามาขอรับคำปรึกษาแนะนำ ซึ่งในบทบาทของนักอำนวยความยุติธรรมมีหน้าที ่
คน้หาขอ้เท็จจรงิและชีท้างออกของปญัหาใหก้บัคนทีเ่ดอืดรอ้นเหลา่นัน้ไดห้ลุดพน้จากทกุข ์หรือพดูงา่ย ๆ   
ว่าจะทำอย่างไรให้เขา “รอด” จากปัญหาหนี้นอกระบบที่กำลังรุมเร้าเผชิญอยู่

กระทรวงยุติธรรมเข้ามามีบทบาทกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างไร? 

 เรือ่งแรก เหตเุกดิทีอ่ำเภอสคุรินิ จงัหวดันราธวิาส  เปน็เรือ่งทีน่า่สนใจเพราะวา่ราษฎรกลุม่นีไ้ดโ้ทรศพัทข์อรบัการช่วยเหลือ 
พร้อมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าถูกเจ้าหน้ีเอารัดเอาเปรียบไม่รูจ้ะไปหนัหน้าไปพึง่ใคร เจา้หน้าทีร่บัเรือ่งจงึประสานขอใหแ้กนนำส่งเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือส่งมาให้ทางไปรษณีย์เพื่อตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น หลังจากได้รับเอกสารประมาณ 
หนึ่งสัปดาห์คณะทำงานได้ลงพื้นท่ีเข้าไปรับฟังปัญหาของราษฎรกลุ่มน้ีจำนวน 22 คน จึงได้ข้อมูลว่าผู้ร้องเป็นทายาทรุ่นลูก 
ของชาวไทยพทุธทีเ่คลือ่นยา้ยมาจากจงัหวดัแถบภาคอสีานพรอ้มกบัครอบครวัตามนโยบายของรฐับาลเมือ่ป ีพ.ศ. 2518 โดยไดร้บั 
จัดสรรที่ดินเพื่อใช้ทำมาหากิน ส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างกรีดยาง ร่อนทองคำ และรับจ้างทั่วไป เมื่อการดำรง 
ชีวิตขัดสนรายได้ไม่เพียงพอ ได้กู้ยืมเงินนอกระบบจากนายทุนในพื้นที่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ต่อมาเมื่อปี 2552 รัฐบาล 
ในขณะนัน้มีโครงการลงทะเบยีนแกไ้ขปญัหาหน้ีนอกระบบ นายทุนในพืน้ท่ีจึงใชช้อ่งทางดงักลา่วชกัชวนให้ชาวบ้านทีเ่คยกู้ยมืเงนิกนั 
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มาก่อน มาทำสัญญากู้ยืมเงินกับตน เพื่อนำหลักฐานการกู้ยืม 
ไปใช้สิทธิยื่นในโครงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
โดยหวังว่ารัฐจะสนับสนุนวงเงินกู้ให้เพ่ือมาใช้คืนเจ้าหน้ีและได้รับ 
ส่วนต่างท่ีเหลืออยู่มาใช้ประโยชน์ แต่ปรากฏว่าเม่ือยื่นแล้ว 
สถาบันการเงินไม่อนุมัติวงเงินจึงไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
ในโครงการดังกล่าวได้ ภายหลังเจ้าหนี้จึงนำสัญญากู้ยืมเงิน 
ดังกล่าวมาฟ้องร้องลูกหนี้เพื่อให้ชำระหน้ีทั้งที่ไม่มีมูลหน้ี 
ตามสัญญาหรือบางรายมีมูลหน้ีตามสัญญาท่ีสูงกว่าเงินท่ีได้รับจริง 
ขัน้ตอนของการชว่ยเหลอืของคณะทำงานไดล้งพืน้ทีเ่พือ่รว่มกบั 
หน่วยงานในพื้นที่ในการรับฟังข้อเท็จจริง จัดการไกล่เกลี่ย 
กับเจ้าหนี้ในรายที่ยังไม่ถูกฟ้อง รายที่อยู่ระหว่างฟ้องได้เตรียม 
เอกสารหลกัฐาน พรอ้มจดัหาทนายความทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 
ไปให้คำแนะนำในการต่อสู้คดี และประสานกับยุติธรรมจังหวัด 
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือด้านทนายความและค่าธรรมเนียมศาล 
ตามกฎหมายกองทุนยุติธรรม จนศาลพิพากษาให้กลุ่มผู้ร้อง 
ชนะคดี โดยศาลรับฟังพยานหลักฐานจากการที่คณะทำงาน 
รวบรวมขณะลงพืน้ทีต่รวจสอบขอ้เทจ็จรงิมาพจิารณาประกอบ 
การวินิจฉัยด้วย จึงสามารถช่วยเหลือราษฎรท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ 
จากนายทุนจนถูกฟ้องคดีได้เป็นผลสำเร็จ

 เรื่องที่สอง ช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ ถูกกลุ่มนายทุนและนายหน้า 
หลอกลวงให้ทำสัญญาขายฝากต้องสูญเสียที่ดินทำกิน  เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรกว่า  
30 ราย ถูกกลุ่มนายหน้าหลอกลวงขอเช่าที่ดินทำกินไปขายฝากกับกลุ่มนายทุน ที่ดิน  
53 แปลง มูลหนี้กว่า 18 ล้านบาท คณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนพบ 
มูลความผิดทางอาญา จึงได้ประสานให้กลุ่มชาวบ้านไปร้องทุกข์กล่าวเพื่อดำเนินคดีกับ 
กลุ่มนายหน้าที่หลอกลวงในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน พนักงานสอบสวนท้องที่ 
ที่รับผิดชอบมีความเห็นสั่งฟ้อง ผลคดีศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกกลุ่มนายหน้า 
ในการลงพื้นที่ของคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือรวบรวมพยานหลักฐาน ได้ประสานข้อมูล 
กับศูนย์ดำรงธรรม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ผู้แทนกรมที่ดิน และผู้นำท้องถิ่น เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี ้
คณะทำงานยังได้ประสานงานกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์กรมหาชน)  
และกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าช่วยเหลือ 
เกษตรกรที่กำลังจะสูญเสียที่ดินจากการทำสัญญาขายฝากอีกด้วย

 เรื่องที่สาม ช่วยเหลือหญิงพิการชาวจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยผู้ร้องได้เดินทางมาร้องขอความช่วยเหลือ เนื่องจาก 
ทำสัญญาจำนองที่ดินไว้กับนายทุนแต่ได้รับเงินน้อยกว่าตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ต่อมานายทุนได้ฟ้องบังคับจำนองจนผู้ร้อง 
แพ้คดีถูกนายทุนยึดทรัพย์บังคับคดี การช่วยเหลือได้ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมเข้าไปเจรจาไกล่เกลี่ยลดยอดหนี้ตามความเป็นจริง 
และประสานสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน) เข้าไปช่วยเหลือด้านแหล่งทุนจนนายทุนถอนการยึดทรัพย์ 
และขอถอนการบังคับคดี

 เรื่องที่สี่ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องประกอบอาชีพขายอาหารตามสั่งแถบชานเมือง ต้องเลี้ยงดูบุตรชายฝาแฝดท่ีมีอาการ 
ของกลุ่มโรคออทิสติก ผู้ร้องเป็นหนี้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยู่ระหว่างถูกทวงถามให้ชำระหนี้กว่า  
40,000 บาท และเปน็หนีเ้งินกูน้อกระบบกับเจ้าหนีป้ล่อยเงนิกูร้ายวนัประเภท “แกง๊หมวกกนันอ็ก” จำนวน 7 ราย รวมเป็นเงนิกวา่  
50,000 บาท ต้องส่งดอกเบี้ยวันละประมาณ 2,100 บาท เจ้าหนี้แต่ละรายผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทวงหนี้โดยวิธีการข่มขู่  
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 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคนที่เดือดร้อนจากปัญหา 
หนี้นอกระบบจะมาพบกับเจ้าหน้าท่ีเพื่อขอความช่วยเหลือ  
ไม่ได้มาพบเนื่องจากปัญหาเรื่องเงินชำระหนี้เพียงอย่างเดียว  
แต่เป็นปัญหาข้างเคียงสุดท้ายท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
และครอบครัว เช่น ถูกติดตามทวงถามหนี้ด้วยวิธีการรุนแรง 
จนไม่สามารถอยู่บ้านหรือประกอบอาชีพได้ การถูกฟ้องร้อง 
ดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม การไม่มีเงินในการจ้างทนายความ 
เพือ่ตอ่สูค้ดทีำใหไ้มส่ามารถเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมไดอ้ยา่ง 
เทา่เทยีมและมปีระสทิธภิาพ การไกลเ่กลีย่หลงัมคีำพพิากษาแลว้ 
ล้วนอยูใ่นบทบาทภารกจิของกระทรวงยตุธิรรม ในการช่วยเหลอื 
คนเป็นหน้ีนอกระบบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อให้หลุดพ้น 
หรือรอดด้วยเครื่องมือทางด้านกฎหมายและการอำนวย 
ความยุติธรรม นอกจากนี้ บทบาทการช่วยเหลืออำนวย 
ความยุติธรรมยังได้ขยายผลไปถึงการประสานงานด้านการ 
ชว่ยเหลอืแหลง่ทนุหรอืการพฒันาคณุภาพชวีติเพือ่ใหเ้ขาเหลา่น้ี 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุขอีกด้วย
 ผู้เขียนได้เกริ่นแต่แรกแล้วว่าการช่วยเหลือคนท่ีเป็น 
หนี้นอกระบบให้สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมในแต่ละรายน้ัน 
มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป จากประสบการณ์ในการทำงาน 
พบว่า ปัญหาจากหนี้สินที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมส่วนใหญ่ 
เกดิจากความเหลือ่มลำ้ทางดา้นเศรษฐกจิ ฐานะโอกาสทางสงัคม  
และอำนาจอิทธิพลของนายทุนที่เหนือกว่า  ซึ่งความเหลื่อมล้ำ 
ที่กล่าวถึงดังกล่าวมีหลายระดับ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด 

ทำให้ผู้ร้องเกิดความหวาดกลัว และไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ผู้ร้องจึงได้เขียนจดหมายส่งมาร้องขอความช่วยเหลือ 
คณะทำงานได้ลงพื้นที่ ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่จับกุมนายทุนเงินกู้ดำเนินคดีตามกฎหมายและประสานกับส่ือโทรทัศน ์
ในการเผยแพร่เป็นภาพข่าวและมีผู้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ร้อง ปัจจุบันยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยตรวจตราดูแล 
ความปลอดภัย จนชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจากเดิม

ระดับภาค หรือระดับประเทศ การช่วยเหลือโดยหน่วยงานในระดับ 
พื้นที่อาจไม่ได้ผลถ้านายทุนคู่กรณีมีอิทธิพลระดับภูมิภาค 
หรือระดับประเทศ ดังน้ัน การช่วยเหลือให้เกิดความเป็นธรรม 
จึงต้องเน้นการลดความเหลื่อมล้ำอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เพิ่มศักยภาพให้กับลูกหนี้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางด้าน 
กฎหมาย ซึ่งการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้เข้าถึง 
ความเป็นธรรมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
 (1) การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ชี้แนะแนวทาง  
ก็สามารถทำให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้  คนท่ีเดือดร้อนจากปัญหา 
หนี้สินอาจจะมองไม่เห็นทางออก การให้คำปรึกษาแนะนำ 
ทางดา้นขอ้กฎหมายหรอืแนวทางในการตอ่สูค้ดโีดยผูเ้ชีย่วชาญ 
ที่มีประสบการณ์ ทำให้ลูกหนี้สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้  
โดยบางรายมีศกัยภาพในการจัดหาทนายความเข้าตอ่สูค้ดไีดเ้อง 
โดยไม่ต้องพึ่งหน่วยงานของรัฐ
 (2) การช่วยเหลือด้านกฎหมาย ทนายความ  
ค่าธรรมเนียมศาล อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีก็ทำให้สามารถ 
เข้าไปต่อสู้ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม 
แต่ในบางกรณีการช่วยเหลือทางด้านทนายความก็ควรต้อง 
พิจารณาด้วยว่าจะให้การช่วยเหลือทางคดีโดยทนายความ 
ในพื้นที่ หรือทนายความจากส่วนกลาง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น 
และความเท่าเทียมกันในการตอ่สูค้ด ีอยา่งเชน่ กรณีการชว่ยเหลือ 
ชาวบ้านหลายอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ถูกฟ้องให้ชำระค่าปุ๋ย 
ไดข้อความอนุเคราะหท์นายความสว่นกลางจากสภาทนายความ 
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 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคนที่เดือดร้อนจากปัญหา 
หน้ีนอกระบบจะมาพบกับเจ้าหน้าท่ีเพื่อขอความช่วยเหลือ  
ไม่ได้มาพบเนื่องจากปัญหาเรื่องเงินชำระหนี้เพียงอย่างเดียว  
แต่เป็นปัญหาข้างเคียงสุดท้ายท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
และครอบครัว เช่น ถูกติดตามทวงถามหนี้ด้วยวิธีการรุนแรง 
จนไม่สามารถอยู่บ้านหรือประกอบอาชีพได้ การถูกฟ้องร้อง 
ดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม การไม่มีเงินในการจ้างทนายความ 
เพือ่ตอ่สูค้ดทีำใหไ้มส่ามารถเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมไดอ้ยา่ง 
เทา่เทยีมและมปีระสทิธภิาพ การไกลเ่กลีย่หลงัมคีำพพิากษาแลว้ 
ลว้นอยูใ่นบทบาทภารกจิของกระทรวงยตุธิรรม ในการช่วยเหลอื 
คนเป็นหนี้นอกระบบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพื่อให้หลุดพ้น 
หรือรอดด้วยเครื่องมือทางด้านกฎหมายและการอำนวย 
ความยุติธรรม นอกจากน้ี บทบาทการช่วยเหลืออำนวย 
ความยุติธรรมยังได้ขยายผลไปถึงการประสานงานด้านการ 
ชว่ยเหลอืแหลง่ทุนหรอืการพฒันาคณุภาพชีวิตเพือ่ใหเ้ขาเหลา่น้ี 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุขอีกด้วย
 ผู้เขียนได้เกริ่นแต่แรกแล้วว่าการช่วยเหลือคนท่ีเป็น 
หนี้นอกระบบให้สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมในแต่ละรายน้ัน 
มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป จากประสบการณ์ในการทำงาน 
พบว่า ปัญหาจากหนี้สินที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมส่วนใหญ่ 
เกดิจากความเหลือ่มลำ้ทางดา้นเศรษฐกจิ ฐานะโอกาสทางสงัคม  
และอำนาจอิทธิพลของนายทุนที่เหนือกว่า  ซึ่งความเหลื่อมล้ำ 
ที่กล่าวถึงดังกล่าวมีหลายระดับ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด 

ทำให้ผู้ร้องเกิดความหวาดกลัว และไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ผู้ร้องจึงได้เขียนจดหมายส่งมาร้องขอความช่วยเหลือ 
คณะทำงานได้ลงพื้นที่ ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่จับกุมนายทุนเงินกู้ดำเนินคดีตามกฎหมายและประสานกับส่ือโทรทัศน ์
ในการเผยแพร่เป็นภาพข่าวและมีผู้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ร้อง ปัจจุบันยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยตรวจตราดูแล 
ความปลอดภัย จนชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจากเดิม

ระดับภาค หรือระดับประเทศ การช่วยเหลือโดยหน่วยงานในระดับ 
พื้นที่อาจไม่ได้ผลถ้านายทุนคู่กรณีมีอิทธิพลระดับภูมิภาค 
หรือระดับประเทศ ดังน้ัน การช่วยเหลือให้เกิดความเป็นธรรม 
จึงต้องเน้นการลดความเหลื่อมล้ำอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เพิ่มศักยภาพให้กับลูกหนี้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางด้าน 
กฎหมาย ซึ่งการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้เข้าถึง 
ความเป็นธรรมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้
 (1) การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ชี้แนะแนวทาง  
ก็สามารถทำให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้  คนท่ีเดือดร้อนจากปัญหา 
หนี้สินอาจจะมองไม่เห็นทางออก การให้คำปรึกษาแนะนำ 
ทางดา้นขอ้กฎหมายหรอืแนวทางในการตอ่สูค้ดโีดยผูเ้ชีย่วชาญ 
ที่มีประสบการณ์ ทำให้ลูกหนี้สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้  
โดยบางรายมศีกัยภาพในการจดัหาทนายความเข้าตอ่สู้คดไีดเ้อง 
โดยไม่ต้องพึ่งหน่วยงานของรัฐ
 (2) การช่วยเหลือด้านกฎหมาย ทนายความ  
ค่าธรรมเนียมศาล อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีก็ทำให้สามารถ 
เข้าไปต่อสู้ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม 
แต่ในบางกรณีการช่วยเหลือทางด้านทนายความก็ควรต้อง 
พิจารณาด้วยว่าจะให้การช่วยเหลือทางคดีโดยทนายความ 
ในพื้นที่ หรือทนายความจากส่วนกลาง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น 
และความเทา่เทยีมกนัในการตอ่สูค้ด ีอยา่งเชน่ กรณกีารชว่ยเหลอื 
ชาวบ้านหลายอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ถูกฟ้องให้ชำระค่าปุ๋ย 
ไดข้อความอนเุคราะหท์นายความส่วนกลางจากสภาทนายความ 
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ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามาช่วยเหลือด้านคดีโดยมีการแต่งตั้ง 
คณะทำงานด้านกฎหมายเพื่อกำหนดแนวทางในการต่อสู้คดี 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น
 (3) นอกจากการช่วยเหลือด้านกฎหมายทนายความแล้ว 
หากพบว่ายังไม่เพียงพอท่ีจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีความเท่าเทียม 
กนัได ้จำเปน็ตอ้งสัง่การใหเ้จา้หน้าทีร่ฐัทีม่ภีารกจิหนา้ท่ีเกีย่วขอ้ง 
เข้าไปตรวจสอบหลักฐาน ค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อนำหลักฐาน 
มาสนับสนุนทนายความในการต่อสู้คดี กรณีเป็นเรื่องที่มีการใช้ 
อำนาจอิทธิพลกระทำผิดอาญาที่มีผลกระทบต่อสังคมและ 
ความสงบเรียบร้อยในวงกว้าง เช่น กรณีหนี้นอกระบบรายใหญ ่
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือหนี้นอกระบบโดยนายทุน 
ในจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น
 ทีก่ลา่วมาเป็นภารกจิในการแกไ้ขปญัหาหนีน้อกระบบ 
เพ่ือให้ผู้เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถท่ีจะ 
อยู่รอดไดใ้นสังคมดว้ยมาตรการทางดา้นกฎหมายและการเข้าถึง 
กระบวนการยุติธรรม แต่การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเพียงให้เขา 
สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เปรียบเหมือนการช่วยเหลือคนที่ตกน้ำ 
ดว้ยการโยนชชูพีแล้วลากขึน้มาหาฝัง่ ตอ่จากน้ันจะใหเ้ขาไดด้ำรง 
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไร
 ย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีก่อนผู้เขียนได้นำข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ ไ ม่ได้รับ 
ความเป็นธรรม เข้าไปเรียนรู้ศึกษาดูงานสถาบันการเรียนรู้ 
เ พ่ือปวงชนหรือเรียกกันทั่วไปว่า “มหาวิทยาลัยชีวิต”  

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ อธิการบดี ได้ให้การต้อนรับ 
และพานำชมให้รู้จักสถานท่ีแห่งน้ีมากข้ึน สถาบันการเรียนรู้ 
เพื่อปวงชนมีปรัชญาการศึกษาท่ีเน้นให้เรียนแล้วพึ่งตนเองได้ 
และมีความสุข อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินในท้องถ่ินตนได้  
ช่วยตนเองได้ ช่วยคนอื่นได้ และร่วมมือกับชุมชนเพื่อให้ชุมชน 
เรียนรู้ ชุมชนจะได้เข้มแข็ง จากนั้นได้มีโอกาสร่วมงานกับท่าน 
อีกหลายครั้ง จนเม่ือปลายปีที่แล้วมีโอกาสรับฟังแนวคิด 
การทำงานจากท่านเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของประชาชน 
โดยเฉพาะเกษตรกร ท่านเน้นให้ความสำคัญกับยุติธรรมชุมชน 
แบบบูรณาการ การสร้างวิทยากรตัวคูณระดับจังหวัด ให้เรียนรู้ 
นโยบายภาครัฐกับการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบเรียนรู้กฎหมาย 
บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในด้านการอำนวย 
ความยตุธิรรม แผนการแกไ้ขปญัหาหน้ีนอกระบบในระดบัชมุชน 
เพื่อเปิดพื้นที่ ให้วิทยากรตัวคูณเข้าไปในชุมชนเพ่ือสร้าง 
องคค์วามรูใ้นการปอ้งกนั เฝา้ระวงัและแกไ้ขปญัหาหน้ีนอกระบบ 
ในชุมชนพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด และเพื่อสร้างรูปแบบ  
(Model) ส่งเสริมให้ขยายผลไปท่ัวประเทศโดยความร่วมมือ 
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ท่านได้ให้หลักการ 
แนวคิดในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบว่าการท่ีจะทำให้เขา 
อยู่รอด (Survive) ในสังคมแล้ว จำเป็นอย่างย่ิงต้องให้รู้จัก 
ความพอเพยีง (Sufficiency) ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
และสุดท้ายจะต้องให้เรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน  
(Sustainable) โดยจะต้องเรียนรู้แผน 4+1 ได้แก่ แผนชีวิต   
แผนอาชีพ แผนการเงิน แผนสขุภาพ และสดุท้าย คอื แผนแมบ่ท 
ชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้าน ทุนในท้องถิ่นและ 
ทรพัยากรธรรมชาต ิซึง่หากมโีอกาสผูเ้ขยีนจะไดน้ำมาขยายความ 
เล่าสู่กันฟังต่อไป

	 ผู้เขียนได้ย้ำเสมอว่าการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ  
ไม่ใช่การยกหนี้ หรือ “ชักดาบ” เพราะนั่นคือ การแก้ปัญหา 
ที่ปลายเหต ุ และจะเป็นการสร้างปัญหาใหม่ตามมาไม่สิ้นสุด 
โดยเฉพาะการไร้วินัยในการใช้จ่ายเงิน หนทางที่ดีที่สุด คือ 
การเรียนรู้ที่จะวางแผนอนาคตให้มีความมั่นคง ยั่งยืน 
บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่นี่แจ้งวัฒนะ  กองบรรณาธิการ

“ยุติธรรม” มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทคุณตาซาเล้ง 

“ยุติธรรม” ลงนาม MOU ร่วมกับ สคบ. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เปน็ประธานมอบเงนิคา่ตอบแทนผูเ้สยีหายในคดอีาญาตามพระราชบัญญัติ 
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. 2544 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559 ใหแ้กน่างฉลวย จรติเอก  
ภรรยา นายประพจน์ มณีพันธ์ และนางสาววนิดา มณีพันธ์ บุตร ทายาท 
ของนายจรูญ มณีพันธ์ อายุ 82 ปี หรือคุณตาขับรถซาเล้ง ซึ่งถูกนายนราธร  
โสตติยัง อายุ 21 ปี ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ  
และเสยีชวีติในเวลาตอ่มา โดยจา่ยคา่ตอบแทนฯ ใหแ้กท่ายาทของผู้เสยีหาย  
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 115,270 บาท ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
ระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค (สคบ.) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และพลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ 

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุม 
วายภุกัษ ์แกรนดบ์อลรมู ชัน้ 4  โรงแรมเซน็ทรา  
บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น  
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย 
นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นางสาวอัจฉรินทร์  
พัฒนาพันธช์ยั ปลัดกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม 
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และ 
นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ร่วมรายการ สื่ออยากรู้ รัฐบาลอยากเล่า “มุมมองของ 
รองนายกฯ ประจิน” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สื่อมวลชนสนใจ โดยถ่ายทอดสด 
ทางเฟสบุ๊คไทยคู่ฟ้า และ NBT 2HD ณ อาคารภักดีบดินทร์  
ทำเนียบรัฐบาล ชั้น 2 กรุงเทพฯ

“มุมมองของรองนายกฯ ประจิน” ผ่านรายการ สื่ออยากรู้ รัฐบาลอยากเล่า
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ที่นี่แจ้งวัฒนะ  กองบรรณาธิการ

“ยุติธรรม” มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทคุณตาซาเล้ง 

“ยุติธรรม” ลงนาม MOU ร่วมกับ สคบ. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เปน็ประธานมอบเงนิคา่ตอบแทนผูเ้สยีหายในคดอีาญาตามพระราชบัญญตัิ 
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. 2544 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ใหแ้กน่างฉลวย จริตเอก  
ภรรยา นายประพจน์ มณีพันธ์ และนางสาววนิดา มณีพันธ์ บุตร ทายาท 
ของนายจรูญ มณีพันธ์ อายุ 82 ปี หรือคุณตาขับรถซาเล้ง ซึ่งถูกนายนราธร  
โสตติยัง อายุ 21 ปี ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ  
และเสยีชวีติในเวลาตอ่มา โดยจา่ยคา่ตอบแทนฯ ให้แกท่ายาทของผูเ้สยีหาย  
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 115,270 บาท ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
ระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค (สคบ.) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และพลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ 

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุม 
วายภุกัษ ์แกรนด์บอลรมู ชัน้ 4  โรงแรมเซ็นทรา  
บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น  
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย 
นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นางสาวอัจฉรินทร์  
พัฒนาพนัธช์ยั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และ 
นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ร่วมรายการ สื่ออยากรู้ รัฐบาลอยากเล่า “มุมมองของ 
รองนายกฯ ประจิน” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สื่อมวลชนสนใจ โดยถ่ายทอดสด 
ทางเฟสบุ๊คไทยคู่ฟ้า และ NBT 2HD ณ อาคารภักดีบดินทร์  
ทำเนียบรัฐบาล ชั้น 2 กรุงเทพฯ

“มุมมองของรองนายกฯ ประจิน” ผ่านรายการ สื่ออยากรู้ รัฐบาลอยากเล่า

26 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ให้การต้อนรับ
เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ให้การต้อนรับ
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

 ศาสตราจารยพ์เิศษวศิษิฏ ์วศิษิฏส์รอรรถ ปลดักระทรวงยตุธิรรม 
เปน็ประธานการประชมุเพือ่พจิารณาขอ้เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมาย 
กรณีการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง ในการส่งเสริม 
และคุม้ครองสทิธมินษุยชน รวมทัง้การปรบัปรงุกฎหมายกรณกีารขายฝาก  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แหง่ชาต ิณ หอ้งประชมุกระทรวงยตุธิรรม 2 ชัน้ 8 อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ 
H.E. Ms. Donica Pottie เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับ 
สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างกัน พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับงานยุติธรรม โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ การขับเคลื่อน 
วาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน ความคืบหน้าการดำเนินการตามกลไก Universal Periodic Review (UPR)  
การส่งเสริมสิทธิของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ  
นายกลิน ที. เดวีส์ (H.E. Mr. Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ 
และหารอืขอ้ราชการรว่มกนัในประเดน็เกีย่วกบัความรว่มมอืทางอาญาระหวา่งประเทศไทยและสหรฐัอเมรกิา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ความสำเร็จในการดำเนินการของศูนย์อบรมและประสานงานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย (International Law  
Enforcement Academy (ILEA)) ตลอดจนความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบต่างๆ ณ ห้องรับรอง 
กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

“ยุติธรรม” หารือแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะหน่วยงาน 
ในการพทิกัษ ์พนิจิ และคุม้ครองเดก็และเยาวชน ท่ีเขา้มาสู่กระบวนการ 
ยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถหันเหคดี 
ออกจากกระบวนการยตุธิรรมตอ้งเขา้สูก่ระบวนการบำบดัแกไ้ข ฟืน้ฟ ู 
และพัฒนาพฤตินิสัย จึงมีความจำเป็นต้องมีกิจกรรมท่ีรอบด้าน  
เพ่ือการปรับเปลี่ยน พัฒนา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าว 
ให้เป็นเด็กดี และเด็กเก่ง ให้สามารถที่จะพร้อมดำเนินชีวิตในสังคมได ้
อย่างเป็นปกติสุขภายหลังกลับสู่สังคม ดังเจตนารมณ์ของกรมพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มุ่งมั่น “คืนเด็กดี สู่สังคม”   

กำแพงมิอาจกั้น  กองบรรณาธิการ

สอนทักษะการเล่นบาสเกตบอลให้กับเยาวชน

มูลนิธิ
ไร้ท์ ทู เพลย์ นำ นักบาสเกตบอล NBA

บิสแม็ค 
     บิยอมโบ้ 

กีฬา ไม่ได้เป็นแค่กิจกรรม

เพื่อการออกกำลังกาย 

แต่กีฬา สามารถพัฒนาเป็นอาชีพ 

หรือต่อยอดไปยังอาชีพที่มั่นคงได้ 

หากมีการฝึกฝนอย่างจริงจัง 

การส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจ

ทางด้านกีฬา 

ถือเป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจ
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 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะหน่วยงาน 
ในการพทิกัษ ์พินิจ และคุม้ครองเด็กและเยาวชน ท่ีเข้ามาสู่กระบวนการ 
ยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนท่ีไม่สามารถหันเหคดี 
ออกจากกระบวนการยตุธิรรมตอ้งเขา้สูก่ระบวนการบำบดัแกไ้ข ฟืน้ฟ ู 
และพัฒนาพฤตินิสัย จึงมีความจำเป็นต้องมีกิจกรรมท่ีรอบด้าน  
เพื่อการปรับเปล่ียน พัฒนา ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าว 
ให้เป็นเด็กดี และเด็กเก่ง ให้สามารถที่จะพร้อมดำเนินชีวิตในสังคมได ้
อย่างเป็นปกติสุขภายหลังกลับสู่สังคม ดังเจตนารมณ์ของกรมพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มุ่งมั่น “คืนเด็กดี สู่สังคม”   

กำแพงมิอาจกั้น  กองบรรณาธิการ

สอนทักษะการเล่นบาสเกตบอลให้กับเยาวชน

มูลนิธิ
ไร้ท์ ทู เพลย์ นำ นักบาสเกตบอล NBA

บิสแม็ค 
     บิยอมโบ้ 

กีฬา ไม่ได้เป็นแค่กิจกรรม

เพื่อการออกกำลังกาย 

แต่กีฬา สามารถพัฒนาเป็นอาชีพ 

หรือต่อยอดไปยังอาชีพที่มั่นคงได้ 

หากมีการฝึกฝนอย่างจริงจัง 

การส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจ

ทางด้านกีฬา 

ถือเป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจ
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 และเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.  
นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์  รองอธิบดีกรมพินิจและ 
คุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม 
สร้างเสริมทักษะกีฬาบาสเกตบอลเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต 
ให้กับเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ “Achieving Change  
Together (ACT)” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย 
บ้านมุทิตา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 สำหรับ โครงการ “Achieving Change Together  
(ACT)” เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2564 มูลนิธิไร้ท์  
ทู เพลย์ ประเทศไทย ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน เพี่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก 
และการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย  
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่มีพื้นฐาน 
จากกีฬาและการเล่น โดยมีเป้าหมายในโครงการคือเด็ก 
และเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในศูนย์ฝึกและ 
อบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจฯ 9 แห่งทั่วประเทศ
 ซึ่ ง ในครั้ งนี้ทางมูลนิธิ ไร้ท์  ทู  เพลย์  ไ ด้ เชิญ  
Bismack Biyombo Sumba ทูตนักกีฬาจากมูลนิธิฯ  
และนักกีฬาบาสเกตบอลจากการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ 
ในอเมริกาเหนือ (Nationnal Basketball Association NBA) 
ได้มาสอนทักษะกีฬาบาสเกตบอลให้กับเด็กและเยาวชน 
ศูนย์ฝึกฯ บ้านมุทิตา จำนวน 160 คน การจัดงานในครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอลแบบมืออาชีพ  
พฒันาทกัษะชวีติผา่นการเลน่กฬีาบาสเกตบอล และเสรมิสรา้ง 
แรงบันดาลใจในการเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไป 

 ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานที่สำคัญ Mr.Kevin Frey  
ผู้บริหารมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ Mrs.Niamh De Loughry  
ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย Mr.Bismack Biyombo  
Sumba ทูตนักกีฬาจากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และนักกีฬา 
บาสเกตบอลจากการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพในอเมริกาเหนือ  
(Nationnal Basketball Association NBA) และเจ้าหน้าที ่
โครงการมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย โดยมี นายปัญญา  
จันทร์ละออ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย 
บ้านมุทิตา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
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 รองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้กล่าวว่า “ในนามตัวแทน 
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอต้อนรับ  
Mr.Bismack Biyombo Sumba ทูตนักกีฬาจากมูลนิธิ 
ไร้ท์ ทู เพลย์ และนักกีฬาบาสเกตบอลจากการแข่งขัน 
บาสเกตบอลอาชีพในอเมรกิาเหนอื (Nationnal Basketball  
Association NBA) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ 
ไร้ท์ ทู เพลย์ ทุกท่านสู่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย 
บ้านมุทิตา ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และทราบว่าในวันนี ้
ทูตนักกีฬาจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้กับ 
เด็กและเยาวชนด้วยการสร้างเสริมพัฒนาทักษะกีฬา 
บาสเกตบอล ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสท่ีดีมากๆ สำหรับเด็ก 
และเยาวชน และทุกคนท่ีได้มาสัมผัสกับสุดยอดนักกีฬา 
บาสเกตบอลมืออาชีพท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกและมีแนวทาง 
การดำเนินชีวติทีน่่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ จงึขอใหเ้ดก็และเยาวชน 
ทกุคนมีความสขุ สนุกสนาน เกดิการเรยีนรู ้และขอใหเ้กบ็เกีย่ว 
ประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจในวันนี้ไปใช้ในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของตนเองและประเทศชาติสืบไป...”
 “… และต้องขอขอบคุณด้วยความจริงใจอีกครั้งหนึ่ง 
สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ของ Mr.Bismack Biyombo  
Sumba ทูตนักกีฬาจากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และนักกีฬา 
บาสเกตบอลจากการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพในอเมริกาเหนือ  
(Nationnal Basketball Association NBA) รวมถึง 
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ทุกท่าน  
ท้ายนี้ขอให้การดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไป 
ดว้ยความเรยีบรอ้ย และสำเรจ็ลลุว่งตามวตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ 
ทุกประการ”

  ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนด้วยการ 
สร้างเสริมพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล โดยนักกีฬา 
บาสเกตบอลมอือาชพี ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก อยา่ง Mr.Bismack  
Biyombo Sumba ทูตนักกีฬาจากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และ 
นักกีฬาบาสเกตบอลจากการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ 
ในอเมริกาเหนือ (Nationnal Basketball Association NBA)  
ถือเป็นกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  
ตลอดจนเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อม 
เพื่อกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป   
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 รองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้กล่าวว่า “ในนามตัวแทน 
ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอต้อนรับ  
Mr.Bismack Biyombo Sumba ทูตนักกีฬาจากมูลนิธิ 
ไร้ท์ ทู เพลย์ และนักกีฬาบาสเกตบอลจากการแข่งขัน 
บาสเกตบอลอาชพีในอเมรกิาเหนอื (Nationnal Basketball  
Association NBA) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ 
ไร้ท์ ทู เพลย์ ทุกท่านสู่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย 
บ้านมุทิตา ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และทราบว่าในวันนี ้
ทูตนักกีฬาจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้กับ 
เด็กและเยาวชนด้วยการสร้างเสริมพัฒนาทักษะกีฬา 
บาสเกตบอล ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ สำหรับเด็ก 
และเยาวชน และทุกคนที่ได้มาสัมผัสกับสุดยอดนักกีฬา 
บาสเกตบอลมืออาชีพท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกและมีแนวทาง 
การดำเนนิชวีติทีน่า่สนใจเปน็อยา่งยิง่ จงึขอใหเ้ดก็และเยาวชน 
ทกุคนมีความสขุ สนกุสนาน เกดิการเรยีนรู ้และขอใหเ้กบ็เกีย่ว 
ประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจในวันนี้ไปใช้ในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของตนเองและประเทศชาติสืบไป...”
 “… และต้องขอขอบคุณด้วยความจริงใจอีกครั้งหนึ่ง 
สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ของ Mr.Bismack Biyombo  
Sumba ทูตนักกีฬาจากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และนักกีฬา 
บาสเกตบอลจากการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพในอเมริกาเหนือ  
(Nationnal Basketball Association NBA) รวมถึง 
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ทุกท่าน  
ท้ายนี้ขอให้การดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไป 
ดว้ยความเรียบร้อย และสำเรจ็ลลุ่วงตามวตัถปุระสงคท์ีว่างไว้ 
ทุกประการ”

  ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนด้วยการ 
สร้างเสริมพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล โดยนักกีฬา 
บาสเกตบอลมอือาชพี ทีม่ชีือ่เสยีงระดับโลก อยา่ง Mr.Bismack  
Biyombo Sumba ทูตนักกีฬาจากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ และ 
นักกีฬาบาสเกตบอลจากการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ 
ในอเมริกาเหนือ (Nationnal Basketball Association NBA)  
ถือเป็นกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  
ตลอดจนเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อม 
เพื่อกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไป   
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ทุกทิศยุติธรรม  กองบรรณาธิการ

	 กระทรวงยุติธรรมมองเห็นความสำคัญในเรื่องของสิทธิ  
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
อย่างหนึ่งของมนุษย์ และทุกคนก็ควรมี “โอกาส” ได้เข้าถึงกระกวนการ 
ยุติธรรมอย่างแท้จริง และเท่าเทียมกัน แต่ทุกปัญหาและทุกความขัดแย้ง 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ย่อมมีทางออกเสมอ ไม่จำเป็น 
ต้องฟ้องร้องหรือจบลงที่ศาลเสมอไป การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย  
อาจช่วยมองหาทางออกอื่น ๆ ได้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  
สามารถเพิ่มโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เจรจากันได้ด้วยความพึงพอใจ 
อีกทั้งความร่วมมือตามโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ผู้ต้องขัง ก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้กลับตัวกลับใจ  
ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมได้ทำงานอย่างรอบด้านและทั่วถึง 

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน

 นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ 
จังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ พร้อมด้วย จ.อ.นุชิน วงศ์แก้ว  
หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูฯพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และสมาชิก  
TO BE NUMBER ONE ร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ เพ่ือร่วม 
ประชาสมัพนัธง์านคมุประพฤต ิและชมรม TO BE NUMBER ONE  
พร้อมทั้ งบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
ที่มาร่วมงาน ณ วัดบ้านหนองตะไก้ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชน

 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ 
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2561  
เพ่ือให้บริการประชาชนเก่ียวกับงานภารกิจของศูนย์บริการร่วม 
กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ภารกิจของส่ วนราชการในสั งกัดกระทรวงยุติ ธรรม 
แก่ประชาชน ณ ตลาดน้ำริมวัดหัวกระบือ เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ  
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ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือตามโครงการประชารัฐ

 นายไพบลูย ์ดสิสงค ์ผูอ้ำนวยการสำนกังานบังคบัคดจีงัหวดัพษิณโุลก เขา้รว่มพธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยการประสาน 
ความรว่มมอืตามโครงการประชารฐั รว่มสรา้งงาน สรา้งอาชพีผู้ต้องขัง ระหวา่ง เรือนจำกลางพิษณโุลก เรือนจำจังหวดัพษิณโุลก  
และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ  
บริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จำกัด จัดมหกรรม 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อเพิ่มโอกาสให้เจ้าหนี้และ 
ลูกหน้ีสามารถเจรจากันได้ด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว 
ไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมไดง้า่ย ลดการถกูบังคบัคดยีดึอายดั 
ทรพัยส์นิ หรอืฟอ้งลม้ละลาย โดยเป็นการอำนวยความยุติธรรม 
เพื่อลดความเหล่ือมล้ำ ท้ังนี้ มีลูกหนี้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย 
จำนวน 108 ราย ทุนทรัพย์ จำนวน 49,840,335.55 บาท 
ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 87 ราย ทุนทรัพย์ จำนวน  
40,442,773.28 บาท ความสำเรจ็ของเรือ่งทีเ่ขา้สู่กระบวนการ 
ไกลเ่กลีย่คดิเปน็ รอ้ยละ 80.56 ซึง่จดัข้ึน ณ หอ้งขายทอดตลาด  
ชั้น 2 อาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

เรือนจำกลางเชียงราย นำผู้ต้องขัง
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 เรือนจำกลางเชียงราย นำผู้ต้องขัง (เรือนจำ 
ชั่วคราวดอยฮาง) จำนวน 40 คน ร่วมบำเพ็ญ 
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและหน่วยงานภาคี 
เครือข่ายในพื้นที่ โดยการเข้าช่วยพัฒนาปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย พรอ้มทัง้ 
ทาสีรั้วศาลจังหวัดเชียงราย ให้อยู่ในสภาพใหม่ 
และดูสวยงาม
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ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือตามโครงการประชารัฐ

 นายไพบลูย ์ดสิสงค ์ผูอ้ำนวยการสำนกังานบงัคบัคดจีงัหวดัพษิณโุลก เขา้รว่มพธิลีงนามบันทึกข้อตกลงวา่ดว้ยการประสาน 
ความรว่มมอืตามโครงการประชารัฐ รว่มสร้างงาน สร้างอาชพีผู้ต้องขัง ระหวา่ง เรอืนจำกลางพษิณโุลก เรอืนจำจงัหวดัพษิณโุลก  
และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ  
บริษัท โตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จำกัด จัดมหกรรม 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อเพิ่มโอกาสให้เจ้าหนี้และ 
ลูกหน้ีสามารถเจรจากันได้ด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว 
ไม่มีค่าใช้จ่าย และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมไดง้า่ย ลดการถกูบงัคบัคดยีดึอายดั 
ทรพัยส์นิ หรอืฟอ้งลม้ละลาย โดยเปน็การอำนวยความยุติธรรม 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้ มีลูกหนี้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย 
จำนวน 108 ราย ทุนทรัพย์ จำนวน 49,840,335.55 บาท 
ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 87 ราย ทุนทรัพย์ จำนวน  
40,442,773.28 บาท ความสำเร็จของเร่ืองทีเ่ขา้สู่กระบวนการ 
ไกลเ่กลีย่คดิเปน็ รอ้ยละ 80.56 ซ่ึงจดัขึน้ ณ หอ้งขายทอดตลาด  
ชั้น 2 อาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

เรือนจำกลางเชียงราย นำผู้ต้องขัง
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 เรือนจำกลางเชียงราย นำผู้ต้องขัง (เรือนจำ 
ชั่วคราวดอยฮาง) จำนวน 40 คน ร่วมบำเพ็ญ 
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและหน่วยงานภาคี 
เครือข่ายในพื้นท่ี โดยการเข้าช่วยพัฒนาปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั พรอ้มท้ัง 
ทาสีรั้วศาลจังหวัดเชียงราย ให้อยู่ในสภาพใหม่ 
และดูสวยงาม
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เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่ประชาชน

 สำนกังานยติุธรรมจงัหวดัลพบุร ีจดัโครงการยตุธิรรม 
ลดความเหลื่อมล้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 
และเสมอภาค ณ หอประชมุอำเภอโคกเจรญิ อำเภอโคกเจรญิ  
จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายครรชิต ทิพผล  
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และนายกนก  
โภคสมบัติ รองอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ 
และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลพบุรี  
สาขาชยับาดาล เปน็วิทยากรบรรยายให้ความรู ้ซึง่มปีระชาชน 
ให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 56 คน

เรือนจำกลางเชียงราย นำผู้ต้องขัง
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

     สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมออกหน่วยยุติธรรมเคลื่อนที ่
ร่วมกบัโครงการเขา้วดัฟังธรรมไปกบันายอำเภอ ทัง้นีเ้พือ่เป็น 
การนำนโยบายยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน  
อาทิ  ให้คำปรึกษากฎหมาย แจกเอกสารแผ่นพับ  
หนังสือกฎหมายสามัญประจำบ้านและหนังสืองานบริการ 
ของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
งานเชิงรุกเกี่ยวกับงานบริการของกระทรวงยุติธรรม 
ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ ณ สำนักสงฆ์ดอนธูป  
ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

 นายสมคิด แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีและยุติธรรม 
จงัหวดัยะลา สาขาเบตง ออกหนว่ยบรกิารประชาชน โครงการศนูยด์ำรงธรรม  
อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงาน 
ยุติธรรมจังหวัดยะลา สาขาเบตง ณ สำนักสงฆ์บ้าน กม. 16 หมู่ที่ 5  
ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ลงพื้นที่เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและงานบริการด้านยุติธรรม

 นอกเหนือจากสิทธิ ความรู้ และ 
โอกาสแล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ 
การบริการ  กระทรวงยุติธรรมให้  
ความสำคัญด้านการให้บริการและ 
ให้คำปรึกษาประชาชน โดยได้จัด 
กิจกรรมออกหน่วยยุติธรรมเคลื่อนที่  
เพื่อ เป็นการนำความยุติธรรมสู่  
หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน  
อย่างแท้จริง

ยุติธรรม
เคลื่อนที่
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ภาษายุติธรรม   นางธันย์ชนก อุ่นบรรเทิง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองการต่างประเทศ
    สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

มาทำความรู้จักกับ

Call Center กันเถอะ

 แก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center Fraud Gang)  
เป็นกลุ่มบุคคลต่างชาติซ่ึงมีคนไทยร่วมขบวนการอยู่ด้วย หรือ 
อีกนัยหนึ่ง คือ อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร 

Business) โดยผู้ให้บริการจะระบุหมายเลขติดต่อเฉพาะ หรือหมายเลข Call Center ไว้ให้ลูกค้าติดต่อสอบถามหรือ 
ขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที 
 จากการที่ประชาชนเชื่อว่า Call Center สามารถให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและเอื้ออำนวยความสะดวก 
ได้ทันท่วงที จึงทำให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องโหว่ดังกล่าวนำคำว่า Call Center ไปใช้ ในการหลอกลวง (for cheating  
purpose) ซึ่งกำลังเป็นปัญหาอย่างหนักในปัจจุบัน

 ปัจจุบันคำว่า 
Call Center เป็นที่คุ้นหูและ 
มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากมาย  
บอ่ยครัง้ทีเ่ราเหน็วา่มกีารนำคำนีไ้ปใชก้บัธรุกจิ 
การซื้อขายสินค้า หรือบริการ (Trade & Service  

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
คืออะไร

(Transnational Organized Crime) ทีม่คีนไทยรบัจา้งเปน็ผูเ้ปดิบัญช ีโดยจะใชว้ธิโีทร.ตดิตอ่เหยือ่ 
ผ่านระบบ VoIP (Voice over Internet Protocol) หรือการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต  
โดยจะปลอมแปลงเปน็เบอรโ์ทรศพัทข์องหนว่ยงานสำคญั เชน่ กรมสรรพากร สถาบนัการเงนิตา่งๆ  
ไปรษณีย์ไทย DSI  เป็นตน้ เพือ่ทำใหเ้หยือ่เชือ่ม่ัน ( confidence trick ) และหลงเชือ่วา่จะไดร้บัเงนิภาษ ี 
และประกันสังคมคืน หรืออ้างว่าเหยื่อเป็นหนี้บัตรเครดิต โดยหลอกให้เหยื่อโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม 
หรือเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (transfer money via ATM or CDM) หรือผ่านระบบโทรศัพท์  
(ATM Sim) ระบบอนิเทอรเ์นต็ (E-Banking) ซึง่บางสว่นใชฐ้านปฏบิตักิารในตา่งประเทศโทร.เขา้มา 
หลอกลวง (phone scam) คนไทย และบางส่วนก็ตั้งฐานปฏิบัติการในประเทศไทยหลอกลวง  
(deceive) คนไทยด้วยกัน โดยแอบอ้างเป็นไปรษณีย์ไทย (Post Office) มีพัสดุตกค้าง  
(parcel is held) หลอกถามชื่อและเลขที่บัตรประชาชน ก่อนโอนสายแอบอ้างเป็นตำรวจ 
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  นางธันย์ชนก อุ่นบรรเทิง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองการต่างประเทศ
    สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (pretend to be police) หรือแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ 

จากสำนักงาน ปปง. (officer from Anti-Money  
Laundering Office) แจ้งว่าผู้ เสียหาย (victim)  
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (connects with narcotics  
activities) หรือแอบอา้งเปน็เจ้าหนา้ท่ีรัฐ (Government  
Officer) ขอตรวจสอบเงินในบัญชีธนาคาร (verify bank  
account) หรือเป็นหนี้บัตรเครดิต (credit card debt)  
ต้องชำระในยอดพิเศษ หรืออ้างว่าผู้เสียหายได้รับรางวัล 
ชิ้นใหญ่ (big reward) จากต่างประเทศ ต้องเสียภาษี   
(pay tax) ที่ผ่านมา พบว่าผู้ต้องหา (offenders) 
ส่วนใหญ่มักเป็นชาวไต้หวัน 

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
(Call Center Fraud Gang) 

ติดต่อเหยื่อผ่านระบบ VoIP
(Voice over Internet Protocol)
หรือการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต

ปลอมแปลงเป็นเบอร์โทรศัพท์
ของหน่วยงานสำคัญ เช่น 
- กรมสรรพากร 
- สถาบันการเงินต่างๆ 
- ไปรษณีย์ไทย
- DSI  

เปิดบัญชี 

เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด

เป็นหนี้
บัตรเครดิต

ได้รับรางวัล
ชิ้นใหญ่ 

โอนสายแอบอ้าง

แอบอ้าง

หลอกถามชื่อ
และเลขที่บัตรประชาชน

หลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อ

ทำให้เหยื่อ
เชื่อมั่น

ไปรษณีย์ไทย

- ตำรวจ
- เจ้าหน้าที่จาก
  สำนักงาน ปปง.
- เจ้าหน้าที่รัฐ

มีพัสดุ
ตกค้าง

เป็นกลุ่มบุคคลต่างชาติซึ่งมีคนไทย
ร่วมขบวนการอยู่ด้วย หรืออาชญากรรม

ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
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แหล่งอ้างอิง : https://news.mthai.com/general-news/603985.html

เมื่อสงสัยว่าถูกหลอก จะทำอย่างไร
 ในกรณีที่ตกเป็นผู้เสียหายแล้ว ห้ามทำลายสลิป 
การโอนเงินหรือห้ามฉีกเด็ดขาด ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน  
และส่งสำนักงาน ปปง. โดยด่วน เพื่อจะได้ติดตามร่องรอย 
บัญชีการโอนเงิน (trace money transfer) หรือทำการระงับ  
(restrain) การโอนเงินในบัญชีคืนให้กับผู้ เสียหายได้  
และโทร.แจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจ หรือแจ้งความ (report)  
เพื่อทำการจับกุม (arrest) หรือหากสงสัยว่าผู้ที่โทร.เข้ามา  
(suspect) เป็นแก๊ง Call Center หรือไม่ ขอให้งดการ 
ดำเนินการตามที่ถูกร้องขอจากแก๊ง Call Center และ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงาน หรือสาขาที่ถูกกล่าวอ้าง 
โดยตรง 

1. เมื่อได้รับโทรศัพท์ให้สอบถามข้อมูลให้ชัดเจน

 ว่าเกิดอะไรขึ้น

2. สำรวจตัวเองว่ามีความเกี่ยวพันกับเรื่องที่ได้รับแจ้ง

 หรือไม่

3. ห้ามโอนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ แต่ให้รับเรื่องไว้เบื้องต้น

 แล้วนำเรื่องดังกล่าวไปตรวจสอบกับหน่วยงาน

 ที่เกี่ยวข้องในภายหลัง

4. หากจำเป็นต้องมีการชำระเงินจริงๆ ควรนำเงินไปชำระ

 กับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่หน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้าง

จะทำอย่างไร

ไม่ให้ตกเป็น
เหยื่อ

ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

หรือแจ้งไปยัง

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) 

หมายเลข 1135 

หรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามแก๊ง Call Center 

ผ่าน 3 หน่วยงาน ตลอด 24 ชั่วโมง 

ที่หมายเลข 

1710 สายด่วน ปปง. 

1200 กสทช. 

1155 ตำรวจท่องเที่ยว 

ห้ามทำลายสลิปการโอนเงิน
หรือห้ามฉีกเด็ดขาด

ส่งสำนักงาน ปปง.

โทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงาน 
หรือสาขาที่ถูกกล่าวอ้างโดยตรง

24
ชั่วโมง
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ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงาน 
หรือสาขาที่ถูกกล่าวอ้างโดยตรง

24
ชั่วโมง
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กฎหมายน่ารู้  กองบรรณาธกิาร

ปัจจุบันได้มีกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษสำหรับข้าราชการ
หรือนักการเมืองที่มีพฤติการณ์โกงบ้านกินเมือง

 ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขใหม่  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มาตรา 4 ได้ให้นิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ไว้ว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ  
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย 
ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนกุรรมการ ลกูจา้งของสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหนว่ยงานของรฐั  
และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และแก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

มีโทษถึงประหารชีวิต จริงหรือไม่
“ทุจริตคิดโกงชาติ”

 และในมาตรา 123/2 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง 
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบ 
หรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 - 20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่  
100,000 - 400,000 บาท หรือประหารชีวิต

 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าหากนักการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
มีพฤติกรรมโกงบ้านกินเมือง เมื่อถูกจับได้ บทลงโทษยึดตามกฎหมาย และกำหนดโทษ 
ไว้ให้ศาลใช้ดุลพินิจ ตั้งแต่เบาไปหาหนัก คือ จำคุก 5 ปี จนถึงประหารชีวิต 
นั่นเอง

     พี่เปาแห่งกองบรรณาธิการมีเรื่องมาเล่าอีกแล้ว วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเก่ียวกับ  
“กฎหมายที่กำหนดบทลงโทษสำหรับข้าราชการหรือนักการเมืองที่มี 
พฤติการณ์โกงบ้านกินเมือง” กันนะขอรับ
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กฎหมายสามัญประจำบ้าน
 นายนิรัญ  อินดร พนักงานคดีปกครองชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร

   สำนักวิจัยและวิชาการ  สำนักงานศาลปกครอง

อุทธรณ์ได้เพียงใด
และฟ้องศาลปกครอง

ได้หรอืไม่ ?

 หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งต้ังถอดถอนข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา ต้องพิจารณา 
โทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีกและ 
ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่ารายงานเอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวน 
การสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ของผู้ถูกกล่าวหานั้นๆ แล้วแต่กรณี (มาตรา 92 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542) 
 ดว้ยเหตนุี ้ในการพจิารณาโทษทางวนัิยข้าราชการทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมตชิีม้ลู  ผูมี้อำนาจจงึมเีพยีงอำนาจลงโทษ 
ทางวนิยัตามฐานความผดิท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชีม้ลูแลว้เทา่นัน้  จะเปลีย่นแปลงฐานความผดิไปจากท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีมติแลว้ไมไ่ด ้ อยา่งไรกต็าม กระบวนการพจิารณาเพ่ือออกคำส่ังดังกล่าวมปีระเดน็ปญัหาทางกฎหมาย ทีน่า่สนใจหลายประการ  
เช่น 

คำสั่งลงโทษทางวินัย
ตามมติชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 การพิจารณาโทษทางวินัยข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริต 
ต่อหน้าที่ราชการ กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด 

ทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว 

ในชั้นอุทธรณ์

ในชั้นฟ้องคดีต่อศาล

 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัย  
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดแล้วได้หรือไม่ ?  

 หากข้าราชการที่ได้รับคำสั่งลงโทษเห็นว่ามติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ท่ีช้ีมลูความผดิทางวนิยัไมช่อบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองมอีำนาจพจิารณาพพิากษาวา่  
มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?
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กฎหมายสามัญประจำบ้าน
 นายนิรัญ  อินดร พนักงานคดีปกครองชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร

   สำนักวิจัยและวิชาการ  สำนักงานศาลปกครอง

อุทธรณ์ได้เพียงใด
และฟ้องศาลปกครอง

ได้หรอืไม่ ?

 หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา ต้องพิจารณา 
โทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีกและ 
ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่ารายงานเอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวน 
การสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ของผู้ถูกกล่าวหานั้นๆ แล้วแต่กรณี (มาตรา 92 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542) 
 ดว้ยเหตนุี ้ในการพจิารณาโทษทางวนิยัขา้ราชการทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตช้ีิมลู  ผูมี้อำนาจจงึมเีพยีงอำนาจลงโทษ 
ทางวนิยัตามฐานความผดิทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ชีม้ลูแลว้เทา่นัน้  จะเปลีย่นแปลงฐานความผดิไปจากท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีมตแิลว้ไมไ่ด้  อยา่งไรกต็าม กระบวนการพิจารณาเพ่ือออกคำส่ังดังกล่าวมปีระเดน็ปญัหาทางกฎหมาย ทีน่า่สนใจหลายประการ  
เช่น 

คำสั่งลงโทษทางวินัย
ตามมติชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 การพิจารณาโทษทางวินัยข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริต 
ต่อหน้าที่ราชการ กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูลความผิด 

ทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว 

ในชั้นอุทธรณ์

ในชั้นฟ้องคดีต่อศาล

 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัย  
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดแล้วได้หรือไม่ ?  

 หากข้าราชการที่ได้รับคำสั่งลงโทษเห็นว่ามติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ทีช่ีม้ลูความผดิทางวนิยัไมช่อบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองมอีำนาจพจิารณาพพิากษาวา่  
มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?
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ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. 20/2560
 โดยมูลเหตุของคดีนี้ เกิดจากกรมทางหลวงชนบทได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติชี้มูลความผิด 
ทางวนิยัอยา่งรา้ยแรงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณหีน่วยงานไดจ้า้งซอ่มรถยนตส์ว่นกลาง โดยผูฟ้อ้งคดเีปน็กรรมการตรวจรบั 
พัสดุได้ลงลายมือชื่อตรวจรับงานซ่อมในใบตรวจรับพัสดุ ท้ังที่งานซ่อมยังไม่แล้วเสร็จ และมีการเบิกจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ให้กับ 
ผู้รับจ้างก่อนที่ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด พฤติการณ์ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ เป็นความผิดวินัย 
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและฐานประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 นายนิรัญ  อินดร พนักงานคดีปกครองชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
   สำนักวิจัยและวิชาการ  สำนักงานศาลปกครอง

มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ

ผู้ฟ้องคดี
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

ผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

พฤติการณ์ถือเป็น
การไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบพัสดุ

ผิดวินัยฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

รถยนต์ส่วนกลาง
จ้างซ่อม

ซ่อม

งานซ่อมยังไม่แล้วเสร็จส่งมอบงาน
ล่าช้ากว่ากำหนด

ใบตรวจรับพัสดุ 

ลงลายมือชื่อตรวจรับ
งานซ่อมในใบตรวจรับพัสดุ 

ผู้รับจ้าง

การเบิกจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ให้กับผู้รับจ้าง 
ก่อนที่ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด
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 ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำส่ังลงโทษไล่ออกจากราชการต่อคณะกรรมการ 
พิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ และคณะกรรมการฯ มีคำวินิจฉัย 
อุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจในการลงโทษที่รุนแรง ไม่สมควร 
แก่ความผิดและผู้ฟ้องคดี ได้ชดใช้เงินให้แก่ทางราชการแล้ว อีกทั้งก็ไม่เคยกระทำผิดมาก่อน  
จงึควรไดร้บัการลดหยอ่นโทษ จงึฟอ้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผูถ้กูฟอ้งคดทีี ่1 กรมทางหลวง 
ชนบท เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3  
โดยขอให้ศาลปกครองเพิกถอนมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเพิกถอนคำส่ังลงโทษ 
ไล่ออกจากราชการ 

 ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยประเด็นนี้ว่า มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ชี้มูล 
ความผิดทางวินัยเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ที่มีผลเป็นเพียงการชี้มูลความผิดทางวินัยเท่านั้น มิได้เป็น 
การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญที่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
และศาลปกครองเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการที่มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี  
และสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมตามรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย  
และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงย่อมมีอำนาจ 
ดุลพินิจอิสระท่ีจะพิจารณาพิพากษาคดีได้ตามรูปคดีโดยไม่จำต้องยึดถือพยานหลักฐานจาก 
สำนวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 คดนีีค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. โต้แยง้วา่ การวนิจิฉยัชีม้ลูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะ 
เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจฟ้อง 
ต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคำส่ังลงโทษ 
ทางวินัยได้

เป็นการใช้ดุลพินิจ
ในการลงโทษที่รุนแรง
ไม่สมควรแก่ความผิด

ชดใช้เงินให้แก่ทางราชการ
ไม่เคยกระทำผิด

มาก่อน

ผู้ฟ
้องคดีเห็นว่า ควรได้รับ

การลดหย่อน
โทษ

จึงฟ้อง

ขอให้

เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3

ศาลปกครองเพิกถอนมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ
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และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ที่มีผลเป็นเพียงการชี้มูลความผิดทางวินัยเท่านั้น มิได้เป็น 
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ดุลพินิจอิสระที่จะพิจารณาพิพากษาคดีได้ตามรูปคดีโดยไม่จำต้องยึดถือพยานหลักฐานจาก 
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 คดีนีค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. โต้แยง้วา่ การวนิจิฉยัชีม้ลูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะ 
เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจฟ้อง 
ต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคำสั่งลงโทษ 
ทางวินัยได้

เป็นการใช้ดุลพินิจ
ในการลงโทษที่รุนแรง
ไม่สมควรแก่ความผิด

ชดใช้เงินให้แก่ทางราชการ
ไม่เคยกระทำผิด

มาก่อน

ผู้ฟ
้องคดีเห็นว่า ควรได้รับ

การลดหย่อน
โทษ

จึงฟ้อง

ขอให้

เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3

ศาลปกครองเพิกถอนมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ

โต้แย้ง

40 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

 สำหรบัประเดน็ปัญหาวา่ ผูม้อีำนาจพจิารณาอทุธรณจ์ะพจิารณาเปลีย่นแปลงฐานความผดิทางวนิยัอยา่งรา้ยแรง 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดแล้วได้หรือไม่นั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช. มีผลผูกพันองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
วินิจฉัยและยุติแล้วให้เป็นประการอื่นได้ 
 สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการอุทธรณ์คำส่ังลงโทษทางวินัยจึงถูกจำกัดว่าจะอุทธรณ์ได้เฉพาะ 
ดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น จะอุทธรณ์ว่ามิได้กระทำความผิดทางวินัยตามที่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลไว้มิได้

	 สำหรับประเด็นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการชอบด้วย 
กฎหมายหรือไม่ ? นั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ซ่ึงผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ในคดีนี้...

กล่าวโดยสรุป 
 ในชั้นการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูลความผิด 
ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจออกคำส่ังจะต้องพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ชี้มูล มีดุลพินิจได้เฉพาะกำหนดระดับโทษเท่านั้น 

 ในชั้นอุทธรณ์ ผู้ได้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ได้เฉพาะดุลพินิจในการส่ังลงโทษของผู้บังคับบัญชา 
เท่านั้น จะอุทธรณ์ฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลไว้ไม่ได้ 
 ส่วนในชั้นฟ้องคดีต่อศาล มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มิได้เป็นการใช้อำนาจโดยตรง  
ตามรัฐธรรมนูญที่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจ 
ตุลาการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย 
ของกระบวนการพิจารณา เมื่อมีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ในชั้นอุทธรณ์

ในชั้นการออกคำสั่ง
ลงโทษทางวินัย

ในชั้นฟ้องคดีต่อศาล

มีมติชี้มูลความผิด
ออกคำสั่ง
พิจารณาโทษทางวินัย

ผู้บังคับบัญชา

มีอำนาจตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของกระบวนการพิจารณา

อุทธรณ์ได้เฉพาะดุลพินิจ
ในการสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชา

อุทธรณ์
ไม่ได้ 

เมื่อมีมติของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
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ที่นี่แจ้งวัฒนะ  กองบรรณาธิการ

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
 เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เปิดการประชุม
ระดับภูมิภาค ASEAN 2025 : Synchronising 
the Economic and Security Agendas

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
เสด็จพระดำเนนิไปเปน็องคป์ระธานเปดิโครงการกำลงัใจฯ 
ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงเป็นเรือนจำแห่งท่ี 18 ของ 
การเปิดโครงการกำลังใจฯ โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  
และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ  
พระองคเ์จา้พชัรกติยิาภา ไดเ้สดจ็ฯ ไปเปดิ “ลานกำลังใจ”  
พร้อมทั้งทรงปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
รัชกาลที่ 10 ต่อจากนั้น เสด็จฯ เข้าไปในแดนหญิง 
เพือ่ทอดพระเนตรการดำเนนิกจิกรรมตา่งๆ พรอ้มประทาน 
ถุงของขวัญแก่แม่และเด็ก

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมและ 
กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ  
ASEAN 2025 : Synchronising the Economic and Security  
Agendas จัดโดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  
ร่ วมกับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม 
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เพื่อหารือ 
ร่ ว มกั บประ เทศสมาชิ กอ า เ ซี ยน เ กี่ ย วกั บแนวทา ง 
การ เตรี ยมความพร้ อม เพื่ อ รั บมื อกั บความท้ าทาย 
ด้านความมั่นคง ณ อาคารศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 3/2561 
โ ดยมี ศ าสตราจา รย์ พิ เ ศษวิ ศิ ษฏ์  วิ ศิ ษฏ์ ส รอร รถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัด 
กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ  
เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการช่วยเหลือ 
เงินกองทุนยุติธรรมทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  
ประจำปี 2561 โดยมีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือรวมเงิน 
ให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 99,088,782 บาท ณ ห้องประชุม 
กระทรวงยตุธิรรม 1 ชัน้ 9 อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ศนูยร์าชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
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ที่นี่แจ้งวัฒนะ  กองบรรณาธิการ

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
 เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เปิดการประชุม
ระดับภูมิภาค ASEAN 2025 : Synchronising 
the Economic and Security Agendas

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
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พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
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ร่ วมกับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม 
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ให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 99,088,782 บาท ณ ห้องประชุม 
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“ยุติธรรม” จัดประชุมเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรม และหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน+3

“ยุติธรรม”  ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ให้เข้าถึงความเป็นธรรมและเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ

“ยุติธรรม” จัดประชุมร่วมกับ AAPTIP ขับเคล่ือนโครงการออสเตรเลีย - เอเชีย 

 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการออสเตรเลีย-เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  
(AAPTIP Thailand NPSC meeting) คร้ังท่ี 1/2561 เพือ่รับทราบความคบืหน้าการดำเนนิงาน 
ของโครงการ AAPTIP ระดับภมูภิาค  การรายงานแผนงานของแต่ละประเทศในด้านการตอ่ตา้น 
การค้ามนุษย์ การรายงานกิจกรรมระดับภูมิภาค และความคืบหน้าอื่นๆ รวมท้ังยุทธศาสตร ์
และแผนการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้โครงการ AAPTIP เพื่อนำไปสู่แนวทาง 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในประเทศไทย และระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน  
ณ ห้อง BB206 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 : แนวทางการจัดเก็บ  
วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ (The ASEAN +3 Workshop on Crime Trends and the Rule  
of Law: Guideline on the Collection, Analysis and Utilization of Big Data in Recidivism) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ 
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร  
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบและฐานข้อมูลการกระทำผิดซ้ำในประเทศอาเซียน+3 ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
ของประเทศไทย กัมพชูา มาเลเซยี บรไูนดารสุซาลาม สงิคโปร ์ญีปุ่น่ เกาหลใีต ้และบรษิทั Tata Consultancy Services (TCS)  
ประเทศอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและสถานการณ์อาชญากรรมในส่วนของการกระทำผิดซ้ำในประเทศอาเซียน 
ณ ห้องประชุม Infinity Ballroom 2 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด 
โครงการยตุธิรรมสูห่มูบ้่าน นำบรกิารรฐัสูป่ระชาชน ครัง้ที ่6/2561  
พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ  
สร้างโอกาส (ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร)  
“เชียงราย DNA” โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  
เข้าร่วม ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ได้มอบเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้แก่ 
นายราชนั ทะนนัชยั จำนวน 82,500 บาท และไดน้ำคณะผูบ้รหิาร 
ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น  
จังหวดัเชยีงราย พรอ้มรบัฟงัปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชน 
ในพื้นที่
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เดินหน้ายุติธรรม
 นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

    สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 เมื่อเร็ว ๆ  นี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการดำเนินโครงการ 
Country Programme ทีเ่ปน็การรว่มมอืกบัองคก์ารเพ่ือความ 
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for  
Economic Co-operation and Development : OECD)  
ซึ่งเป็นชุดโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยได้ 
จัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับ OECD  
ในความรว่มมอื 4 ดา้น เพิม่เตมิขึน้จากบนัทกึความเขา้ใจ (MOU)  
ทางวิชาการ ในการดำเนินงานเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 
ของประเทศไทย (Thailand Integrity Review) ที่เคยลงนาม 
กันไปเมื่อปี 2560 

ความร่วมมือกับ OECD
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
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 โดยในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ได้มีความร่วมมือกับ OECD ในการจัดทำรายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทย 
เชือ่มโยงหลายมติริะยะที ่1 ซ่ึงพบวา่ ประเทศไทยประสบความสำเรจ็อยา่งมากในการแกไ้ขปญัหาความยากจน 
โดยมสีดัสว่นของคนยากจนลดลงอยา่งมากจากรอ้ยละ 60 ในป ี2533 เหลอืรอ้ยละ 7 ในปจัจบุนั และสามารถ 
ขยายการจดัการศกึษาและการบรกิารสาธารณสุขได้เปน็อยา่งด ีแต่จำเปน็ต้องหาปจัจัยใหมส่ำหรับการเติบโต 
เพื่อบรรลุถึงความท้าทายเหล่าน้ัน นโยบายและการลงทุนเป็นส่ิงจำเป็นเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งอีกครั้ง 
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การสร้างงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนและให้โอกาสมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สำหรับแรงงานจำนวนมากในการจ้างงานที่ไม่มั่นคง และการคุ้มครองทางสังคมยังคงไม่เข้มแข็ง รวมทั้ง 
จำเป็นจะต้องสร้างเมืองขนาดรองเพื่อเป็นแหล่งการเติบโตแหล่งใหม่และเร่งสร้างความก้าวหน้า เพื่อการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ซึ่งข้อเสนอแนะในรายงานนี้ก็สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ในปัจจุบันเช่นกัน

โดยความร่วมมือ 4 ด้าน ประกอบด้วย

ธรรมาภิบาลภาครัฐ
และความโปร่งใส 
(Governance 

and Transparency)

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และความสามารถ

ในการแข่งขัน 
(Business Climate and 

Competitiveness)

ประเทศไทย
4.0

การเติบโต
อย่างทั่วถึง

(Inclusive Growth)

ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่
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 ในการดำเนนิกจิกรรมตามกรอบดงักลา่วนอกเหนอืจากการดำเนนิโครงการขา้งตน้แลว้ จะมกีจิกรรม 
การศกึษาประเดน็ตา่ง ๆ  รว่มกนั ทัง้การจดัประชมุสมัมนาวชิาการ การแลกเปลีย่นข้อมูลสถติติา่งๆ และการ 
สง่เจา้หนา้ทีไ่ปปฏบิตังิานที ่OECD อนัเปน็โอกาสทีด่ใีนการไดไ้ปเรยีนรูก้ารทำงานขององคก์ารระหวา่งประเทศ  
ซึง่กระทรวงยุตธิรรมอาจจะไดม้สีว่นรว่มกบักจิกรรมดงักลา่วได ้แมจ้ะไมไ่ดม้กีารจดัทำโครงการรว่มกบั OECD  
โดยตรงในขณะนี้ 
 ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวอาจส่งผลให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตได้  
ซึ่งจะเป็นประเทศแรกจากภูมิภาคอาเซียนที่ได้เข้าเป็นสมาชิก OECD

สำหรับโครงการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ประกอบด้วย

โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
จริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ
และการประเมินระบบราชการ
ของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

โครงการศึกษารูปแบบและนโยบาย
การส่งเสริม SME ของสำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการเกี่ยวกับการศึกษา
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านบริหารจัดการ
งบประมาณของสำนักงบประมาณ

โครงการศึกษาและจัดทำรายงานประเทศไทย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนยี
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

โครงการศึกษาปรับปรุงกฎระเบียบ
ด้านการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ
ของกระทรวงการต่างประเทศ

โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานสากล 
และการพัฒนาอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ 
EEC ของกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูป
ระบบดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

โครงการจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์
ของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม และการประเมิน
สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562
เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดประเด็น
การขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญ
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง
และกระบวนการออกกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
การบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า
ของกระทรวงพาณิชย์ 
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 ในการดำเนนิกจิกรรมตามกรอบดงักลา่วนอกเหนอืจากการดำเนนิโครงการขา้งตน้แลว้ จะมกีจิกรรม 
การศกึษาประเดน็ตา่ง ๆ  รว่มกัน ท้ังการจดัประชมุสมัมนาวชิาการ การแลกเปลีย่นข้อมลูสถติติา่งๆ และการ 
สง่เจ้าหนา้ทีไ่ปปฏบิตังิานที ่OECD อนัเปน็โอกาสทีด่ใีนการไดไ้ปเรยีนรูก้ารทำงานขององคก์ารระหวา่งประเทศ  
ซ่ึงกระทรวงยตุธิรรมอาจจะไดม้สีว่นรว่มกบักจิกรรมดงักลา่วได ้แมจ้ะไมไ่ดม้กีารจดัทำโครงการรว่มกบั OECD  
โดยตรงในขณะนี้ 
 ท้ังน้ี การดำเนินโครงการดังกล่าวอาจส่งผลให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตได้  
ซึ่งจะเป็นประเทศแรกจากภูมิภาคอาเซียนที่ได้เข้าเป็นสมาชิก OECD

สำหรับโครงการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ประกอบด้วย

โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
จริยธรรมในการบริหารงานภาครัฐ
และการประเมินระบบราชการ
ของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

โครงการศึกษารูปแบบและนโยบาย
การส่งเสริม SME ของสำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการเกี่ยวกับการศึกษา
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านบริหารจัดการ
งบประมาณของสำนักงบประมาณ

โครงการศึกษาและจัดทำรายงานประเทศไทย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนยี
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 

โครงการศึกษาปรับปรุงกฎระเบียบ
ด้านการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ
ของกระทรวงการต่างประเทศ

โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานสากล 
และการพัฒนาอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ 
EEC ของกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูป
ระบบดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

โครงการจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์
ของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม และการประเมิน
สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562
เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดประเด็น
การขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญ
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง
และกระบวนการออกกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
การบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า
ของกระทรวงพาณิชย์ 
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รู้ไว้ใช่ว่า…  นางสาวภัทยารัตน์ ศรีสังวาลย์

การตรวจหา

ด้วยวิธีนินไฮดริน
ลายนิ้วมื

 ลายนิ้วมือ เป็นหลักฐานท่ีสามารถใช้ยืนยันตัวบุคคลได้ ลายนิ้วมือมีความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness)  
และไม่เปลี่ยนแปลง (Permanence) ในคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ได้มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบสำนวน 
ในคด ีและเพือ่หาผูก้ระทำความผดิ ลายนิว้มอื เป็นวัตถพุยานท่ีผู้ตรวจสถานทีเ่กดิเหตุ หรอืพนกังานสอบสวน ดำเนนิการเกบ็มา  
เพื่อให้ทำการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบ หรืออาจนำเก็บวัตถุพยานชนิดต่างๆ เพื่อให้มาตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงที่จะติดอยู่ 
บนวัตถุพยานนั้น ๆ ซึ่งลายนิ้วมือที่ตรวจเก็บในสถานที่เกิดเหตุ หรือบนวัตถุที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุ และนำเก็บมาเพื่อตรวจหา 
รอยลายนิ้วมือแฝงนั้น เป็นพยานหลักฐานท่ีจะแสดงว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายนิ้วมือ อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนั้น หรือได้สัมผัส 
กับวัตถุที่ตรวจพบรอยลายนิ้วมือ ซึ่งจะนำไปสู่การสืบสวน และสอบสวน เพื่อหาตัวผู้เกี่ยวข้อง การตระหนักถึงคุณค่า 
ของวตัถพุยานประเภทลายนิว้มอื จงึเป็นสิง่สำคญั การตรวจเกบ็ลายนิว้มอืแฝงทีม่คีณุภาพ จะเปน็การงา่ยตอ่การตรวจเปรยีบเทยีบ 

ลายนิ้วมือที่ตรวจเก็บในสถานที่เกิดเหตุ 
หรือบนวัตถุที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุ 

และนำเก็บมาเพื่อตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงนั้น 
เป็นพยานหลักฐานที่จะแสดงว่า
บุคคลผู้เป็นเจ้าของลายนิ้วมือ 

อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนั้น 
หรือได้สัมผัสกับวัตถุที่ตรวจพบรอยลายนิ้วมือ

ต่อไปได้
 วัตถุพยานประเภทลายนิ้วมือนั้น  
สามารถตรวจพบได้บนเอกสารต่างๆ ไม่ว่า 
จะเปน็รอยประทบับนหนงัสอืสญัญาตา่ง ๆ  
ตั๋วจำนำ เป็นต้น รอยลายนิ้วมือแฝง 
ยังสามารถตรวจพบได้บนวัตถุพยาน 
ประเภทเอกสารต่างๆ เหล่านั้นด้วย  
ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ เช่น การปิด 
แผ่นป้ายโจมตี การเขียนจดหมายสนเท่ห์  
หรือการเขียนเอกสารอันไม่พึงประสงค์ใด  
ต่อบุคคลอื่น  การนำเอกสารเหล่านี้  
มาตรวจหาลายนิ้วมือแฝงเพื่อสืบสาว 
ไปยังต้นตอของผู้กระทำเอกสารเหล่านี้  
ย่อมทำได้
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	 การหารอยลายนิ้วมือแฝงที่ประทับอยู่บนพ้ืนผิวที่มีรูพรุน วิธีการส่วนใหญ่ 

ที่ใช้คือ การใช้สารเคมีที่เรียกว่า นินไฮดริน (Ninhydrin) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้หา 

รอยลายน้ิวมือบนพืน้ผิวรพูรนุประเภทกระดาษ  โดยกรดอะมโินทีม่อียูใ่นรอยลายนิว้มอืแฝง 

จะสร้างพันธะที่แข็งแรงกับเซลลูโลสไฟเบอร์ สารเคมีที่ใช้ในการหารอยลายนิ้วมือส่วนใหญ่  

จะทำปฏิกิริยากับกรดอะมิโน ทำให้ปรากฎรอยลายนิ้วมือขึ้นมา

ตัวอย่างรอยลายนิ้วมือที่ได้จากวิธีนินไฮดริน
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การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่ประชาชน

ขั้นตอนการรับบริการของประชาชน
  ตรวจพยานเอกสาร  
  ตรวจ DNA พ่อแม่ลูก
  ตรวจสารเสพติดในเส้นผม

	 1.	โทรสอบถามรายละเอียด นัดหมายวันที่จะเข้ารับบริการ

	 2.	ผู้มาขอรับบริการมาตรงตามที่นัดหมายไว้ที่กลุ่มบริหาร

	 	 จัดการวัตถุพยาน ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี 

	 	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

	 3.	กรอกรายละเอียดใบคำร้องและบันทึกข้อตกลง

	 	 ในการขอรับบริการ

	 4.	ชำระค่าธรรมเนียม

	 5.	เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์

	 6.	รับรายงานผลตรวจพิสูจน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
	 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 8-9

	 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

	 เบอร์มือถือ โทร. 062-323-9000

	 โทร. 02-142-3620

	 สายด่วน โทร. 1111 กด 77

 www.cifs.moj.go.th

 facebook : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม
	 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 9

	 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

	 เบอร์มือถือ โทร. 089-200-7434

	 โทร. 02-142-3631, 02-142-3648

 www.mpic.go.th  www.facebook.com/mpic.cifs

 Line id : mpic.cifs

ไม่เสพ 
ไม่ค้า

เท่แบบรู้คุณค่า
        ของชีวิต

ไทยแนว...

รู้พิษภัย
     ยาเสพติด

เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ 
(เจษ)

ทชภณ พลกองเส็ง 
(พลพล)

ทำในสิ่งทีร่ัก
    ให้เวลา
กับสิ่งทีช่อบ

ไทยเท่...

ไทยรุ่นใหม่...

ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ 
(ณิชา)

อดทน มุ่งมั่น
      ทำฝัน

ไทยเก่ง...

พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ 
(เทนนิส)

ไทยเจ๋ง...

พิมประภา ตั้งประภาพร 
(พิม)

ให้เป็นจริง

ช่วยเป็นหูเป็นตา

แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 www.oncb.go.th

สำนักงาน ป.ป.ส.  
กระทรวงยุติธรรม

	 การหารอยลายนิ้วมือแฝงที่ประทับอยู่บนพ้ืนผิวที่มีรูพรุน วิธีการส่วนใหญ่ 

ที่ใช้คือ การใช้สารเคมีที่เรียกว่า นินไฮดริน (Ninhydrin) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้หา 

รอยลายนิว้มอืบนพืน้ผวิรพูรนุประเภทกระดาษ  โดยกรดอะมโินทีม่อียูใ่นรอยลายนิว้มอืแฝง 

จะสร้างพันธะที่แข็งแรงกับเซลลูโลสไฟเบอร์ สารเคมีที่ใช้ในการหารอยลายนิ้วมือส่วนใหญ่  

จะทำปฏิกิริยากับกรดอะมิโน ทำให้ปรากฎรอยลายนิ้วมือขึ้นมา

ตัวอย่างรอยลายนิ้วมือที่ได้จากวิธีนินไฮดริน

48 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม




