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	 ร้อยเรือ่งเล่า	ตอน	“ยตุธิรรมก้าวไกล	สงัคมไทยเป็นสขุ”	เป็นการรวบรวม

งานส�าคญัตามแนวทางการขับเคลือ่นภารกจิของกระทรวงยตุธิรรมในการด�าเนนิการ

เพ่ือพฒันากฎหมายและระบบบรหิารจดัการของกระบวนการยตุธิรรมอย่างเป็น

เอกภาพตามมาตรฐานสากล	โดยเนือ้หาภายในเล่มประกอบด้วย	ดงันี้

 สนองพระเดช พระคณุ

	 กระทรวงยตุธิรรม	ร่วมสบืสานพระราชปณธิานพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	น้อมน�าพระวสิยัทศัน์ของพระบรมวงศานวุงศ์ฯ	

ตามแนวทางการพฒันาทีเ่ชือ่มัน่ใน	 “คน”	 “การให้โอกาสผูพ้ลัง้พลาด”	และ	 

“การพัฒนา”	 เพื่อแก้ปัญหาสังคมในหลากหลายมิติสอดคล้องกับภารกิจ 

ของกระทรวงยตุธิรรมผ่านหลากหลายโครงการ	ไม่ว่าจะเป็นการป้องกนัและแก้ปัญหา 

ยาเสพตดิ	การฟ้ืนฟูผูเ้คยกระท�าความผดิไม่ให้กลบัมากระท�าผดิซ�า้ด้วยการคืนคนด ี

สูส่งัคม	ซึง่จะน�าไปสูก่ารแก้ปัญหาคนล้นคกุอย่างยัง่ยนื

 เกือ้กลูความยตุธิรรม

	 กระทรวงยุติธรรม	 มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการดูแลให้ความช่วยเหลือ

ประชาชน	และแนวทางในการป้องกนัอาชญากรรมท่ีมปีระสิทธภิาพ	เพ่ือเป็นกรอบ 

ในการเชือ่มโยงภารกิจของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้มทีศิทางการท�างานร่วมกนั 

แบบบูรณาการ	พร้อมท้ังสามารถน�าไปปฏบิติังานได้อย่างเป็นรูปธรรม	 รวมถงึ 

การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและความรู้อื่นๆ	 ที่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน 

ให้ประชาชนจากภยัสงัคม	เพือ่ให้สามารถเข้าถงึความยตุธิรรมได้สะดวก	รวดเรว็	และ 

ไม่เสยีค่าใช้จ่ายเกนิสมควร

ค�าน�า
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 น�าคนดคีนืสูส่งัคม

	 กระทรวงยตุธิรรม	 เร่งด�าเนนินโยบายและพฒันากระบวนการยุตธิรรม

ในมติต่ิางๆ	ไม่ว่าจะเป็นการพฒันากฎหมาย	การจ�าแนกแยกแยะและวเิคราะห์ 

ผู้กระท�าความผิดเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะราย	 การให้โอกาสทางการศึกษา 

และการพัฒนาอาชพีเพือ่ท่ีจะคนืคนดกีลบัสูส่งัคม	ซึง่จะน�าไปสูก่ารแก้ปัญหา

การกลบัมกีระท�าผดิซ�า้และแก้ปัญหาคนล้นคกุอย่างยัง่ยนื

 สมยันยิมทนัยคุ

	 กระทรวงยตุธิรรม	ได้มุง่เน้นการท�างานให้สอดรับกบันโยบายของรัฐบาล 

ในด้านต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งการอ�านวยความยติุธรรม	ลดความเหล่ือมล�า้	 

และสร้างความเท่าเทียมในสงัคม	 เพือ่ให้ประชาชนทกุระดับสามารถเข้าถงึ

กระบวนการยตุธิรรมได้อย่างสะดวก	รวดเรว็	และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี	 รวมท้ัง 

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมมากข้ึน	 โดยมีเป้าหมาย 

เพือ่ผลกัดนัไปสู	่“Thailand 4.0”	ในอนาคต

	 การจดัท�าหนังสอื	ร้อยเรือ่งเล่า	ตอน	“ยติุธรรมก้าวไกล	สงัคมไทยเป็นสุข”	

เป็นเล่มแรกทีก่ระทรวงยตุธิรรมจดัท�าข้ึน	 และจะมกีารรวบรวมงานส�าคญั 

ในมติต่ิางๆ	ของกระทรวงยตุธิรรม	มาเล่าให้กบัผูอ่้านในโอกาสต่อไป
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ส่วนที่

สนองพระเดช พระคุณ

 สบืสานพระราชปณธิานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

น้อมน�าพระวิสัยทัศน์ของพระบรมวงศานุวงศ์ฯ ตามแนวทางการพัฒนา

ที่เชื่อมั่นใน “คน” “การให้โอกาสผู้พลั้งพลาด” และ “การพัฒนา”

	 “ เข ้ า ใจ 	 เข ้ า ถึ ง 	 พัฒนา”	 
เป็น “ศาสตร์พระราชา”	ทีพ่ระบาทสมเดจ็ 

พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช  

บรมนาถบพิตร ทรงใช้เป็นแนวทางในการ 

ทรงงานพัฒนามาตลอดรัชสมัย ส� าหรับ

พระองค ์แล ้ว “คน” คือหัวใจส�าคัญที่สุด 

ของการพัฒนา ทรงตรัสกับคนใกล้ชิดเสมอว่า

ในการพัฒนาจะต้อง “ระเบิดจากข้างใน”  

น่ันหมายความถึงว่า เม่ือต้องการพัฒนาหรือ

จะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้ว  

ต ้องเร่ิมจากการเข ้าไปสร้างความเข ้มแข็ง 

ให ้คน ให ้มีความพร้อมรับการพัฒนาและ 

ต้องสร้างปัญญาให้คน มิใช่น�าความรู ้หรือ

จากบุคคลภายนอกเข้าไปโดยท่ีคนไม่มีโอกาส 

เตรียมตัวหรือมีความรู้ที่จะเข้าถึงความรู้และ

โอกาสที่น�าไปให้

 ตลอดหลายป ีที่ ผ ่ านมาด ้วยส� านึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงยุติธรรม  

ไ ด ้ น ้ อ ม น� า พ ร ะ ร า ช ด� า ริ แ ล ะ แ น ว ท า ง 

ในการพัฒนาดังกล่าว ในการพัฒนา “คน” 
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เพ่ือแก้ปัญหาสังคมในหลากหลายมิติสอดคล้อง

กับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็น  

การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด การฟื้นฟู 

ผู้เคยกระท�าความผิดไม่ให้กลับมากระท�าผิดซ�้า 

ด้วยการคืนคนดีสู ่สังคม ฯลฯ ผ่านโครงการ 

ในพระราชด�า ริและพระด�าริของพระบรม 

วงศานุวงศ์ หลากหลายโครงการ อาทิ กองทุน

แม่ของแผ่นดิน ห้องสมุดพร้อมปัญญา To Be 

Number One โครงการให้โอกาส สร้างคน : BBG 

Young Table – Tennis  การส่งเสรมิกฬีาเยาวชนไทย 

โครงการก�าลังใจฯ ฯลฯ

 ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าอย่าง

ต่อเนื่องเป็นล�าดับ หลายโครงการเป็นบทเรียน 

ส�าคัญในการพัฒนา และเป ็นแบบอย ่าง 

ในการพัฒนางานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งใน 

มิติของการ “ป้องกัน” และการ “ฟื ้นฟู”  

เพ่ือหลุดออกจากวังวนปัญหา โดยมีแนวทาง 

และรายละเอียดผลการด�าเนินงานดังนี้

ทรงพระเจริญ
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 เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จแปรพระราชฐาน

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือราวปี 2546 พระองค์ทรงมีความห่วงใยอย่างมากในเรื่องปัญหาของ 

ยาเสพติด ซึ่งขณะนั้นมีการแพร่ระบาดของยาบ้า จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้พลต�ารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ เลขาธิการ ป.ป.ส. ในเวลานั้น   

น�าไปใช้สนับสนุนกิจกรรมราษฎรอาสาป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการช่วยแก้ปัญหา น่าจะดกีว่าและนัน่เป็นจดุเริม่ต้นของการจดัต้ัง “กองทนุแม่ของแผ่นดิน” เพือ่แก้ไข

ปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 

 พระองค์ทรงมีพระราชด�ารัสเรื่องน้ี 

กับผู้ที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา 

พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554  

ความว่า “....ข้าพเจ้าไม่สบายใจเลย ที่มีข่าว

ว่ามียาบ้าขายทุกตรอกซอกซอย แม้กระท่ัง 

ในโรงเรียน หรือในวัด ผู้ผลิตยาเสพติด และ

ผู ้ขายก�าลังท�าตัวเป็นฆาตกร ฆ่าลูกหลาน

ไทยอย่างเลือดเย็น น่าเป็นห่วงเหลือเกิน 

 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงิน 

จ�านวนหนึ่ งให ้แก ่ส�านักงานป ้องกันและ 

ปราบปรามยาเสพติด ได้น�าเงินนี้ไปสมทบ

งบประมาณของส�านักงาน จัดตั้งเป็นกองทุน

ยาเสพติดขึ้นโดยขอใช ้ชื่อว ่า กองทุนแม  ่

ของแผ่นดนิ มอบให้หมู่บ้านทีเ่ข้าร่วมแก้ปัญหา 

ยาเสพติด ในปี พ.ศ. 2547 จ�านวน 672 

หมู่บ้าน”

กองทุนแมข่องแผ่นดิน

แก้ปัญหายาเสพติด
โดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง

เรื่องที่ 1
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 ในปีงบประมาณ 2547 หลังส�านักงาน 

ป.ป.ส. ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ 

จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรชักาลที ่ 9  ส�านกังาน   ป.ป.ส. ได้น�าพระราชทรพัย์ 

ดังกล่าวสมทบกับงบประมาณของส�านักงาน  

ป.ป.ส. จัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”  

ที่ใช ้เป็นทุนตั้งต้น ในการรวมพลังศรัทธา 

ของประชาชน และหน่วยงานองค์กรภาค ี

ทุกภาคส่วนที่มีต ่อพระองค์ แปลงให้เป็น

พลังความร่วมมือในการจัดการกับปัญหา

ยาเสพติดในหมู ่บ ้ าน ชุมชน หรือเรียก

อีกอย ่ า งห น่ึ งว ่ า  “หมู ่ บ ้ านกองทุนแม ่

ของแผ ่นดิน”  จนป ั จจุ บันมีหมู ่ บ ้ าน ท่ี 

เข ้มแข็งและสามารถแก้ป ัญหายาเสพติด 

ได้อย่างยั่งยืนจ�านวนมาก

 กองทนุแม่ของแผ่นดนิ จงึเปรยีบเสมอืน

ยุทธศาสตร์พระราชทาน ที่สมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

โดยใช้แนวคิดในการท�างานที่เริ่มจากการ

สนับสนุนให้คนในชุมชนมีพลังปัญญา และ

ใช้ความรักสามัคคีของคนในหมู่บ้านในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธี

 แนวคิดในการด�าเนินโครงการมุ่งเน้น

กระตุ้นให้คนในชมุชนตืน่ตัวท�าความดี ปกป้อง

รักษาชุมชนให้เข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด  

ในปี 2561 มีหมู ่บ ้าน ชุมชนกองทุนแม ่

ของแผ่นดิน ทั่วประเทศ จ�านวน 22,206 แห่ง 

โดยแต่ละปีจะมีการคัดเลือก “ต้นกล้ากองทุน

แม่ของแผ่นดิน” จากหมู่บ้าน ชุมชน ที่เข้า

ร่วมโครงการ จัดให้มีการเฝ้าระวังในหมู่บ้าน  

การช่วยค้นหาผู้เสพ เพ่ือหาวิธีการป้องกัน 

แก้ไขเรื่องยาเสพติด จึงได้มีการจัดกองทุน

รองรับ และยงัมกีารประเมนิตามเกณฑ์หมูบ้่าน 

ชุมชน เพื่อพัฒนาสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ 

ระดับภาค จังหวัด อ�าเภอ

 ปานชัย	แก้วอัมพรดี	ประธานกองทุน

แม ่ของแผ ่นดิน ชุมชนริมทางรถไฟสาย

ท่าเรือ คลองเตย เล่าให้ฟังถึงสถานการณ ์

ยาเสพติดของพื้นที่สลัมคลองเตยที่ถือเป็นหนึ่ง 

ในพื้นที่เสี่ยง เมื่อ 10 กว่าปีก่อนที่จะเข้าร่วม

เป็นหนึ่งในกองทุนของแผ่นดิน เมื่อถูกถามถึง

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ว่า
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 “รุนแรงครับ  เ น่ื องจาก เป ็นสลัม  

เป็นบ้านท่ีไม่ได้มีการพัฒนาไม่ว่าถนนหนทาง 

ไฟฟ้า ประปา แม้แต่ที่ตรงนี้ก็เป็นกองขยะ  

เป็นสิ่งมั่วสุมหลายเร่ือง เรื่องยาเสพติดน้ีจริงๆ 

แล ้วมันมีมานาน ชุมชนนี้ติดกันเยอะมาก 

พยายามเอากีฬาเข้ามาให้เด็กสนใจ ต่อมามี

เรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดินและทูบีนัมเบอร์วัน

เข้ามาช่วย ท�ามาได้ 10 กว่าปี น�าเด็กเข้าอบรม 

เร่ืองยาเสพติด มีงบสัมมนาพาเด็กและชาวบ้านไป 

ซ่ึงได้ผลพอสมควร ต�ารวจเจ้าหน้าที่ให้ความ 

ร่วมมือดี”

 “เราได้รับเงนิพระราชทานเริม่ต้น 8,000 บาท 

น�ามาต่อยอดให้เพิ่มขึ้นเกือบ 20,000 บาท และ

เอาเงินนั้นถวายกลับคืนพระองค์ท่านไป ท่านก็

เห็นว่าเรามีความตั้งใจ จึงได้สมทบกลับมารวม 

38,000 บาท แล้วน�ามาจัดกิจกรรมให้เด็กๆ  

ห่างไกลยาเสพติด เช่น กีฬา ดนตรี การสัมมนา 

แหล่งเรยีนรู ้พาเดก็เยาวชนไป 2 ครัง้ต่อปี  โดยออก 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด พอเด็กรู้ปัญหายาเสพติด 

คืออะไร เสพแล้วเป็นอะไร แต่ถ้าผู ้ปกครอง

ไม่มีอาชีพก็หันไปค้ายา ลูกหลานก็ติดอีก  

เลยทดลองมาช่วยเหลือเรื่องอาชีพ เช่น แม่บ้าน 

ติดยา สามีติดยา ตั้งใจอยากจะเลิกยาเสพติด  

มาบอกว่าอยากจะได้เงินทุนไปประกอบอาชีพ

เราก็ช่วยเหลือ ถ้าตราบใดจะรณรงค์ปราบปราม

ยงัไงกแ็ล้วแต่ ถ้าเขาไม่มอีาชพีจะเอาเงินทีไ่หน

มาจับจ่ายใช้สอย เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัว 

เขาก็ต้องหันกลับไปติดยา ค้ายาเสพติดอีก  

วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่จบสิ้น”

 จ า ก เ งิ น พ ร ะ ร า ช ท า น  จ� า น ว น  

8,000 บาท ของกองทุนแม่แห่งแผ่นดิน 

ที่มอบให้แก่ชุมชนแห่งนี้ ชุมชนยังสามารถ

น�าไปต่อยอดท�าประโยชน์อย ่างต ่อเนื่อง  

นอก เหนื อจ ากการสนั บสนุ นกิ จกรรม

สร้างสรรค์ส�าหรับเด็กเยาวชนให้ห่างไกล 

ยา เสพติดแล ้ ว  ยั ง เป ็น ทุน เป ล่ียนชี วิ ต 

ผูต้ดิยาเสพตดิให้กลับคนืสูส่งัคม มอีาชพีสจุรติ 

พึ่งพาตนเองบนวิถีชีวิตพอเพียงด้วยความ 

ภาคภูมิใจ

10



 การพลกิฟ้ืนสลมัคลองเตย จงึเป็นตวัอย่าง 

ของงานป ้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ด้วยสันติวิธี ที่ใช้วิธีระเบิดจากข้างในโดยใช้คน

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา บน 3 หลักการ 

ในการท�างาน ประกอบด้วย

 1 . ก า ร เ ส ริ ม ส ร ้ า ง ค ว าม เข ้ ม แข็ ง 

ของหมู่บ้านและชุมชน สร้างพลังศรัทธาและ 

ใช้กองทุนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 2.การฟ้ืนฟทูางสงัคมของหมูบ้่าน โดยเริม่

จากพฒันาคนให้พัฒนาจติใจท่ีจะพึง่พาตนเองได้ 

เชือ่มโยงศกัยภาพและวฒันธรรมของแต่ละพืน้ที่ 

 3.ความจงรักภักดีของราษฎรต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาในเชิง

ยุทธศาสตร์ซ่ึงเป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคล่ือน

กองทุนแผ่นดินจนประสบความส�าเร็จและ 

สร้างชุมชนห่างไกลยาเสพติดในปัจจุบัน

หัวใจส�าคัญ 
ของกองทุน

แม่ของแผ่นดิน

เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของหมู่บ้าน/ชุมชน

ฟื้นฟูทุนทางสังคม 
ของหมู่บ้าน/ชุมชน

จงรักภักดีของราษฎร 
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 •  รวมพลังคนหมูบ้่านชมุชนแก้ปัญหายาเสพติด
 •  กองทุนแม่ของแผ่นดินยึดเหนี่ยวจิตใจ
 • ศูนย์รวมศรัทธาชุมชน

 •  พัฒนาจิตใจให้ 
พึ่งตนเองได้

 •  เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนไปสู่สังคม
วัฒนธรรมใน 
แต่ละ พื้นที่

 •  ทรงเป็นหลักชัยของราษฎร์
 •  แก้ปัญหายาเสพติด 

น�าความสงบมาสู่ชุมชน

ทรงพระเจริญ
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พร้อมเอย “พร้อมปัญญา”

พร้อมด้วยสรรพศาสตร์วิชา ควรรู้

ประทานจากฟ้า มาสู่

ให้ผู้กระหายใคร่รู้ ได้อิ่มเอม

ห้องสมุดพร้อมปัญญา

 ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ  

สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชด�ารัส  

เม่ือครัง้เสดจ็ทอดพระเนตรตดิตามงานโครงการ 

ในพระราชด�ารฯิ ณ ทัณฑสถานบ�าบดัพเิศษกลาง

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2546 

ความว่า “ถ้าสังคมไม่ให้โอกาส จะไม่มีคนดี

กลับสู่สังคม” 

 ในแนวพระราชด� า ริ ของพระองค  ์

“การอ่าน” เป็นการเปิดโอกาส และการเปิดโลก

ท่ีจะช่วยปรับมุมมอง เสริมสร้างทัศนคติและ

ความรู้ทางอาชีพใหม่ๆ ให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งเป็น 

กลุ ่มคนที่ขาดโอกาส ในการเข ้าถึงความรู ้  

และไม่สามารถขวนขวายได้จากสื่อออนไลน ์ 

เช่นผู้คนในสังคมข้างนอก

 การปรับปรุงห ้องสมุดในเรือนจ�า 

ให ้อยู ่ ในสภาพที่พร ้อมให้บริการ และม ี

หนังสือใหม่ๆ เข้ามาหมุนเวียน จึงเริ่มต้นขึ้น  
โดยกรมราชทัณฑ์ได้น้อมน�าพระราชด�าริ  
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทีท่รงต้องการให้ทกุชมุชนมีแหล่งการเรียนรู้ 
ที่เพียบพร้อมให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู ้
ในเรอืนจ�า ภายใต้ “โครงการปรบัปรงุห้องสมุด 
เรอืนจ�า/ทัณฑสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  
พระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา 
ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับพระราชทานชื่อ 
ห้องสมุดในโครงการ พร้อมความหมายว่า  
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” หมายความว่า  
“ถึงพร้อมด้วยปัญญา” 

สร้างปัญญา
เพื่อสร้างอนาคต

เรื่องที่ 2
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 ปัจจุบันมี “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ที่เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดไปแล้ว 24 แห่ง   
โดย “ห้องสมดุพร้อมปัญญา” เรอืนจ�าอ�าเภอธญับรุ ีเมือ่วนัที ่15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และล่าสดุ  
คือ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ากลางนครพนม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

 ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล และความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่จะได้ใช้หนังสือ

ในห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมภายนอก 

และเพิม่ความรู ้ทกัษะชวีติ ทกัษะวชิาชพี ระหว่างต้องโทษ  เพราะสิง่เหล่านี ้อาจเป็นแรงบนัดาลใจ 

ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้คิดดี ท�าดี นอกจากนี้ การอ่านหนังสือดีและการจัด 

กิจกรรมเสริมของห้องสมุด อาทิ การจัดกิจกรรมอบรม บรรยายให้ความรู้ ให้ค�าปรึกษา ฯลฯ 

จะสามารถลดความเครียดในระหว่างถูกคุมขัง และเป็นการสร้างปัญญาให้ผู้ต้องขังมีความพร้อม 

กลับสู่สังคมสมดังชื่อของ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”

 จากพระราชปณิธานที่แน่วแน่ การทรงงานอย่างหนักต่อเนื่องและยาวนานของ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย 

ทุกหมู่เหล่า ไม่ละเว้นแม้แต่ผู้ที่เคยกระท�าความผิด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

ที่พระองค์ทรงมีต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องขัง น�ามาซ่ึงความปลื้มปีติยินดี แก่เจ้าหน้าที่และ 

ผู้ต้องขังทุกคน สร้างขวัญก�าลังใจ เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจ ท�าให้งานด้านการพัฒนา

พฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยเฉพาะในส่วนของการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ได้รับ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นล�าดับมา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องขังซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้มีทักษะ

ความรู้ ความสามารถ ประพฤตกลับตนเป็นพลเมืองดีมีคุณค่าเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาสังคม  

ประเทศชาติ ภายหลังพ้นโทษต่อไป   
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อายุระหว่าง 6-24 ปี เป ็นหลักจึงรับเป็น

ประธานโครงการนี้  ร วมถึ งการท� า งาน

ใกล ้ ชิ ดกับ เยาวชนที่ เ ป ็ นกลุ ่ ม เสี่ ย งและ

ก ลุ ่ ม เ ส พ  อ ย ่ า ง เข ้ า ใจ แ ล ะ ใ ห ้ โ อ ก า ส 

“TO BE NUMBER ONE” หรือ “เป็นหนึ่ง 

โ ด ย ไ ม ่ พึ่ ง ย า เ สพติ ด ”  ซึ่ ง เ ป ็ น ชื่ อ ข อ ง 

โครงการมีความหมายคือ  การเป ็นหนึ่ ง 

ทุกคนเป็นได้ เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง  

หากค ้นพบสิ่ งที่ ตั ว เองชื่ นชอบ สนใจและ 

มี ค ว ามถนั ด  ส ามา รถฝ ึ ก ฝนและท� า จน

เป็นผลส�าเร็จได้ ท�าแล้วมีความสุข มีความ

เชื่ อมั่ นและมี ความภาคภู มิ ใจ  กิ จกรรม

ในโครงการ “TO BE NUMBER ONE”  

จึ งมีหลากหลาย ทั้ งการเป ิดพื้นที่ ในการ 

แก้ปัญหาอย่างกิจกรรม “ใครติดยายกมือขึ้น” 

เป็นบริการส�าหรับสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 

ทีเ่สพหรอืตดิยา และมีความประสงค์จะรักษาตวั 

 โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาหัวเลี้ยว

หัวต่อของปัญหายาเสพติด ในปี 2542 ที่ปัญหา

ยาเสพติดเปลี่ยนจาก “เฮโรอีน” ปัญหาที่ต�ารวจ

ต้องการปราบปรามให้สิ้นซาก มาเป็น “ยาบ้า” 

หรือแอมเฟตามีน ที่ระบาดหนักตั้งแต่ระดับ 

ในโรงเรยีน จนถงึระดบัประเทศ ในเวลานัน้มกีาร

พบว่ามีเยาวชนกว่า 600,000 คน เข้าสูวั่งวนของ

ยาบ้า ทั้งเป็นผู้ขายและผู้เสพ

 จากสถตินิกัโทษเดด็ขาดของกรมราชทณัฑ์ 

ที่ถูกจ�าคุกอยู ่ตามทัณฑสถานทั่ วประเทศ 

ส� า ร วจ  ณ  วั นที่  3 1  ธั น ว าคม  2543  

มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 137,344 คน ในจ�านวนนี้ 

เป ็นนักโทษคดียาเสพติดเกินกว ่าคร่ึง คือ

ประมาณ 87,966 คน คิดเป็นร้อยละ 64.05  

ในเวลานั้นเด็กและเยาวชนถือเป็นกลุ ่มเสี่ยง 

ท่ีทูลพระหม่อมฯ ทรงเล็งเห็นว่าหากจะแก้ไข

ป ัญหานี้ต ้องแก ้ป ัญหาที่ เด็กและเยาวชน 

TO BE NUMBER ONE

 โครงการ  “TO BE NUMBER ONE”  

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี เป ็นโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด ที่มุ่งการแก้ไขไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชน 

เป็นหนึ่ง
โดยไม่พึ่งยาเสพติด

เรื่องที่ 3
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เพื่อให้หายและเลิกเสพอย่างถาวร ในบาง

กิจกรรมก็เป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันให้เยาวชน  

เช่น  “ศูนย์เพื่อนใจ  TO  BE  NUMBER  ONE”  

ซึง่เป็นหนึง่ในตวัอย่างของการออกแบบโครงการ 

ด้วยความเข้าใจเยาวชนเน้นการช่วยเหลือดูแล

สมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและ 

มีความสุข การด�าเนินงานภายใต ้แนวคิด 

“ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” 

ภารกิจของศูนย์นอกจากจะให้เยาวชนให้รู้จัก

คุณค่าและความต้องการของตัวเอง มีความ 

ภาคภูมิ ใจ ในตั ว เอง  ยั งมี การจัดบริการ 

เพื่อให้โอกาสส�าหรับการแสดงออกถึงพลัง

สร ้างสรรค์ ท่ีมีอยู ่  ของวัยรุ ่นในสถานศึกษา  

เพือ่เสรมิสร้างภมูคิุม้กนัทางจติ และป้องกนัแก้ไข

ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ ่นเชิงรุกในพื้นท่ีท่ีเสี่ยง 

ต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่นได้ง่าย

 โครงการด�าเนนิงานภายใต้ 3 ยทุธศาสตร์

หลัก คือ

 1. การรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้าง

กระแสนยิมทีเ่อือ้ต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

 2. การเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันทางจิตใจ 

ให้แก่เยาวชน 

 3. การสร้างและพฒันาเครอืข่ายเพือ่การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 ซึ่ ง ที่ ผ ่ านมา  ทู ลกระหม ่ อมหญิ ง 

อุบลรัตนราชกัญญาฯ ยังให้มีการจัดตั้งชมรม  

TO BE NUMBER ONE ในศนูย์ฝึกและอบรมเดก็

และเยาวชน และสถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และ

เยาวชน (ทีม่สีถานแรกรบั) ตัง้แต่ ปี 2548 ปัจจบุนั 

มชีมรม TO BE NUMBER ONE ทัง้สิน้ 95 ชมรม 

มีกองทุนสนับสนุน 3 ก 3 ยุทธศาสตร์

กองทุน

กิจกรรม

กองทุนสนับสนุน 3 ก 3 ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการ

ก.ที่

ก.ที่

ก.ที่

1
2 3
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 ในศนูย์ฯ ภายในสถานพนิิจฯ มกีจิกรรม

ให้ฝึกดนตรี เล่นกีฬา ศิลปะ รวมไปถึงการ

อบรมให้ความรู้ยาเสพติด ตรวจสารเสพติด  

และจัดกิจกรรมต่างๆ กระตุ้นให้เด็กๆ คิดดี  

ท�าดี และเห็นโทษของยาเสพติด โดยใช ้

โอกาสในวันส�าคญัไม่ว่าจะเป็นวันงดสบูบหุร่ีโลก  

วั น ต ่ อ ต ้ า น ย า เ ส พ ติ ด  วั น เ อ ด ส ์ โ ล ก  

ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้รวมไปถึงการ

เปิดพื้นที่ให้เด็กในสถานพินิจฯ ได้แสดงออก

ซ่ึงความสามารถ และมีโอกาสใช้ความคิด

สร้างสรรค์ 

 นอกจากน้ี ยงัสร้างเครอืข่ายเพือ่ป้องกัน

แก้ไขยาเสพตดิ สนบัสนนุให้วิทยากรมาแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE  

NUMBER ONE เป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษา 

ในการจัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE  

แก่หน่วยงานอืน่ สนบัสนนุวทิยากรในการอบรม 

ให้ความรูเ้รือ่งยาเสพตดิ เปิดโอกาสให้เดก็และ

เยาวชนที่พ้นโทษเข้ามาท�างาน 

25 ชมรม และมีโอกาสได้เข ้าเฝ ้ารับเสด็จ  

ทลูกระหม่อมหญิงอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันา

พรรณวด ีในการเสดจ็เป็นองค์ประธานเปิดชมรม  

TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO 

BE NUMBER ONE ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก 

และเยาวชนเขต 8 นับเป ็นเกียรติประวัติ  

ความภาคภูมิใจ และเป็นขวัญก�าลังใจให้กับ

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนการด�าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  

ของกรมพินิจและคุ ้มครองเ ด็กและเยาวชน 

เป็นอย่างมาก

 ป ัจจุบันภายใต ้การก�ากับดูแลของ 

กรมพินิจและคุ ้มครองเด็ก มีชมรม TO BE 

NUMBER ONE รวมกันแล้ว จ�านวน 95 ชมรม 

ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จ�านวน  

51 ศูนย์ รวมสมาชิก จ�านวนทั้งสิ้น 18,443 คน 

ทั่วประเทศ พ้ืนที่ที่เกิดจากโครงการนี้จะช่วย

สร้างกจิกรรมดีๆ ให้เยาวชนใช้เวลาว่างไปในทาง

ที่ถูกต้อง ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดดีๆ  

ร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคี และฝึก 

ในการรู้จักให้อภัย ถ้อยทีถ้อยอาศัย และเรียนรู้ 

การใช้ชีวิตในสังคมและเป็นคนดีเพ่ือพร้อมกลับ

ไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพอีกครั้ง

 ทางชมรม TO BE NUMBER ONE 

ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ยั งได ้คัดเลือกชมรมเป ็นตัวแทนจังหวัด  

เพ่ือเข้าประกวดระดับภาค 47 ชมรม และ 

เข ้ ารอบระดับประเทศมาแล ้ว  จ� านวน 
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 อย่างไรก็ตามส�าหรับเด็ก การฟื้นฟูและ

เตรียมความพร้อมเด็ก มีความซับซ้อนกว่า 

ผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ การจะฝึกอาชีพหรือ

มอบหมายงานอาชีพอาจติดขัดกฎหมายแรงงาน 

เนื่องจากเด็กหลายๆ คนยังอายุไม ่ถึงตาม

กฎหมายก�าหนดที่จะสามารถท�างานได้ ท�าให้

ต้องย้อนกลับมาดูว่าจะท�าอะไรได้บ้างเพื่อฟื้นฟู

และคืนเด็กๆ สู่สังคมอย่างมีความพร้อม

 ในตอนนั้นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า

พัชรกิติยาภา จึงมีพระด�าริว่า “กีฬานี่แหละ	 

น่าจะเป็นหนทางที่ดี” จึงเป็นที่มาของการริเริ่ม

โครงการให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table 

Tennis ที่มีเป้าหมายให้ “กีฬา สร้างอาชีพ” 

โ ด ยพร ะ เ มตต าขอ งพ ร ะ เจ ้ า ห ล าน เ ธ อ  

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และมีสโมสรกีฬา 

บีบีจี กลุ่มเซ็นทรัลและกรมพินิจและคุัมครอง

เด็กและเยาวชน เป็นผู้ด�าเนินการ โดยเลือกกีฬา  

เทเบิ้ลเทนนิส เนื่องจากความเหมาะสมในการใช้

พื้นที่ในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ

 โดยโครงการจะเปิดโอกาสให้เด็กและ

เยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ท่ีสนใจ 

ได้เรียนรู้ ฝึกฝนเทคนคิ วธิเีล่นกฬีาเทเบิล้เทนนสิ

ที่ถูกต้องได้มาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ สามารถ 

มีเส้นทางในอนาคตทางกีฬา ตั้งแต่การเป็น

นกักฬีาอาชพี มโีอกาสก้าวไปเป็นทมีชาต ิกระทัง่

เป็นผู้ช่วยโค้ช หรือกรรมการตัดสิน

“ให้โอกาส สร้างคน”

 เด็กๆ ในสถานพนิจิฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ

ที่ก้าวพลาดอาจไม่มีโอกาสเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ  

ในสังคม การฟื้นฟูและให้โอกาสเด็กที่ก้าวพลาด 

ให้สามารถกลับมาก้าวเดินต่อไปโดยท่ีไม่กระท�าผิดซ�า้ 

จึงเป็นโจทย์ส�าคัญของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 

และเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ในการให้โอกาส 

และเตรยีมความพร้อมเดก็ๆ กลบัสู่โลกภายนอก 

BBG Young 
Table-Tennis

เรื่องที่ 4
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เสียงสะท้อนจากเด็กๆ ที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการบอกว่า

 ...เล่นปิงปองมาได้ 2 ปี รางวัลที่ภาคภูมิใจ คือ การได้ไป

แข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ขอบคุณศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี กรมพินิจฯ 

สโมสรบีบีจี ที่ท�าให้ชีวิตหนูพัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลงชีวิตไป 

ในทางที่ดีขึ้น ... นักกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส สโมสร บีบีจี

 นอกจากการจะได้เป็นอาชพี ในระยะสัน้

การฝึกกีฬาเทเบิล้เทนนสิ ท�าให้สามารถเหน็การ

เปล่ียนแปลงได้อย่างชัดเจน ในเชิงพฤติธรรม

ท�าให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นจากการจดจ่อกับการ

เล่นกีฬา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงส�าคัญ 

ในเรือ่งวนัิย ในการใช้ชีวติทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่าง

เหน็ได้ชดั ซึง่จะเป็นรากฐานส�าคญัส�าหรบัเดก็ๆ

ในอนาคต

 จากจุดเริ่มต้นของโครงการ ในศูนย์ฝึก

และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา 

ปัจจุบันมีเด็กร่วมโครงการกว่า 100 คน และ

มีการสร้างบ้านเพื่อรองรับเด็กกลุ่มนี้มีจัดการ

ศึกษาและจัดให้ฝึกซ้อมกันอย่างนักกีฬาตลอด 

24 ชั่วโมง และนอกจากเส้นทางกีฬาเมื่อเด็ก

 ...ตอนนี้เป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่สโมสรบีบีจี ผมได้ไปอบรม

มาหลายที่ มีการฝึกซ้อมที่หนักมาก ตอนมาเล่นกีฬา เมื่อ 3 ปี 

ที่แล้ว ได้เข้าร่วมโครงการ ให้โอกาสสร้างคน บีบีจีเทเบิ้ลเทนนิส 

... ผู้ช่วยโค้ช สโมสรบีบีจี

เหล่านีอ้ายคุรบ 22 ปี สามารถออกไปสมคัรงาน

กับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลฯ และบริษัทเอกชน

ต่างๆ เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีอาชีพที่สุจริต และ 

เป็นนักกีฬาอย่างมืออาชีพ 

 นบัเป็นพระเมตตาของพระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการประทาน

โอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ 

ด้านกฬีาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจาก

จะท�าให้เด็กๆ กลุ่มนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงและได้

พัฒนาร่างกายแล้ว ยังท�าให้เด็กมี “โอกาส” 

รู้จักคุณค่าและนับถือตัวเอง รวมถึง “โอกาส”  

ทางอาชีพซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นรากฐาน

ส�าคัญที่ให้พวกเขาสามารถยืนหยัดที่จะไม่กลับมา 

กระท�าผิดซ�้าอีก
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12 ปีโครงการก�าลังใจ
ก�าลังใจในโลกหลังก�าแพง

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงสนพระทัยในกิจการ

และกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรง

เป็นนักศึกษากฎหมายโดยได้เสด็จมาที่ทัณฑสถานหญิงกลางเพื่อเยี่ยมเยียน

และประทานสิ่งของแก่ผู ้ต้องขังและเด็กติดผู ้ต้องขังในปี 2544 ทรงได้

สัมผัสกับชีวิตผู้ต้องขังหญิงที่ขาดโอกาส ปราศจากความรักและความอบอุ่น 

ในครอบครัว และสัมผัสกับเด็กที่เกิดจากครรภ์ผู ้ต้องขังซ่ึงเป็นผู้บริสุทธิ์  

จงึเป็นแรงบนัดาลพระทยัให้มพีระปณธิาแนวแน่ท่ีจะประสานความช่วยเหลือ 

และให้ก�าลังใจแก่บุคคลเหล่านี้

เรื่องที่ 5
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 ภายหลังจากทรงศึกษาจบปริญญาเอก

จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ สหรัฐอเมริกา 

และเสด็จกลับประเทศไทยจึงทรงมีด�าริให้ 

จัดตั้งโครงการก�าลังใจฯ ข้ึนเมื่อวันท่ี 31 

ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยประทานทุนส่วน

พระองค์ 300,000 บาท เป็นทนุตัง้ต้น เพือ่จะได้ 

ช่วยเหลอืและก�าลงัใจแก่ผูก้้าวพลาดได้มโีอกาส

กลับมาด�าเนินชีวิตเป็นคนดีของสังคม โดยม ี

เป ้ าหมายในการด� า เนิ นกิ จกรรม เสริ ม 

ที่ ไม ่ก ้ าวก ่ายและไม ่ซ�้ าซ ้อนกับสิ่ งที่ภาครัฐ 

ด�าเนินการอยู ่แล ้ว มีกลุ ่มเป ้าหมายเป ็น 

ผู้ต้องขังหญิง เด็กติดผู้ต้องขัง เด็กและเยาวชน

ท่ีกระท�าความผิด และกลุ่มผู้ขาดโอกาสอื่นๆ  

ในกระบวนการยุติธรรม 

 พระเจ ้ าหลานเธอ พระองค ์ เจ ้ า 

พชัรกติตยิาภาทรงมพีระด�ารสั ตอนหนึง่ความว่า 

“ก�าลังใจเป็นค�าที่ไม่หรูหรา ไม่ยุ ่งยากแต่

ลึ กซึ้ ง  เป ็ นค� าพู ดที่ พู ดกั บ ใครก็ เข ้ า ใจ

และรู ้ สึ กดี  ทุ กคนจะต ้องผ ่ านวัน เวลา 

ท่ียากล�าบาก รู ้สึกท้อ ห่อเหี่ยว ท�าอะไรก็

ไม่มีใครรัก ท�าอะไรก็ไม่มีใครเห็นว่าดี คิดว่า

ผู ้ต ้องขังที่ก ้าวพลาดไปก็อยู ่ในภาวะนี้ คือ

ถูกตราหน้าว่าเป็นคนผิด ต้องอยู่ในที่ซึ่งถูก

จ�ากัดเสรีภาพ ดูอย่างไรก็ไม่ดี ยิ่งผู ้ต้องขัง

รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง ก็จะรู้สึกทางลบกับสังคม 

ไปด้วย การให้ก�าลังใจไม่ใช่การเข้าข้างตนเอง

หรือลืมความผิดพลาดของตนเอง แต่ต้องน�า

ความผิดพลาดนั้นกลับมาทบทวน เพื่อจะได้

แก้ไขไม่กลับไม่ท�าผิดพลาดอีก ซึ่งต้องการ

ก�าลังใจที่เกิดขึ้นในตัวเองก่อนและถ้าสังคม 

ครอบครัว ญาติพี่น ้อง เพ่ือนฝูงให้โอกาส  

ให้ก�าลังใจก็จะสามารถต่อยอดไปสู่สิ่งที่ดีได้”

 โครงการก�าลังใจฯ ในช่วงแรกเน้นการ

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู ้ต ้องขังหญิงที่ 

ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังเป็นหลัก มีการ 

จัดหลักสูตรอบรมดูแลการเลี้ยงบุตร สุขภาพ  

ไปจนการจัดสถานที่และระบบที่เอื้อต่อการ

เลี้ยงดูเด็กติดผู้ต้องขัง

โครงการแม่และเด็ก

18 แห่ง

โครงการน้อมน�าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมา 

ปรับใช้ในเรือนจ�า

โครงการก�าลังใจฯ 

กับการฝึกอาชีพ

การพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ผู้ต้องขังภายใต ้

แบรนด์ INSPIRE

โครงการ 

ก�าลงัใจฯ
สู่ผู้ต้องขังทั่วไทย
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 และในเวลาต ่อมาได ้มีการขยาย

ประเด็นออกไป ไม่เพียงปกป้องสิทธิมนุษยชน 

เพศหญิงที่ถูกคุมขังเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึง 

สทิธมินุษยชนของผูต้้องขงัท้ังชายหญงิ ทีค่วรม ี

คุณภาพชีวิตที่ไม่ให้เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่าง

ไปจากสภาพชีวิตที่อยู ่นอกเรือนจ�า เว้นแต่

อิสรภาพที่ถูกจ�ากัดลงเท่าน้ัน นอกจากนี้สิ่งท่ี 

โครงการก�าลังใจฯ ท�ายังรวมถึงการรณรงค ์

ส่งเสริม ให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีพร้อมเป็น

ก�าลงัใจและให้โอกาสแก่บคุคลทีเ่คยก้าวพลาด

แต่เรียนรู้ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในการเป็นคนดี

ของสังคม 

 หลากหลายกิจกรรมที่ขยายออกไป

ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา อาทิ การน้อมน�าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง มาปรับใช้ในเรือนจ�า 

การจัดค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมให้แก่กลุ่มเด็ก

และเยาวชน  การใช้ศิลปะในการสร้างก�าลังใจ

และปรับทัศนคติอย่างย่ังยืน ผ่านละคร และ

การเขียนเร่ืองเล่าท่ีปลดเปล้ืองความรู้สึกผิด 

ท่ีฝังอยู่ในใจจนน�ามาซ่ึงการให้อภัยตัวเอง 

และผู้อื่น ฯลฯ 

 ด้วยกระบวนการดังกล่าว จากรายงาน

การวิจัยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า

ผู้ผ่านโครงการก�าลังใจฯ เมื่อพ้นโทษกลับสู่

สังคมมีการกระท�าผิดซ�้าเพียงร้อยละ 10.16 

เมื่อเทียบกับอัตราการท�าผิดซ�้าทั่วประเทศ 

ที่ร ้อยละ 23.74 และนับเป็นความส�าเร็จ 

ของนวัตกรรมใหม ่ ในการพัฒนาสั งคม  

ส�าหรับผูข้าดโอกาส ทีเ่กิดขึน้จากการด�าเนนิงาน

ภายใต้ 12 ปีของโครงการก�าลังใจฯ
โครงการ 

ก�าลังใจเชิงลึก

โครงการปัญญาบ�าบัด

เป็นกิจกรรม  

“จิตตมนต์ผู้ต้องขัง”

โครงการพัชรธรรม 

(ธรรมะเพื่อชีวิตใน

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ)

21



น้อมน�า “ศาสตร์พระราชา”

มาปรับใช้ในเรือนจ�า

 หนึ่ งในนวัตกรรมของโครงการก�าลังใจฯ คือการเสนอแนวทางในการส ่ง 

ผู้ต้องขังที่กลับตนเป็นคนดีให้สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยการน้อมน�า 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มาปรับใช้กับผู้ต้องขัง

 เรือนจ�าช่ัวคราวดอยฮาง จ.เชียงราย  

ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ 3 ต�าบลดอยฮาง อ�าเภอเมือง 

จั งหวัด เชียงราย เป ็นตั วอย ่ า งหนึ่ งของ 

ความก้าวหน้าในเรื่องนี้ โดยเปิดรับผู้ต้องขังชาย 

ใกล้พ้นโทษมาเตรียมพร้อมก่อนออกไปเริ่มต้น 

ชีวิตใหม่เมื่อพ้นโทษ เรือนจ�าเปิดริมแม่น�้ากก

แห่งน้ีถือเป็นพื้นที่ทดลองใช้ชีวิตและเป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านการเกษตรและความรู้เกี่ยวกับทักษะ

อาชีพต่างๆ โดยผู ้ต้องขังกลุ ่มนี้จะได้เรียนรู ้ 

ด้านต่างๆ ตามฐานของโครงการตลอดระยะ 

เวลา 9 เดือนที่อยู่ในโครงการ จนถึงปัจจุบัน 

ผู้ต้องขังในโครงการก�าลังใจฯ ในพื้นที่เรือนจ�า

ชั่วคราวดอยฮางได้ด�าเนินการมาแล้ว 8 รุ่น

 ศาตรานนท์	 บุญอินเขียว หัวหน้า 

เรือนจ�าชั่วคราวดอยฮาง บอกว่า “ถ้าใคร

ผ่านประตูเข้ามาก็จะได้เห็นว่าในเรือนจ�าเราม ี

หลายสิ่งให้เที่ยวและเรียนรู ้  งานเกษตรก็

ป ลูก พืช ผักตามฤ ดูกาล  มี โร งป ลูกอ งุ ่ น  

คนที่สนใจปศุสัตว์ก็มีการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่ด�า  

และหมูหลุม เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ มีการ 

ท�านาด้วย” พื้นที่ 75.5 ไร่ ของเรือนจ�าชั่วคราว 

ดอยฮาง ถูกแบ่งซอยเป็นเขตย่อยๆ มีทั้งศูนย์

การเรียนรู ้บ่อเลี้ยงปลา โรงเพาะเห็ด โรงเรือน

แปลงองุ่น โรงสีข้าว โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯลฯ  

“แปลงนาประมาณ 4 ไร่ น้องๆ ผู ้ต้องขัง 

นั่นแหละเป็นคนท�า หว่านกล้าลงแขกท�านา  

ถงึหน้าเกีย่วกล็งแขกเกีย่วข้าว เกีย่วเสรจ็กน็�ามา 

เรื่องที่ 5
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กองรวมแบบโบราณ แล้วนวดข้าวด ้วยแรงคน ซึ่งย ้อนกลับไปสู ่ชีวิตชาวนาสมัยพ่อแม่เรา 

ตามวิถีชาวนาไทยสมัยก่อน ตั้งแต่เริ่มปลูก ซึ่งชาวนาเดี๋ยวนี้ใช้รถปลูก แต่เรายังใช้แรงคน เขาใช้รถเกี่ยว  

แต่เราใช้คนเกี่ยวใช้คนนวด” ปลูกทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวสลับหมุนเวียนไป ตอนหลังบางปีปลูกข้าว

ไรซ์เบอร์รีด้วย

 “ข ้าวเปลือก บางส ่วนเราก็สี  สี ให ้น ้องๆ แบ ่งให ้ตามบ ้านไปกินกัน และบางส ่วน 

ก็จัดสวัสดิการอาหารมื้อกลางวันเจ้าหน้าท่ี บางส่วนก็ขายไปเป็นต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ ์ข ้าวบ้าง 

อะไรบ้าง แบบเล็กๆ น้อยๆ”

 “เราจ�าลองการปกครองโดยมีบ้านสามหลังตั้งก�านันขึ้นมาแบบการปกครองแบบท้องถิ่น  

มีผู้ใหญ่บ้านแต่ละหลัง สมาชิกที่เหลือ 40 กว่าคนก็เฉลี่ยกระจายเป็นลูกบ้านตามบ้าน เวลาผมสั่งงาน 

ก็สั่งไปที่ก�านันกับผู้ใหญ่บ้าน น�าไปกระจายถึงลูกบ้าน อยู่กินด้วยกัน ท�างานด้วยกัน เราจะแบ่งเขตพื้นที่

รับผิดชอบให้แต่ละบ้าน” แปลงผักมีทั้งที่เป็นแปลงรวมใหญ่ และแปลงตามบ้านก�าลังใจ กลางวันมาท�า

แปลงใหญ่ร่วมกัน เลิกงานกลับไปท�าแปลงที่บ้าน ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลิตผลปรุงอาหารกินกันเองได้ 

 การเปิดโอกาสให้เรียนรู ้ชีวิตอย่างอิสระตามสมควรนี้ เพื่อให้ผู ้ต ้องขังใกล้พ ้นโทษได ้

ฝึกอาชพีเตรยีมความพร้อมออกไปใช้ชวีติเยีย่งสจุรติชน และคนเข้ามาเทีย่วได้เรยีนรู ้ผูต้้องขงัจงึมโีอกาส

ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อปรับตัวกลับสู่สังคม
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	 ร้านอนิสปาย	หรอื	Inspire	by	Princess	

ร้านกาแฟทีต่ัง้อยูใ่นเรอืนจ�า ท่ีคนชง หรอื บารสิตา 

(barista) และคนที่ท�างานอยู ่ในร้านทั้งหมด  

เป็นผู ้ต ้องขังชายในเรือนจ�าชั่วคราวดอยฮาง 

จังหวัดเชียงราย เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ถูกวางไว้

ส�าหรับการเป็นพ้ืนที่ทดลองในการฝึกอาชีพของ 

ผูต้้องขงัและเป็นการน้อมนหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาปรับใช ้ ให ้ เห็นเป ็นรูปธรรมว ่า  

ความพอเพียงเป็นเรื่องเป็นไปได้ในชีวิตจริง

  “เป็นที่นั่งจิบกาแฟบนระเบียงต้นไม้  

ซึง่ร้านกาแฟทัว่ไปไม่ม ีเราเป็นทีแ่รกของเชยีงราย 

คุกคอฟฟี่

สามารถสั่งกาแฟขึ้นไปนั่งดื่มบนต้นไม้ นั่งกินลม

ชมววิได้ ซึง่ตอนนีก้ไ็ด้รบัความสนใจจากคนทัว่ไป 

พาลูกๆ มานั่งกินอาหารนั่งเล่นที่ร้านกาแฟนี้” 

หัวหน้าเรือนจ�าชั่วคราวดอยฮางเล่า

	 บลู 	 (นามสมมุ ติ)	 หนุ ่มวัย	 28	 ป ี  

เป็นหนึ่งในบาริสตา รุ่นที่ 2 พื้นเพเป็นชาวอ�าเภอ

เมืองเชียงราย โดนเกณฑ์ทหารปลดประจ�าการ 

ออกมาไม ่มีงานท�า เ พ่ือนเอายามาให ้ขาย 

บอกว่ารายได้ดี เขาท�าอยู่ 2-3 เดือน รายได้ดีจริง

ดังเพ่ือนบอก แต่เขาโดนจับโดยเพ่ือนคนนั้นเอง

เป็นสายให้ต�ารวจ เพื่อนโดนจับก่อน แต่รอดคุก

 ผ่านประตูเรือนจ�าชั่วคราวดอยฮาง 

เข้ามาจะเห็นร้านกาแฟเป็นสิ่งแรก เพราะ

ตั้งอยู่ด้านนอกสุด ซึ่งมีจุดเด่น

ดึงดูดสายตาและความสนใจ

อยู่บนระเบียงต้นไม้

เรื่องที่ 5
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เพราะยอมเป็นสายให้ต�ารวจ บลูต้องโทษอยู่ใน

เรือนจ�ากลางเชียงราย 1 ปี 5 เดือน ได้มาอยู่

เรือนจ�าชั่วคราวดอยฮาง ซึ่งอยู่ห่างกันไม่ถึง 10  

กิโลเมตร แต่สภาพความเป็นอยู ่และโอกาส 

ในการพัฒนาตัวเองต่างกันมาก

โทษปรับรอลงอาญา พอโดนโทษจ�าคุกก็มา 

บวกกนั อยูเ่รอืนจ�าใหญ่มา 2 ปี 9 เดอืน แล้วมาอยู ่

ดอยฮาง ท�างานร้านกาแฟได้ 4 เดือนกว่า  

เหลืออีก 7 เดือน จะได ้กลับบ ้านแล ้ว”  

เขาจ�าตัวเลขได้ชดัเจนเหมอืนนบัวนัรออยูต่ลอด 

แต่เขาบอกความจริงจากใจว่า “นับวันมันช้า 

ต้องนบัเดอืนนบัปี” เมือ่ได้ออกไปจะไปท�าอะไร? 

“สมคัรงานในร้านกาแฟมัง้ครับ” ค�าตอบของดิว 

 ส่วนบลูบอกว่า การได้ท�างานในร้าน 

อิ น ส ป า ย ไ ด ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ กั บ ชี วิ ต ม า ก  

“เป็นประโยชน์เยอะเลยครับ ช่วยผมเมือ่ออกไป 

จะไม่ไปยุ่งกับยาเสพติด ชงกาแฟวันละ 350 

เราก็อยู่ได้แล้วครับ ไม่ต้องไปพึ่งยาเสพติดอีก”  บลูประจ�าอยู่บ้านพอเพียง หนึ่งในบ้าน 

3 หลังในพื้นที่เปิดเรือนจ�าชั่วคราวท่ีทดลอง 

ให้ผูต้้องขงัมาใช้ชีวติ เขาเลีย้งหมเูลีย้งไก่มาเป็นปี

แล้วจนมกีารเปิดอบรมบารสิตารุน่ที ่2 เขาสมคัร

เข้าร่วม ฝึกกับเทรนเนอร์จากร้านกาแฟดอยตุง

ราว 15 วัน เขาก็ท�าเป็น

 “ก่อนนั้นผมท�างานอยู่บ้านพอเพียงครับ 

เล้ียงหมูเลี้ยงไก่ประมาณปีกว่าแล้ว มันจ�าเจ  

เราไปหาประสบการณ์ต่างๆ ดูว่ามันจะเปลี่ยน

ไปไหม พอมาท�าก็ชอบครับ”

 “ช่วงหลงัลกูค้าทีเ่ป็นนกัท่องเทีย่วเยอะขึน้” 

ดวิ	(นามสมมตุ)ิ บารสิตาทีเ่ข้ามารุน่เดยีวกบับลู 

ให้ข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มลูกค้า “เขารู้ว่าเราเป็น 

ผู้ต้องขัง บางคนก็กลัว บางคนก็เฉยๆ ถ้าคุย 

เราจะบอกตรงๆ เลยครับ เขาถามว่าเราท�าอะไรมา  

กบ็อกความจริงเลย ผมมาคดยีา โทษ 3 ปี 14 เดอืน  

คดียา 3 ป ี 4 เดือน แต ่ก ่อนนั้นผมโดน 

25



เปิดเรอืนจ�า เพื่อเปิดใจ

 ทุกกิจกรรมที่ด�าเนินอยู่ในเรือนจ�าช่ัวคราวดอยฮางหัวหน้าศาสตรานนท์ กล่าวว่าทั้งหมด 

เพือ่ “ให้ประชาชนคนทัว่ไปได้มารูม้าเหน็ว่า เรอืนจ�าได้มกีารพฒันา และสามารถเข้ามาเดนิดไูด้ ให้รูเ้หน็ว่า 

น้องๆ ผู้ต้องขังเขาท�าอะไรกันบ้าง เป็นการเปิดตัวให้สังคมได้รับรู้ ว่าทุกวันนี้เขาท�านั่นโน่นนี่ จนเป็นที่

ยอมรับของคนทั่วไป”

 “อย ่ างที่ ผมท� าร ้ านกาแฟนี้ ขึ้ นมา 

มีคนสนใจ บางคนมาดูแล้วสนใจอยากจะให้ผม 

น�าแรงงานไปสร้างให้ แต่ผมก็ยังไปสร้างให ้

ไม่ได้เพราะติดเรื่องระเบียบเรื่องอะไร แต่นี่ก็

จากท่ีเขาได้มาเห็นของจริง ไม่ใช่ดูเฉพาะข่าว  

ผู ้ต ้องขังปล่อยตัวออกไป ท�าไม่ดีออกข่าว

ครึกโครมใหญ่โต แต่นั่นแค่คนเดียว ผู้ต้องขัง

ร้อยคนที่ปล่อยตัวไปแล้วกลับตัวเป็นคนดี แต่

คนเดียวหรือ 10 คนไปท�า อีก 80 คนท่ีเรา

คืนคนดีให้แก่สังคมไปนั้นไม่มีใครไปถามเขา 

เพราะฉะนัน้เรามาท�าให้เหน็อย่างนีด้กีว่า ให้คน 

ได้รับรู ้อีกด้านหนึ่ง พลิกอีกด้านหนึ่งข้ึนมา  

เรือนจ�าสมัยก ่อนแค่ได ้ยินชื่อคนไม ่อยาก 

จะเข้า แต่เดี๋ยวนี้เรือนจ�าของเรา คนทั่วไป 

พาลูกพาหลานมาเที่ยวเล่น มากินกาแฟ ที่เรือนจ�า

มีกิจกรรมอีกมากมายสามารถเดินเก็บไข่ไก ่

เอากลับไปกินที่บ ้านได้ ไข่สดใหม่จากเล้า  

เดนิเกบ็เอาเองแผงละ 100 บาท เราเปิดโอกาสให้”

เรื่องที่ 5
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 ทุกวันนี้ญาติผู ้ต ้องขังที่มาเ พ่ือการ 

เยี่ยมญาติ เรือนจ�าชั่วคราวดอยฮางเปิดโอกาส

ให้พบปะกันแบบเยี่ยมญาติใกล้ชิด

 “เปิดให้เยี่ยมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์  

ครั้งละ 1 ชั่วโมงช่วงเท่ียงถึงบ่ายโมง สามารถ

น�าข้าวปลามากินร่วมกันได้ วันหยุดเราเปิด

ให้เย่ียมตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึงบ่าย 3 จะมาเวลา

ไหนก็ได้ ครั้งละ 1 ชั่วโมงเหมือนกัน มากินข้าว 

มานั่งคุยกันได้” เหมือนเป็นภาพที่ขัดแย้ง  

เรือนจ�า เป ็นที่ควบคุม เข ้มงวดการติดต ่อ  

แต ่เรือนจ�าน้ีเป ิดการท่องเท่ียวให ้คนนอก 

เข้ามาได้เหมือนพื้นที่เสรี

 “เรามีมาตรการในการควบคมุ” หวัหน้า

ศาสตรานนท์อธิบาย เมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้ว่า

โทรศัพท์เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู ้ต้องขังยังไม่มีสิทธิ์ใช้ 

เช่นเดียวกับเงินซึ่งเป็นหนึ่งในของต้องห้าม 

ในเรือนจ�า แม้ว่าพนักงานในร้านกาแฟจะมี 

เงนิผ่านมอือยูต่ลอดทัง้วัน “ขายได้เท่าไรก็ใส่กล่อง 

เย็นมาก็นับตรวจสอบบัญชียอดขายกี่แก้ว  

เป ็นเงินเท ่าใด เสร็จแล้วมอบให้พัศดีเวร 

เก็บรักษา” หัวหน้าเรือนจ�ายืนยันด้วยว่า 

นบัแต่ท�าร้านกาแฟมายงัไม่มกีารท�าผดิระเบยีบ  

ส�าหรบัหวัหน้าเรอืนจ�าชัว่คราวดอยฮางเน้นดแูล

แบบคนในครอบครัว

 “ปกครองในลักษณะพ่อแม่ จูงใจเขา

แบบพ่ีแบบน้องมีอะไรคุยให้เขาฟัง มีปัญหา

อะไรให้มาบอก เสร็จแล้วบางทีช่วยทั้งปัญหา 

ทีบ้่าน ปัญหาความเป็นอยู่ทีเ่น้นใช้หลกัคณุธรรม

ครับ”

 แต่ในแง ่มาตรการควบคุมดูแลตาม

ระเบียบเรือนจ�าก็มีอยู ่ควบคู ่กันไปอย ่าง 

ไม่ปล่อยปละ “มีพนักงานในการตรวจค้นอยู่ 

ระหว่างนั่งคุยเยี่ยมญาติเราก็จัดเจ้าหน้าที่เวร

คอยดูแล เยี่ยมเสร็จของฝากก็ให้เจ้าหน้าท่ี 

ตรวจค้นอีกครั้ง เพื่อป ้องกันการลักลอบ 

น�าสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจ�า”
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นวดเท้าไฟ

 สมาชิกโครงการก�าลังใจฯ น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจ�า 

รุ่นที่ 8 ของเรือนจ�าชั่วคราวดอยฮาง ในปีนี้ มีโอกาสพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆ ที่ได้เรียนรู้วิชานวดพื้นบ้านด้วย  

โดยพระอาจารย์เมธาว ีแสนธ ิหรอืตุเ๊ม จากโฮมฮอมผญา โฮงยาหมอเมอืง ส�านกัปฏบิติัธรรมวดัพระธาตุ 

ดอยโอ่ง น�าคณะภูมิปัญญาชาวบ้านมาสอนการตอกเส้น และย�่าขาง ให้เป็นพิเศษ โดยน�านักเรียนจาก

โรงเรียนเทศบาล 5 เชียงรายและเยาวชนจากสถานพินิจฯ เชียงรายมาร่วมด้วย

 “เราเป็นพระต้องเป็นแบบอย่างก่อน
แบบอย ่างของการให ้อภัย ไม ่ เลือกฝ ่าย  
แบบอย่างของการเป็นผูใ้ห้ นกับวชคือผูส้ละกเ็ลย 
จะมาเป็นแบบอย่างของการเสียสละให้สังคม
โดยไม่เลือกฝ่ายเราสามารถช่วยเหลือได้หมด 
โดยเฉพาะคนที่เขาก�าลังอยู่ในมุมมืด เราไปจุด
แสงสว่างให้เขา คนเหล่านี้ไม่ค่อยมีใครเห็นเขา
เพราะอยู่ในที่มืด”
 พระอาจารย์เมธาวีเล่าแนวคิดท่ีท�าให้มา
ช่วยคนด้อยโอกาส ท่านตระหนักในความจริงนี้
เพราะเคยผ่านประสบการณ์ด้านร้ายในท�านอง
คล้ายๆ กันมาด้วยตัวเอง
 “เพราะพระก็ผ่านมาแล้ว สามปีผ่าน

จุดที่มืดบอดมาเหมือนกัน ก็เอาแสงแห่งธรรม
มาพัฒนาตัวเองได้เลยมาท�าเป็นธรรมทาน  
ใช้วิชาการนวดมาเป็นสื่อ จริงๆ ทุกอย่างแทรก
ด้วยธรรมะ” ท่านเล่าย้อนที่มาของการได้
เข้ามาให้วิชาความรู้แก่คนในเรือนจ�าชั่วคราว
ดอยฮางว่า ผู ้อ�านวยการโครงการก�าลังใจฯ 
เห็นท ่านท�ากิจกรรมนี้อยู ่กับเ ด็กนักเรียน
ที่บ ้านด�าของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ก็นิมนต ์
ท ่ า น เข ้ า ม า ส อ น ใ น โ ค ร ง ก า ร ก� า ลั ง ใ จ ฯ  
เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2561 ใครเห็นคงเป็น 
ต้องต่ืนตากับการนวดตัวด้วยฝ่าเท้าที่เรียกว่า 
ย�่ าขางคนรับการนวดนอนราบ คนนวด 
อยู ่ ในท ่ ายืน  ที่ มี เตาถ ่ านติดไฟแดงฉาน 

เรื่องที่ 5
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การนวดย่ำขาง

วางอยู ่ข ้างๆ กับกระบะน�้ามันงาและไพล
หมอนวดใช ้เท ้าแตะสมุนไพรและน�้ามันงา  
แล ้วแตะฝ ่า เท ้ าบนแผ ่นเหล็กร ้อนที่ วาง 
อยู่บนเตา ไฟลุกวาบ แล้วเอาฝ่าเท้าอุ่นๆ นั้น
แนบลงบนตัวคนรับการนวด คลายปวดเส้น 
ปวดเมือ่ยตวั ส่วนการตอกเส้นใช้แท่งไม้วางบนจดุ 
ที่นวดแล้วใช ้ค ้อนไม ้ตอกเคาะเหมือนการ 
ตอกตะปู คุมความหนักเบาด้วยมือที่ช�านาญ 
ของคนนวด

ม า จ ริ ง ๆ  อ ย า ก ส ร ้ า ง โ ร ง พ ย า บ า ล 
หมอพ้ืนบ้าน แล้วก็สร้างธนาคารสมุนไพร 
ให ้ เป ็นทั้ งพิพิธภัณฑ ์และเป ็นป ่าไปด ้วย  
ต อ น น้ี ก� า ลั ง ห า กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ จ ะ ม า
เชื่ อ ม โ ย ง ให ้ โ ค ร งก า รนี้ เ กิ ด ขึ้ น  ใ ห ้ เ ป ็ น
ศู นย ์ เ รี ยน รู ้ ข้ึ นม าจ ริ งๆ”  สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น 
ในเรือนจ�าชั่วคราวดอยฮางเป ็นนวัตกรรม 
เพียงส่วนหนึ่ง ของความส�าเร็จที่ เกิดขึ้นจาก 
พระวิสัยทัศน ์ พระปรีชาญาณ น�้ าพระทัย  
ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกติติยาภา 
ที่ทรงงานผ่านโครงการก�าลังใจฯ จนเป็นที่
ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและเป็นท่ียอมรับ
ในระดับโลก

 ด้วยพระมหากรุณาธคิณุ	พระกรุณาธคิณุ	
และพระกรุณาของเจ ้านายทุกพระองค  ์
ที่ทรงเห็นความส�าคัญของปัญหาหลายอย่าง
ของประเทศท่ีเก่ียวข้องกับงานของกระทรวง
ยุติธรรม	 ท�าให้ภารกิจของกระทรวงยุติธรรม
ก้าวเดินมาอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ	 
อาทิ เช ่น	 การแก ้ป ัญหาเรื่องยาเสพติด 
การเสริมสร้างความรู้และโอกาส	 รวมตลอด

ถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง	 การด�าเนินการ 
ของกระทรวงยุติธรรมในเรื่องเหล ่านี้จะ
สามารถใช้เป็นบทเรยีนเพือ่พฒันาและต่อยอด 
ขยายผลกิจการเหล่าน้ันให้กว้างขวางออกไป	 
ซึ่งนอกจากจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติ
โดยตรงแล้ว	 ยงัเป็นการสนองพระเดชพระคณุ
เจ้านายทุกพระองค์ที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุข 
ของอาณาประชาราษฎร์เสมอมาด้วย

 “ย�่าขางกับตอกเส้น เป็นวิชาท่ีเอาเข้า
ไว้ในหลักสูตรของ กศน. แล้วด้วย เพื่อจะได้
ออกใบประกาศที่รับรองโดยสภาหมอพ้ืนบ้าน
ท่ีเชียงราย ถือเป็นศาสตร์ของหมอพื้นบ้าน 
คนทีผ่่านหลกัสตูรน้ี 10 ปีข้างหน้าสามารถน�าไป
อ้างอิงการเป็นหมอพื้นบ้าน ซึ่งเริ่มนับได้ตั้งแต ่
ปีนี้ไป ฝึกนวดเก็บเคสบันทึกไว้ เขาจะเป็นหมอ 
พื้นบ้านได้ในอนาคต” เป ็นการส่งต ่อวิชา  
สร ้างโอกาส และสืบต ่อภูมิป ัญญาโบราณ 
ไม่ให้สูญหายไปจากยุคสมัยด้วย
 “เพื่อจะเก็บภูมิป ัญญาล้านนาในทุก
ด้านเอาไว้ โดยเฉพาะโฮงยาหมอเมือง ซึ่งก็ 
โ ร ง พ ย า บ า ล ห ม อ พื้ น บ ้ า น นี่ แ ห ล ะ  
อั น น้ี เ ป ็ น อุ ด ม ค ติ ที่ อ ย า ก ส ร ้ า ง ข้ึ น
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 ยุติธรรมที่เท่าเทียม
	 ปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบที่หลากหลายและมีความ

ซบัซ้อนมากยิง่ขึน้	กระทรวงยตุธิรรมจงึได้พฒันา

กระบวนการดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชน	

และแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อเป็นกรอบในการเชื่อมโยง

ภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีทิศทาง

การท�างานร่วมกันแบบบูรณาการ	และสามารถ

น�าไปปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม	 รวมถึง

การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและความรู้

อื่นๆ	 ท่ีเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันให้ประชาชน 

จากภัยสังคม	โดยเฉพาะกลุ่มที่มี	“รายได้น้อย”	

ซ่ึงจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลจากรัฐ	 เพ่ือให้

สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวก	 รวดเร็ว	

และไม่เสียค่าใช้จ่ายเกินสมควรและเช่ือว่า	

2

ส่วนที่

เกื้อกูลความยุติธรรม
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ที่ผ ่านมากระทรวงยุติธรรมจึงมีความริเริ่ม 

หลายประการภายใต้กรอบคิด	 การสร ้าง 

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 

มากขึน้	เพราะเราเชือ่ว่าการเข้าถงึความยติุธรรม

ท่ีเท่าเทยีมและเป็นธรรมจะเป็นส่วนส�าคญัท่ีจะ

ช่วยลดปัญหาความเหลือ่มล�า้ในสังคมไทย	อาทิ	

กองทนุยตุธิรรม	การเยยีวยาเหยือ่อาชญากรรม

และแพะในคดีต ่างๆ	 ที่ ได ้รับผลกระทบ 

จากการด�าเนินคดีทางอาญา	 ยุติธรรมใส่ใจ	 

รวมไปถึงสายด่วน	 1111	 กด	 77	 บริการ 

สายด่วน	 24	 ชม.	 เพื่อให้บริการให้ค�าปรึกษา

เ กี่ ย ว กั บ ก ร ะบ วนก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม 	 ฯ ล ฯ	 

โดยการด�าเนินงานในแต่ละเร่ืองมีรายละเอียด 

โดยสรุปดังนี้
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	 การเข้าไม่ถึงความยุติธรรม	 ส่วนหน่ึง 

ยั ง ม าจ ากความ ไม ่ เข ้ า ใจ ในบทบัญญั ต ิ

ของกฎหมาย	 และสิทธิเสรีภาพท่ีพึงมีพึงได้ 

โดยชอบธรรม	 ท�าให้บ่อยครั้งประชาชนถูก 

เอารัดเอาเปรียบและถูกล ่วงละเมิดสิทธ ิ

จากบุคคลที่อยู ่ในภาวะท่ีเหนือกว่าเนื่องจาก

ความไม่รู้	 บางกรณีส�าหรับคนยากจน	 ต้องถึง

ขนาดกู ้ยืมเงินมาสู ้คดี	 ท�าให้ส ่งผลกระทบ 

ต่อครอบครัว	ไปจนถึงการสูญเสียอิสรภาพ

	 “กองทุนยุติธรรม”	 จึงเปรียบเสมือน

กลไกที่มาช่วยลดช่องว่างในระบบยุติธรรรม	

กองทุนยุติธรรม

โดยมาช่วยเหลือคนยากไร้ที่เดือดร้อน	 ไม่ได้

รับความเป็นธรรม	 และเป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้มโีอกาสเข้าถึงความเป็นธรรม	และ

เพ่ิมโอกาสให้คนยากไร้	คนด้อยโอกาส	ได้เข้าถงึ

กระบวนการยุติธรรม	อย่างแท้จริง	

	 โดยกองทุนยตุธิรรม	จะท�าหน้าทีใ่ห้ความ

ช่วยเหลือในข้ันตอนกระบวนการยุติธรรมกรณ ี

มีการด�าเนินคดี	 ครอบคลุมการให ้ความ 

ช่วยเหลือไม่ว่ากรณีผู้ขอรับความช่วยเหลือนั้น

จะเป็นฝ่ายผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหา	

ช่วยเหลือผู้ยากไร้
ในกระบวนการยุติธรรม

 มักมีค� ากล ่าวว ่า 	 “คนรวยนอนบ ้าน  

คนจนนอนคุก”	 เพราะคนรวยย่อมมีโอกาส 

เข้าถึงความยุติธรรมได้มากกว่าคนจน	 เนื่องจาก

ภาวะความยากจนเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง 

ความยุติธรรม	 	 มาจากกระบวนการด�าเนินคด ี

มีค่าใช้จ่ายสูง	 อาทิ	 ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนาย	 

ค่าธรรมเนียมศาล	 ค่าเดินทาง	 ค่าที่พัก	 ค่าใช้จ่าย 

ในการตรวจพิสูจน์	 เป็นต้น	 ส่งผลให้บางครั้ง

ประชาชนผู ้ยากไร้ต้องน�าที่บ้านที่นาไปจ�านอง	 

ขายฝาก	 ค�้าประกัน	 กู ้หนี้นอกระบบ	 เพื่อเป็น 

ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม

เรื่องที่ 6
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และเชื่อว่ากลไกของกองทุนฯ จะสามารถ

ลดความขัดแย้งในสังคมอันเน่ืองมาจากการ 

ขาดความรูค้วามเข้าใจด้านกฎหมายในอนาคต

ในกรณีถ้าผู้ขอความช่วยเหลือเป็นฝ่ายโจทก์	 

ผู ้ เสียหาย	 ถูกละเมิดสิทธิ	 และต้องการย่ืน 

ฟ้องร้องคดี	 กองทุนยุติธรรมจะให้การช่วยเหลือ 

ในการด�าเนินคดี	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินคดี	 เช่น	 ค่าจ้างทนายความ	 ค่าพาหนะ	

ค่าที่พัก	 ค่าฤชาธรรมเนียม	 ตลอดจนค่าใช้จ่าย 

อ่ืนใดเกี่ยวกับการด�าเนินคดี	 หรือหากผู้ขอรับ

ความช่วยเหลือเป็นฝ่ายถูกกล่าวหา	 หรือจ�าเลย	

ตามกฎหมายถ้าศาลยังไม่มีค�าพิพากษาถึงท่ีสุด 

ถือว่ายังเป็นผู ้บริสุทธิ์	 กองทุนยุติธรรมจะให้ 

ความช่วยเหลอืเช่นเดยีวกบักรณทีีเ่ป็นผูเ้สยีหาย 

หรือโจทก์แล้ว	และยงัออกค่าใช้จ่ายเงนิประกนัตวั 

ให้อีกด้วย

	 นอกจากน้ีกองทุนยุติธรรม	 ยังให้ความ

ส�าคัญกับให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	

เพราะเช่ือว ่าความรู ้ทางกฎหมายจะท�าให ้ 

คนสามารถคุ ้มครองสิทธิ เสรีภาพของตน	 

ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน	 และไม่กระท�าความผิด

ด้วยเหตุแห่งการไม่รู ้กฎหมาย	 รวมถึงรู้ระบบ

และขั้นตอนในการด�าเนินคดีในศาล	 สามารถ

ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง	ตามระเบียบขั้นตอนที่

ก�าหนด	ฯลฯ

ติดต่อขอรับความช่วยเหลือ
กรุงเทพมหานคร	ติดต่อได้ที่	ส�านักงานกองทุนยุติธรรม	ที่อยู่	99/14	ม.4	อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 
	ชั้น	22	ถนนแจ้งวัฒนะ	ต�าบลคลองเกลือ	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120	 

	0-2502-6751-2,	0-2502-6318
ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่	ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ	หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนใกล้บ้าน 
สายด่วนกระทรวงยุติธรรม	โทร	1111	กด	77	 
		 				www.jfo.moj.go.th

	กองทุนยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม

ยื่นค�าขอ

เจ้าหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ท�ารายงานความเห็น

ผู้มีอ�านาจพิจารณาค�าขอฯ

ท�าสัญญา

21	วัน

ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ

แจ้งผล
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สชง.กับการเยียวยา
เหยื่อในคดีอาญา-แพะ

“อนาคตอันสดใสต้องจบสิ้นลง	เพียงเพราะ

“ยิงผิดตัว”	

ขอบคุณ	“กระทรวงยุติธรรม”

....	ที่ทวงความยุติธรรมให้กับหนู”

	 “น้องวนัใหม่”	น.ส.ณฏัฐ์ธมน	ธนไตรสทิธิ์	 

วัย	 19	 ปี	 อนาคตอันสดใสต้องจบลงจาก

เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขณะเรียนอยู ่ช้ัน	 ม.6	 

ซึ่งเหลืออีกเพียงแค่	 2	 เดือน	 วันใหม่จะจบ 

การศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย	 เหตุการณ์เมื่อ

วันที่	3	ธันวาคม	2558	วันใหม่ยังคงจดจ�าได้ดี	

ขณะก�าลังนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์เพื่อนออกไป 

ทานข้าวแถวบ้านผ่านรถจักรยานยนต์ของ 

กลุ่มหน่ึงที่จอดอยู่ข้างทาง	 วันใหม่ได้แต่มอง	 

แต่ไม่ได้สนใจอะไร	 หลังจากนั้นเพียงไม่นาน	 

วนัใหม่ได้ยนิเสยีงตะโกนตามหลงัมาว่า	“เฮ้ย!!” 

วันใหม่ซึ่งก�าลังซ้อนรถจักรยานยนต์เพ่ือนหัน

ไปมองตามเสียง	 ชั่วเวลาแค่พริบตา...ทุกอย่าง 

มืดลง...อาการมึนๆ	ชาๆ	แบบไม่ทันตั้งตัว

	 วันใหม่ถูกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งชักปืนลูกซอง

ไทยประดิษฐ์ยิงเข้าใส่ใบหน้าและล�าคอ	 4	 จุด	 

ในระยะ	 5	 เมตร	 หลังจากเข ้ารักษาตัวท่ี 

โรงพยาบาลนานกว่า	 4	 สัปดาห์	 พบบาดแผล

กระสุนปืนบริเวณใบหน้า	 และตาขวา	 กระดกู

ใบหน้าแตกหลายชิน้	 ส่งผลให้ตาบอดท้ังสองข้าง	

สาเหตุเกดิจากการ	 “ยงิผิดตัว”	 ท่ีวนัใหม่ต้องมา 

รบักรรมแทน	

	 เหตุการณ์คร้ังนี้สร ้างความสูญเสีย 

ให้กบัชวีติอนัสดใสของวันใหม่	ความฝันทีจ่ะเป็น	

“แอร์โฮสเตส”	จบสิ้นลงนั่นรวมถึงอนาคตและ

โอกาสในการประกอบอาชีพรวมถึงรายได้ที่จะ

เลี้ยงตัวเองและครอบครัวในอนาคต	

	 ในฐ านะ 	 “ เหยื่ อ อ าชญากรรม”	 

กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ	กระทรวงยตุธิรรม 

ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติ 

ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จ�าเลย 

ในคดีอาญา	 พ.ศ.	 2544	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 

( ฉ บับที่ 	 2 ) 	 พ .ศ . 	 2559 	 โดย มีส� านั ก ง าน 

ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู ้เสียหายและจ�าเลย		 

กรมคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพ	กระทรวงยติุธรรม	

เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการบงัคบั

เรื่องที่ 7
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ใช้กฎหมาย	 ในคดีอาญา	 และมีคณะกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย	และค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	ซึง่ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธานกรรมการ	 

ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เป็นกรรมการ 

มี อ� านาจหน ้ าที่ ใ นการพิ จ า รณาอนุ มั ติ 

ค่าตอบแทน	 ค่าทดแทน	 หรือค่าใช้จ่ายตาม 

พระราชบญัญตัน้ีิ

	 กรณีของ	 “วันใหม่”	 เป็นตัวอย่างหนึ่ง 

ของผูเ้สียหายกรณีทีต่กเป็น	“เหยือ่อาชญากรรม”	

โดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท�าความผิด 

ที่ ต ้ อ ง ได ้ รั บค ่ าตอบแทนตามกฎหมาย	 

ขณะเดียวกันกฎหมายดังกล่าวยังครอบคลุม 

ไปถึงกรณีที่ผู ้ เสียหายตกเป ็นจ�าเลยและ 

ต้องกลายเป็น	 “แพะ”	 ติดคุกทั้งๆ	 ที่ไม่ม ี

ความผดิในคดอีาญาอกีด้วย

	 ป ัจจุบันถือได ้ว ่ าพระราชบัญญัต ิ

ค ่าตอบแทนผู ้ เสียหายและค ่าทดแทน 

แก่จ�าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559  

มี ค ว ามก ้ า วหน ้ า ใ นกา รคุ ้ ม ค รอ งสิ ท ธิ 

ผู ้ เ สี ย ห า ย 	 แ ล ะ จ� า เ ล ย ใ น ค ดี อ า ญ า 

ท่ีตกเป็นเหยือ่	หลงัจากมผีลบงัคบัใช้เป็นกฎหมาย 

ตัง้แต่วันที่	13	พฤศจิกายน	2544	โดยกฎหมาย

ยังมีความครอบคลุมมากขึ้นในการแก ้ไข 

เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	2559	ที่ได้ประกาศ 

ในราชกิจจานุเษกษา	 ในวันที่	 22	 สิงหาคม	

2559	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	21	ตุลาคม	

2559	 เป็นต้นมา	 ซึ่งในการแก้ไขกฎหมาย 

ในครั้งนั้นท�าให้การจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดี

อาญาสามารถกระท�าได้รวดเร็ว	 ครอบคลุม	

และมีประสิทธิภาพยิ่ ง ข้ึน	 โดยเฉพาะใน

ประเด็นส�าคญัที	่กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ	 

โดยส�านักงานช ่วยเหลือทางการเงินแก  ่

ผู ้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา	 ได้เสนอ 

ให้แก้ไขกฎหมาย	เมื่อ	พ.ศ.	2559	

 ประการแรกคือ	 การแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยให้มีการแจ้งสิทธิการได้รับค่าตอบแทน	 

ห รื อ ค ่ า ท ด แ ท น แ ล ะ ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ต า ม 

พระราชบัญญัติน้ีแก่ผู ้เสียหายหรือทายาท 

ซ่ึงได้รับความเสียหาย	 หรือแก่จ�าเลยที่ศาล 

มีค� า ส่ั งอนุญาตให ้ถอนฟ ้อง	 หรือศาลม ี

ค� าพิพากษาถึ งที่ สุ ด ว ่ าจ� า เลยมิ ได ้ เป ็ น 

ผู้กระท�าความผิดหรือการกระท�าของจ�าเลย 

ไม่เป็นความผิด	

 ประการต ่อมาคือ 	 การปรับป รุง 

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณา 

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทนและ 

ค่าใช ้จ ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	 และเพิ่ม

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการแต่งต้ัง 

คณะอนุกรรมการพิจารณาค ่าตอบแทน 

ผู ้ เสียหาย	 และค่าทดแทนและค่าใช ้จ ่าย 

แก่จ�าเลยในคดีอาญาตามความเหมาะสม	 

รวมถึงก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีและการด�าเนนิการ
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ของคณะกรรมการ	 รวมทั้งการใช้สิทธิอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าว	 ตลอดจนก�าหนด 

วิธีการยื่นค�าขอรับค่าตอบแทน	ค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายและปรับปรุงรายการท้ายพระราชบัญญัติ	

	 ซึ่งท�าให้จนปัจจุบัน	 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จ�าเลยในคดี

อาญา	พ.ศ.	 2544	 และแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2559	 ถือเป็นมิติใหม่ของงานในกระบวนการ

ยตุธิรรมในการสร้างการด�าเนนิงานเชงิรกุในการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ตกเป็นเหยือ่ทีไ่ด้รับผลกระทบ 

จากกระบวนการยุติธรรม

 ใครคือเหยื่อในคดีอาญา-แพะ ที่สามารถขอรับการเยียวยาจากรัฐได้

	 ประชาชนที่ตกเป็น	 “เหยื่ออาชญากรรม”	 โดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ 
กระท�าความผิดหรือต้องกลายเป็น	 “แพะ”	 ติดคุกทั้งๆ	 ที่ไม่มีความผิด	 สามารถขอรับ
การเยียวยาจากรัฐได้	 โดยพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทนและ 
ค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544	(และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2559)	
ให้ความคุ้มครองบุคคล	2	ประเภท

คือ	 บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�า
ผดิอาญาของผูอ้ืน่	โดยไม่มส่ีวนเกีย่วข้องสามารถ
ขอรับค่าตอบแทนจากรัฐในกรณีดังต่อไปนี้

คือ	 บุคคล	 ซึ่งถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อ
ศาลว่าได้กระท�าความผิดอาญาและถูกจ�าคุก 
ในระหว ่างพิจารณาคดี 	 ต ่อมาได ้มีการ 
ถอนฟ ้องหรือศาลมีค� าพิพากษาถึ งที่ สุด 
ให ้ ยกฟ ้ อ งว ่ าจ� า เลย ไม ่ มี ความ ผิดหรื อ 
ที่เรียกว่า	“แพะ”

ผู้เสียหาย
จ�าเลย

-		ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย	 จิตใจ	 หรือถึง 
แก่ความตายเนื่องจากถูกท�าร้ายร่างกาย	 
ถูกท�าให้เสียชีวิต	 ถูกลูกหลง	 ถูกท�าให  ้
แท้งลูก	 ถูกข ่มขืน	 ถูกกระท�าอนาจาร	 
ถูกข ่ม ขืนใจ	 ถูกหน ่วง เห น่ียว	 กักขั ง	 
ถูกลักทรัพย์	 ถูกวิ่งราวทรัพย์	 ถูกกรรโชก	
ถูกรีดเอาทรัพย์	ถูกชิงทรัพย์	ถูกปล้นทรัพย์	
หรือบุกรุก

-		ได้รับบาดเจบ็สาหสัหรอืตาย	จากการกระท�า
โดยประมาทของผู้อื่น

-		เด็ก	คนชรา	คนป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
และถูกทอดทิ้ง
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อตัรา การจ่ายเงนิ แก่ผูเ้สียหาย ในคดีอาญา

กรณี ไม่เสียชีวิต กรณี เสียชีวิต

ค่ารักษาพยาบาล 
ไม่เกิน	40,000 บาท

ค่าตอบแทน  
จ่ายตั้งแต่	30,000 บาท
แต่ไม่เกิน	100,000 บาท

ค่าจัดการศพ 
จ่าย	20,000 บาท

ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 
ไม่เกิน	40,000 บาท

ค่าเสียหายอื่น
ไม่เกิน	40,000 บาท

ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพฯ  
ไม่เกิน	20,000 บาท

ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ 
ตามอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 
ในจังหวัดที่ท�างาน

ไม่เกิน 1 ปี

ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น 
ไม่เกิน	50,000 บาท

การขอรบับรกิาร

ผู้เสียหายหรือทายาท

ยื่นค�าขอ

ยื่นค�าขอ

สถานีต�ารวจทั่วประเทศ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	
ส�านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	
(ภาคกลาง	ภาคอีสาน	ภาคเหนือ 

และภาคใต้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	www.rlpd.go.th
สายด่วนยุติธรรม	โทร	1111	กด	77

ส�านักงานยุติธรรมทั่วประเทศ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
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	 โ ด ยบู รณ า ก า ร ก า ร ท� า ง า น ข อ ง 

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ	

และเพือ่ให้ความช่วยเหลอืผู้เสยีหายและเหยือ่

ในระดับพื้นที่	 ซึ่งมักเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

ให้ได้รับความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว	 

โดยให้ส�านกังานยตุธิรรมจงัหวัดเป็นหน่วยงานหลัก

ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู ้เสียหาย

หรือเหยื่อ	

Justice Care: ยุติธรรมใส่ใจ

	 จากการด�าเนินการระหว่างวันท่ี	 5	

พฤศจิกายน	 –	 18	 ธันวาคม	 2561	 ที่ผ่านมา	

ได้ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

ไปแล้วใน	 62	 จังหวัด	 164	 เรื่อง	 ครอบคลุม

กรณีการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

แก่ผู ้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา	 การให ้

ค�าปรึกษากฎหมาย	 การขอรับความช่วยเหลือ

จากกองทุนยุติธรรม		การขอรับความช่วยเหลือ

ในการคุม้ครองพยาน		การขอรบัความช่วยเหลอื

อื่นๆ	ฯลฯ

 เมื่อผู้เสียหายสามารถเข้าถึงสิทธิ
ความยุติธรรมได้ภายใน 24 ชม.

 “ยุติธรรมใส่ใจ	 (Justice	 Care)”	 ถือเป็น 

กรอบแนวคิดใหม่ในการท�างานที่กระทรวงยุติธรรม

ริเริ่มขึ้นในการท�างานเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้เสียหาย

หรือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมภายใน	

24	 ชั่วโมง	 และเป็นการปลดล็อคการท�างานในการ 

ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรม 

ที่รวดเร็ว	เป็นธรรมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

เรื่องที่ 8
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กรณีที่ 1

มีหลายกรณีตัวอย่างจากการท�างานของ

กระทรวงยุติธรรม ภายใต้แนวทาง “ยุติธรรมใส่ใจ 

(Justice Care)” ที่สามารถช่วยให้การท�างานในการ

ช่วยเหลือเหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม

มีความรวดเร็วและเข้าถึงความเป็นธรรม

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ 

	 กระทรวงยุติธรรม	 ได้มอบหมายให้ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาคร	 
พร้อมด้วยพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและนิติกร	 ลงพ้ืนที่ให้ความ 
ช่วยเหลือนางสาวบุญรัตน์	 กวางแก้ว	 ผู้เสียหาย	 ซ่ึงเป็นเจ้าของร้านขาย
ของช�าที่เกิดเหตุ	 โดยให้ค�าแนะน�าในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 และ 
หลกัเกณฑ์การฟ้องเรยีกค่าสินไหมทดแทนทีก่�าหนดไว้ตามประมวลกฎหมาย
วธิพิีจารณาความอาญา	มาตรา	44/1	รวมทัง้แจ้งสทิธิผูเ้สยีหายในคดอีาญาให้แก่ 
ผู้เสียหายที่โดนท�าร้ายร่างกาย	ทั้ง	3	คน	ตาม	พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย	
และค่าทดแทน	และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544	และที่แก้ไข
เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2559	 ให้ได้ทราบ	พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่า	
หากมีการข่มขู่	 ให้ผู้ร้องไปแจ้งความด�าเนินคดีได้	 ประกอบกับ	 หากจะต้อง
ไปเบิกความเป็นพยานในศาล	ซึ่งหากผู้ร้องเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย	
สามารถยื่นเรื่องขอคุ้มครองพยานในคดีได้

เข้าถึงความเป็นธรรม ด้วย Justice Care

	 ผลการด�าเนนิงานในการให้ความช่วยเหลอืประชาชน	ตัง้แต่วันที	่5	พฤศจกิายน	-	18	ธนัวาคม	2561	

ทั้งสิ้น	62	จังหวัด	จ�านวน	164	เรื่อง	ได้แก่

ชายฉกรรจ์ยกพวกรมุท�าร้ายร่างกายในร้านขายของช�าทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร

การขอรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้เสียหาย 
และจ�าเลยในคดีอาญา

การให้ค�าปรึกษา
กฎหมาย

แก่ประชาชน

การขอรับ
ความช่วยเหลือ

จากกองทุนยุติธรรม

การขอรับ
ความช่วยเหลือ

ในการคุ้มครองพยาน

การขอรับ
ความช่วยเหลือ

อื่นๆ

77
48

32

17

หน่วย	:	เรื่อง
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กรณีที่ 2

	 และอีกหนึ่ งกรณีช ่วยเหลือ	 นางสาวเอ	 
(นามสมมุติ)	 เนื่องจากนายบี	 (นามสมมุติ)	 ผู ้เป็น
สามี 	 ได ้ท� าการยืม เ งิ นคู ่ ก รณี เป ็น เ งิ นจ� านวน	
200,000	 บาท	 โดยใช้บริษัทฯ	 ค�้าประกัน	 ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน	 2558	 โดยมีก�าหนดช�าระหน้ีภายใน
วันที่ 	 26	 กรกฎาคม	 2558	 พอถึงก�าหนดช�าระ 
กลับจ่ายเช็คเด้ง	 ท�าให้ไม่สามารถไปเบิกถอนได้จริง	
โดยธนาคารได้แจ้งว่าบัญชีนี้ได้ถูกปิดไปแล้ว	 ท�าให ้
เจ ้าหนี้ ได ้ รับความเสียหายยื่นฟ ้องร ้องต ่อศาล	 
จนเกิดเป ็นคดีความกันขึ้นมา	 และไม ่มี เงินจ ่าย 
ค่าหลักประกันจึงท�าเรื่องร ้องขอความช่วยเหลือ 

การให้ความช่วยเหลือ “ลูกหนี้”ผ่านกองทุนยุติธรรม

	 ท้ัง	 2	 กรณีเป็นเพียงตัวอย่างนับร้อยกรณีของการท�างานภายใต้กรอบแนวทาง	 “ยุติธรรมใส่ใจ” 

(Jusctice	 Care)	 ที่เชื่อว่า	 “ความใส่ใจ”	 ที่มากขึ้นจะช่วยสร้างความเป็นธรรมและลดผลกระทบ 

ที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอาชญากรรมให้ได้มากที่สุด

จากเงินกองทุนยุติธรรม
	 หลังจากกองทุนยุติธรรมรับเรื่องร้องทุกข์และได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริง	 พบว่า
นายบี	 (นามสมมุตื)	 และนางสาวเอ	 (นามสมมุติ)	 ได้ท�าธุรกิจรถเช่าและยังไม่มีรายได้ในนามบริษัทฯ 
จงึไม่สามารถช�าระคนืได้	 และยงัมค่ีาใช้จ่ายต่อเดอืนไม่ว่าค่าเช่าบ้าน	 ค่าเรยีนลกูและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ	 ตกต่อ 
เดือน	 20,000	 บาท	 และได้มีการไกล่เกลี่ยผ่อนช�าระหนี้กับคู่กรณี	 เดือนละ	 10,000	 บาท	 โดยให้หลาน 
ช่วยกู ้ยืมจากธนาคารออมสินมาให้	 เพราะไม่สามารถคืนเงินก้อนได้จึงได ้ยืนเรื่องนี้ร ้องขอให  ้
กระทรวงยตุธิรรมช่วยเหลอื	 เมือ่ตรวจสอบแล้วว่ามภีาระค่าใช้จ่ายเยอะจรงิ	 และได้มนีายเอม็	 	 (นามสมมตุ)ิ	 
พนกังานบริษทัแห่งหนึง่	 เป็นผูร้บัรองความประพฤตว่ิามีความประพฤตดิ	ี ไม่หนคีด	ี และไม่เคยมปีระวัตเิสีย	 
ประวัติไม่ดีมาก่อน	จึงให้ประกันตัวได้	
	 เมื่อกองทุนยุติธรรมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	แล้วได้น�าเรื่องนี้เข้าพิจารณาจากคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรม	 เห็นว่าทางผู้ร้องขอไม่น่าจ่ายเงินหลักประกันเองได้	 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
เป็นจ�านวนมาก	และวธิกีารเงือ่นไขการขอปล่อยชัว่คราว	เข้าเงือ่นไขของกองทนุยตุธิรรมจงึได้ท�าการอนมุตัิ
วางเงินประกันจ�านวน	100,000	บาท	เพื่อช่วยเหลือกรณีดังกล่าว
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	 อย่างกรณี	 นางสุธิษา	 (ผู ้ใช ้บริการ)	 

ที่โทรศัพท์มาที่สายด่วนยุติธรรม	 1111	 กด	

77	 สอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอรับค่าเสียหาย	 

ในกรณีที่ขับรถชนผู้อื่นถึงแก่ความตายว่าญาต ิ

ผู้เสียชีวิตสามารถขอรับค่าเสียหายได้หรือไม	่

และในทางคดีผู ้ขับรถชนต้องชดใช้อะไรบ้าง 

และโดนข้อหาอะไรบ้าง	เป็นต้น	

	 ตามขั้นตอนโดยปกติของ	 สายด่วน

ยุติธรรม	 1111	 กด	 77	 หลังจากรับเรื่อง 

ร้องเรียน	 เจ้าหน้าที่สายด่วนจะแยกประเภท 

เรื่องที่สอบถาม	 รับเรื่องร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 

และให ้ ค� าปรึ กษากฎหมายหลายภาษา	 

(ภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	ภาษามาเลย์	(Bahasa	

Malaysia)	ภาษายาวี	และภาษาไทย)		ในกรณี 

ที่มากกว่าการขอรับค�าปรึกษากฎหมาย	 และ

เป็นเรื่องร้องเรียน	ทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเรื่องให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สายด่วนยุติธรรม

	 ในกรณีของ	 นางสุธิษา	 เจ ้าหน ้าที่ 

สายด ่วนได ้ให ้ค�าแนะน�าว ่ากรณีดังกล ่าว 

ญาติผู้เสียชีวิตสามารถขอค่าเสียหายจากการ 

กระท�าความผิดอาญาได ้	 และในเร่ืองคดี 

ผู ้ขับรถชนจะต้องชดใช้ค ่าเสียหายในกรณี

ละเมิด	 และความผิดฐานขับรถโดยประมาท

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย	 ซ่ึงค�าแนะน�า

ดงักล่าวสามารถให้ความช่วยเหลอืทางกฎหมาย 

เพื่อรับมือกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยติุธรรมได้อย่างทนัเวลา	และเป็นการสนบัสนนุ

แนวทางของกระทรวงยุติธรรมในการสร้างการ

เข้าถึงยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

	 ทั้งนี้ 	 ป ัจจุบันมีผู ้ใช ้บริการสายด่วน

ยุติธรรม	 1111	 กด	 77	 จ�านวนมาก	 โดยจาก

ข้อมูลพบว่าเฉพาะในปี	 2561	 มีผู ้เข้ามาใช้

บริการสายด่วยยุติธรรมทั้งสิ้น	13,940	สาย	

 สายด่วนยุติธรรม	 1111	 กด	 77	 เป็นบริการ 

รบัเรือ่งร้องทกุข์ทกุรปูแบบตลอด	24	ชัว่โมง	โดยประชาชน 

ที่เดือดร้อนสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข	1111	กด	77	

เพ่ือร้องเรียนและเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ	 	 โดยบริการ

สายด่วนน้ีเกิดขึน้เพราะเชือ่ว่า	ความเสยีหายในบางกรณี

ต้องได้รับความช่วยเหลือและให้ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที

เรื่องที่ 9

1111 กด 7
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เจ้าหน้าที่	Call	Center

รับเรื่องและสอบถามข้อมูล

ประเมินความพึงพอใจ 

ในการให้บริการดังกล่าว

แยกประเภทเร่ืองท่ีสอบถาม	 รับเรื่องร ้องเรียน	 

ร้องทุกข์	 และให้ค�าปรึกษากฎหมายหลายภาษา	 

(ภาษาอังกฤษ	 ภาษาจีน	 	 ภาษามาเลย์	 	 (Bahasa	 

Malaysia)	 	 ภาษายาวี	 และภาษาไทย)	 และส่งต่อ 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก ของบริการสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77

1ขั้นตอน

3ขั้นตอน

2ขั้นตอน

“ทกุปัญหา มทีางออก

โทรมาบอก 1111 กด 77 

สายด่วนยตุิธรรม”

เพราะความทกุข์ รอกนัไม่ได้
การได้รบัค�าตอบที่รวดเร็วจะช่วยคลายทกุข์ให้กบัประชาชน
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	 ส�านักงานยตุธิรรมจังหวดั	เป็นหน่วยงาน

ในสงักัดกระทรวงยตุธิรรม	ท�าหน้าทีเ่ป็นผูแ้ทน 

กระทรวงยุติธรรมในพ้ืนท่ี	 เพื่อช่วยเหลือ 

ชาวบ้านให้ได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง	 

โดยได้สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

สร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	 ระดับชุมชน

หมู ่บ ้าน	 และจัดตั้ งศูนย ์ยุติธรรมชุมชน		 

เพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกคนไม่ว่าจะยากดี

มีจนโดยให้เป็นไปทิศทางเดียวกับการบริหาร

ราชการในส่วนกลาง

	 ส� า นัก งานยุ ติ ธ รรมจั งห วัด ได ้ ใช  ้

หลักการยืดหยุ ่นมาจัดการกับปัญหาต่างๆ 

ยุติธรรมที่ทั่วถึง

ไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ยคดีในชุมชน	 กรณ ี

คดเีลก็น้อย	 คดแีพ่งและคดทีีส่ามารถยอมความได้ 

และให้ค�าปรึกษาทางเรื่องกฎหมาย	 ให้บริการ

ร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 การร้องขอคุ้มครองพยาน	

การใช้ค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหายและจ�าเลย 

ในคดีอาญา	เพือ่ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ

ยตุธิรรมอย่างรวดเรว็และเท่าเทยีม

 มากกว่าความเท่าเทียม	 กระทรวงยุติธรรมเชื่อว่าการอ�านวยความยุติธรรมท่ีทั่วถึงจะเป็น 

พื้นฐานส�าคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล�้าระหว่างคนรวยและคนจน	 คนเมืองและคนชนบท	 

โดยใช้กลไกที่จะท�าให้คนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงในทุกระดับ	 ภายใต้การด�าเนินงาน 

ของกระทรวงยุติธรรมจึงมีการก�าหนดแนวทางในการอ�านวยความยุติธรรมแต่ละพื้นที่ให้ทั่วถึง	 

ด้วยการบริหารงานในรูปแบบต่างๆ	อาทิ

ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด
กับภารกิจการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

เรื่องที่ 10
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	 คณุสมคดิ	เจรญิสขุ	ผูท้ีไ่ด้รบัความช่วยเหลอืจากกองทนุยตุธิรรม	
ช่วยเหลือค่าทนายความในศาลชั้นต้น	 ศาลอุทธรณ์	 และศาลฎีกา	 
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า

...เราอยู่ในท่ีดินนี้มาตั้งแต่เกิด ตาซ้ือไว้ให้เป็นมรดกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499  
เขามีหมายศาลมา ผมก็ไม่ยอมแพ้ เพราะถ้ายอมแพ้ก้อจะไม่มีที่อยู่ มีคนบอก
ให้ไปที่ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด ก็ได้รับความช่วยเหลือค่าทนาย ค่าวางศาล  
ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี...

	 คุณศรสวรรค์	 ผลวิชา	 ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรมขอรับการสนับสนุนหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว 
ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในศาลชั้นต้น	เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า

...เขาเข้ามาล็อคคอผม จะเชือดคอผม ผมเอาเหล็กฟาดเขาไปที สุดท้ายได้รับ
การประกนัตัว และผมไม่ทราบว่าเขาไปแจ้งความ กลายเป็นเราผิด ความรูสึ้ก
ในใจ คนท�ามาหากิน ถูกท�าร้าย จะติดคุกเสียเอง ส�านักงานยุติธรรมสามารถ
ช่วยเราได้ เพราะต้องประกันตัว มีคนบอกผมว่าให้ไปขอที่ส�านักงานยุติธรรม
จังหวัด ดีใจที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ...

ส�านักงานยตุธิรรมจงัหวดั (สยจ.) ให้บรกิารประชาชน

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และจ�าเลยในคดีอาญา

สนับสนุนโครงการ
ให้ความรู้กฎหมาย

ร้องเรียนความไม่เป็นธรรม ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท

ปรึกษาปัญหากฎหมาย ช่วยเหลือการด�าเนินคดี ประกันตัวชั่วคราว
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	 “ยุ ติ ธ ร รมชุ มชน” 	 เป ็ นแนวคิ ด 

ที่ค่อนข้างใหม่ส�าหรับประเทศไทยของการ

ท�างานอย่างมีส่วนร่วม	 ระหว่างหน่วยงาน 

ในกระบวนการยุติธรรมกับชุมชน	 ที่เป็นการ

ด�าเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน	 โดยรัฐ 

มหีน้าทีเ่ป็นหุ้นส่วนร่วมกบัชมุชน	 เพือ่ป้องกนั

และบรรเทาปัญหาอาชญากรรมในพืน้ท่ี	

	 ภารกิจของ	 “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน”  

ในแต่ละพื้นที่	 นอกจากให้ความส�าคัญกับ

การท�างานในเชิงป้องกันอาชญากรรมแล้ว	 

ยังท�างานเก่ียวกับการเยียวยาและเสริมพลัง

เหยือ่อาชญากรรม	การให้ก�าลงัใจผูต้้องขงัและ

ญาติในชุมชน	 รวมไปถึงการรับผู้กระท�าผิด 

กลบัคืนสูช่มุชน		(reintegration)

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

จากบรรทัดนี้เป็นเร่ืองเล่าจากสายบุรี...อีกบท

บันทึกการท�างานของ	 “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน”	

ในจังหวัดปัตตานี

	 “ก๊ะเรยีม”	หญงิม่ายวยั	64	ปี	อาศยัอยูใ่น

บ้านเลก็ๆ	คนเดยีวในพืน้ทีอ่�าเภอสายบรุ	ีจงัหวดั

ปัตตานี	 	 ท�างานรับจ้างท่ัวไปรายได้แค่พออยู่ 

พอกนิไปวนัๆ	ก๊ะเรียมมลูีกชายหนึง่คน	แต่เขาก็

ไม่มีโอกาสได้ดูแลก๊ะเรียม	เพราะต้องโทษอยู่ใน

เรือนจ�ากลางสงขลา

	 เธอคิดอยู่เสมอว่าอยากจะไปเยี่ยมลูก 

ทีเ่รอืนจ�ากลางสงขลา	อยากรูว่้าลกูอยูส่บายดีไหม	

เจบ็ไข้ได้ป่วยหรอืเปล่า	และแม้ว่าจงัหวัดปัตตานี

กับจังหวัดสงขลาจะมีระยะทางไม่ไกลกันนัก	 

 “อยากบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เยี่ยม

ลูกชาย	 ไม่คิดว่าจะได้เห็นหน้ากัน	 อยากขอบคุณ

เครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่มีบริการดีๆ	แบบนี้”

เข้าถึง พึ่งได้
ดูแลจิตใจผู้ต้องขังและญาติในชุมชน

เรื่องที่ 11
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แต่ส�าหรบัก๊ะเรยีม	ซึง่อายมุากแล้ว	มโีรคประจ�า

ตัวทั้งเบาหวาน	 ความดัน	 ปวดเข่า	 เดินเหิน 

ไม่สะดวก	 แถมรายได้จากการรับจ้างทั่วไปก็ 

ไม่พอที่จะเดินทางไปเยี่ยมลูกชายที่เรือนจ�า	 

คิดจะไปก็ต้องขาดรายได้อีก

	 วันหนึ่งขณะที่ก ๊ะเรียมก�าลังรับจ้าง 

ถางหญ้าอยู ่นั้น	 ก็ได้ยินเสียงอึกทึก	 ดังใกล ้

เข้ามาเร่ือยๆ	 และพยายามตั้งสติตั้งใจฟังเสียง	

ได้ยินเสียงพูดผ่านโทรโข่ง	 จับใจความได้ว่า	 

“อัสลามุอาลัยกุม	 วันนี้พวกเราศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนอ�าเภอสายบุรีเดินเท้ามาบ้านทุกท่าน	 

มีของมาแจก	 ใครสนใจขอให้ออกมาร่วม

กิจกรรมกัน”	 ก๊ะเรียม	 ได้ยินก็ลุกข้ึนยืนเห็น 

กลุ่มคนถือป้ายผ้า	 “เครือข่ายยุติธรรมชุมชน”	

และแจกสื่อประชาสัมพันธ์งานบริการของ

กระทรวงยุติธรรม	 เครือข่ายยุติธรรมชุมชน

ได้แนะน�าตัวกับก๊ะเรียม	 บอกว่ามาจากศูนย์

ยุติธรรมชุมชนอ�าเภอสายบุรี	 ที่ศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนมีบริการให้ค�าปรึกษากฎหมาย	 ถ้ามี

เร่ืองอะไรจะร้องทุกข์จะไกล่เกลี่ยสามารถ 

ไปปรึกษาได้ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน	 ก๊ะเรียม 

ก็พยักหน้ารับพร้อมกับยิ้มๆ	 เครือข่ายยัง

บอกอีกว่า	 มีบริการให้เยี่ยมผู้ต้องขังทางไกล 

ผ ่ า น 	 VDO 	 Con f e r en ce 	 ด ้ ว ยนะ	 

ด้วยความสงสัยก๊ะเรียมไม่รอที่จะยิงค�าถามว่า	 

“บริการให้เยี่ยมผู้ต้องขังทางไกลผ่าน	 VDO	

คืออะไร”	 ทางเครือข่ายเจ้าหน้าที่ให้ความ 

ช่วยเหลอืเป็นอย่างด	ีอธบิายให้เข้าใจว่า	“VDO	 

Conference	เป็นกล้องกบัจอทวี	ีทีเ่ราสามารถ

พูดคยุโต้ตอบกบัคนในเรือนจ�าได้		ถ้าใครสนใจ

จะเยี่ยมญาติที่อยู ่ในเรือนจ�า	 ก็ให้มาติดต่อ 

ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้”	 หัวใจน้อยๆ	 ของ 

ก๊ะเรียมเร่ิมพองโต	 ภาพของลูกชายลอยมา	

“นานเท่าไรแล้วที่เราไม่ได้เจอลูก”	 ขณะที่

ความคิดต่างๆ	 แล่นผ่านเจ้าหน้าท่ีเครือข่าย

ยุติธรรมจึงถามว่า	 “ก๊ะจะใช้บริการเยี่ยมญาติ

ข้างในเรือนจ�าใช่ไหม”	 ก๊ะเรียมรีบตอบทันที	

ใช่ๆ	ลูกชายก๊ะเรียมอยู่ในเรือนจ�ากลางสงขลา 

ก๊ะเรียมไม่ได้ไปเยี่ยม	 ไม่มีเงิน	 ขาก็ไม่ค่อยด ี

เดินเหินไม่สะดวก	 จะไปขึ้นรถหลายๆ	 ต่อ 

ก็ไม ่ไหว	 ก๊ะเรียมจะไปเยี่ยมกับกล้องทีว ี

ได้ไหม	ต้องท�ายงัไงบ้าง	เครอืข่ายยตุธิรรมชมุชน 

เอาแผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้บริการเยี่ยม 

ผูต้้องขงัผ่านจอภาพ	วดีโีอคอนเฟอเรนซ์มาแจก

ให้ก๊ะเรียม	พร้อมทัง้อธบิายว่าก๊ะเรยีมสามารถ

มาติดต่อขอเยี่ยมที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้	 

และต้องน�าบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ 

ที่ราชการออกให้มาด้วย	 แต่ต้องมีหมายเลข

ประจ�าตวั	 13	หลกั	 มาแสดงด้วย	 ซึง่เค้ามกีาร

ก�าหนดตารางวันเยี่ยมแต่ละเรือนจ�าเอาไว	้	 

เครอืข่ายยตุธิรรมชมุชนให้ก๊ะเรยีมดใูนแผ่นพบั	

พร้อมกับถามว่า	 “ลูกชายก๊ะอยู่เรือนจ�ากลาง 
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สงขลาใช่มัย้	เค้าก�าหนดตารางเยีย่มไว้วนัองัคาร	

ก๊ะเรียมสามารถมาขอเยี่ยมได้ที่ศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนเลยนะวันอังคารได้ทั้งวัน	 ก๊ะเรียมเอา

แผ่นพับเก็บไว้ด้วยนะ	 จะได้ไว้ดูเพิ่มเติม” 

	 วนัอังคารสปัดาห์ต่อมาก๊ะเรียม	เดนิทาง

มาทีศ่นูย์ยตุธิรรมชุมชนอ�าเภอสายบุร	ีตัง้แต่เช้า

เพือ่มาขอใช้บรกิารเยีย่มลกูชายทีอ่ยูใ่นเรอืนจ�า

กลางสงขลา	โดยมีเจ้าหน้าทีศ่นูย์ยติุธรรมชมุชน

อ�านวยความสะดวก	 ก๊ะเรียมนั่งรออยู่หน้าจอ

โทรทัศน์	นั่งมองจอภาพ	มองกล้องและสายไฟ

ด้วยความแปลกตา	หวัใจเต้นตกึตกัๆ			สกัพกักไ็ด้ 

เหน็หน้าลกูชายผ่านจอภาพ	ได้ยนิเสยีงลกูชาย 

ดงัออกมา	หวัใจอิม่เอม	น�า้ตาไหลพร้อมรอยยิม้ 

ไม่ต้องถามเลยว่าก๊ะเรียมดีใจแค่ไหน	 น�้าตา 

แห่งความปลื้ม	 บวกแรงคิดถึงที่ได้คุยแบบ 

เห็นหน้าลกูชาย	ท�าให้ก๊ะเรยีมถงึกบักลัน้น�า้ตา 

ไม่อยู	่น�า้เสยีงสัน่เครอืของก๊ะเรยีมทีใ่ห้ก�าลงัใจ 

ลูกชายกับถ้อยความที่เอ่ยไปว่า	 “ท�าตัวดีๆ	

นะลูก	 เดี๋ยวก็ได ้ออกมาอยู ่ด ้วยกันแล้ว”	 

	 และน่ีก็คือประสบการณ์การเยี่ยม

ลูกชายของก๊ะเรียม	 ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนครั้งแล้วคร้ังเล่า	 บอกว่า 

ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เยี่ยมลูกชาย	ไม่คิดว่าจะ

ได้เห็นหน้ากัน	 มีบริการนี้ดีมาก	 ก๊ะเรียมจะ

ได้มาเยี่ยมลูกได้บ่อยๆ	 ซึ่งในแต่ละปีมีจ�านวน

กว่า	 66,000	 คน	 ถูกควบคุมตัวในเรือนจ�า	 

เพียงเพราะไม่มีเงินประกันตัว	 ทั้งที่คนเหล่านี้

ยังไม่ถูกตัดสินว่า	 มีความผิดหรือคดีถึงที่สุด	

ผู้ประสบมรสุมชีวิตเหล่านี้	 ขาดโอกาสในการ

ลืมตาอ้าปาก	 แม้แต่ครอบครัวคนรอบข้าง 

ก็สุ ดมือจะเอื้ อมถึ ง 	 เมื่ อต ้อง เผชิญ กับ 

ค่าใช้จ่ายในการสู้คดีความในกระบวนการ

ยุติธรรม	 ไม่ว ่าฝ่ายโจทย์หรือฝ่ายจ�าเลย 

ต ้องใช ้จ ่ายเพื่อเรียกร ้องความยุติธรรม 

ให้ตนเอง	 ในขณะที่หลายครอบครัวตกเป็น	

“แพะ”		มีชีวิตยากล�าบาก	หาเช้ากินค�่า	ไม่มี

เงินประกันตัว	 ไม่มีเงินแม้แต่จะไปเยี่ยม 

ลูกหลาน	 ครอบครัวในเรือนจ�า	 การที่มี 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนลงพื้นที่แบบนี้	 จะช่วยให้

ผู้ต้องขังและญาติในชุมชนเช่ือมความสัมพันธ์

ที่ดีกันได้
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	 บางรายลูกหนี้ต ้องส่งดอกเบ้ียเป็น 

รายวันไปเรื่อยๆ	 จนกว่าจะมีเงินต้นมาช�าระ

ซึ่งเรียกกันว่า	 “ดอกลอย”	 เมื่อรวมดอกเบี้ย

แล้วอาจมากกว่าจ�านวนเงินต้นที่กู ้มาถึง	 

10	 เท่า	 หากลูกหน้ีผิดนัดมักแสดงพฤติกรรม

ข่มขู่ท�าร้ายร่างกาย	 บางรายถูกข่มขู่จนต้อง

หลบหนีออกนอกพื้นที่	บางรายต้องฆ่าตัวตาย

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ

	 ความรู้ไม่เท่าทันและความด้อยโอกาส

ในการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบรวมถึง

ความไม่เข้าใจกฎหมายและการท�าสัญญาเงินกู	้

ท�าให้ลูกหนี้จ�านวนมากไม่สามารถเข้าถึงความ

เป็นธรรมและกระบวนการยุติธรรม	 กระทั่ง 

ในหลายกรณีเจ ้าหน้ีนอกระบบสามารถใช  ้

ช่องทางกฎหมายในการฟ้องร้องบังคับคดีกับ 

ลกูหนีเ้หล่านัน้จนน�าไปสูก่ารถกูยดึทีด่นิ	ยดึทีอ่ยู่

อาศัย	สิ้นเนื้อประดาตัวไปในที่สุด	

	 กระทรวงยุติธรรม	 โดยศูนย์ช่วยเหลือ

ลูกหนี้และประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม	

(ศนธ.ยธ.)	 จึงได้เข้ามาแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

และช่วยเหลือลูกหนี้ให้ได้รับความเป็นธรรม 

ในหลายกรณี

บนทางออกจาก “หนี้ที่ไม่เป็นธรรม”

 “หนี้ท่วมหัว”	 “ดอกเบี้ยโหด”	 “ถูกทวงหนี้

อย่างไม่เป็นธรรม”	 	 เป็นสถานการณ์ปัญหาอันเกิด

จากหน้ีนอกระบบ	 ที่เกิดจากสัญญาไม่เป็นธรรม	 

ไม่ว่าจะเป็นการเรียกดอกเบี้ยอันแสนโหดเกินกว่า

กฎหมายก�าหนด	 ลูกหนี้ต ้องจ�ายอมรับภาระหนี ้

เกินความเป็นจริง	 เช่น	 ปล่อยดอกเบ้ียเป็นรายวัน 

ร้อยละ	3	เกินกว่าตามกฎหมายให้คิดได้ไม่เกินร้อยละ	

15	ต่อปี	(หรืออัตราร้อยละ	1.25	ต่อเดือน)

เรื่องที่ 12
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	 กรณีหนีน้อกระบบของจงัหวดัชยัภมู	ิกลุม่เกษตรกร 

จั งหวัด ชัยภูมิ 	 เป ็นห น่ึง ในกลุ ่ มลูกห น้ี ท่ี ร ้ อง เรียน

มาทางศูนย ์ช ่วยเหลือลูกหน้ีฯ	 ว ่า	 ถูกอดีตข้าราชการครู

โรงเรียนภูเขียว	 จังหวัดชัยภูมิ	 ยึดที่ดินขายทอดตลาด	 

ท� า ให ้กลุ ่ ม เกษตรกรหลายรายเดือนร ้อนกันมาก	 

โดยระหว่างปี	พ.ศ.	 2540	 -	 2547	 มนีายหน้า 

จัดหาคนงานเพื่อส ่งไปท�างานยังประเทศ

ไต้หวันเป็นเวลา	 2	 ปี	 ผ่านบริษัทจัดหางาน	 

ชาวบ้านทีไ่ม่มเีงนิกจ็ะมากู้จากเจ้าหนี	้ เพือ่เป็น 

เงนิส�ารองใช้จ่ายรายหวั	ดอกเบ้ียร้อยละ	3-5	บาท	 

ต่อเดือน	 จากเงิน	 120,000	 บาท	 โดยได้น�า

โฉนดที่ดิน	 หรือ	 น.ส	 3	 มาเป็นหลักประกัน 

กรณี “หนี้ที่ไม่เป็นธรรม” จ.ชัยภูมิ

	 ลกูหนีส่้วนใหญ่เป็นผูส้งูอาย	ุลงลายมอืชือ่ 

ในสัญญากู ้ เ งิน	 แต ่ไม ่ได ้กรอกตัวเลขหรือ 

ข้อความใดๆ	 และให้ผู ้ท่ีต้องการเดินทางไป 

ต่างประเทศเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อม 

บัตรเอทีเอ็มให้	 โดยตลอดระยะเวลา	 2	 ปี	 

จะส่งเงนิเข้าบญัชเีดือนละ	22,000	-	30,000	บาท 

โดยเจ ้ าหนี้ จะกดไปทุก เดือนโดยรวมกด 

ไปแล ้ วจ� านวนเงินกว ่ า 	 180 ,000	 บาท	 

และภายหลังถูกเจ ้าหนี้หลอกลวงยึดสมุด	 

จนครบ	 2	 ปี	 และได้กลับมาขอโฉนดที่ดินคืน	 

แต่ถูกเจ้าหนี้อ ้างว ่ายังช�าระหนี้ไม ่ครบ	 ที่ส ่งมา

เป็นเพียงดอกเบี้ยต้องหาเงินมาช�าระเพิ่มอีก	 

70,000	บาท	และเสนอให้กลบัไปท�างานทีไ่ต้หวัน

อีกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนได้กลับไปท�างาน	 และ 

เมื่อปี	 2545	 หลังจากกลับมาประเทศไทย	 

เจ้าหนี้กลับแจ้งว่ามีหนี้ค้างอีก	 300,000	 บาท  

และกรณีอื่นๆ	 ยังใช้อุบายหลอกให้เซ็นสัญญา

แล้วยึดโฉนดที่ดิน
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	 โดยเจ้าหนี้น�าสัญญาเปล่ามากรอก

จ�านวนเงินเอง	 แล้วไปฟ้องต่อศาล	 เพื่อจะ 

ยดึทรพัย์ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่	ผูท้ีไ่ม่รูก้ฎหมาย	โดยอาศยั 

ความไม่รู้ของพวกเขาหาประโยชน์ส่วนตัวเอง	

พวกลูกหนี้ที่ยอมท�าตามยอมความ	 และมี 

อีกหลายรายที่ไม่ไปศาล	 ขาดนัดยื่นค�าให้การ	 

บางรายเดินทางไปศาลแต่เจ้าหน้ีและพยาน

พูดจาให้หลงเช่ือ	 จึงเดินทางกลับและไม่

ได้พบกับศาล	 หลังจากกระทรวงยุติธรรม  

โดยศูนย์ช ่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	 ลงพื้นที่ยื่นเรื่อง 

แก่ส�านักงานศาลยุติธรรม	 และได้ตรวจสอบ

ข้อมูลระหว่างปี	 2549	 -	 2553	 พบว่ามีคดี 

ถึงที่สุดแล้วและอยู ่ในชั้นบังคับคดี	 จ�านวน	 

496	คดี	ทุนทรัพย์กว่า	106	ล้านบาท

 

ทวงคืนความยุติธรรมให้ชาวบ้าน

	 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ	 ได้ส่งเจ้าหน้าที่

ลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติม	 

ซึ่ งพบว ่ามีการปลอมแปลงสัญญากู ้ เ งิน 

ฟ้องต่อศาล	 และปลอมเอกสารสิทธิ	 จ�านวน	 

3	 คดี	 จึงได้ส่งเรื่องฟ้องต่อศาล	 แต่พนักงาน 

อยัการจงัหวดัภเูขยีว	มคี�าสัง่ไม่ฟ้อง	 เพราะตรวจ

พบว่าเจ้าหน้ีเคยเป็นคู ่ความฟ้องร้องคดีแพ่ง 

กันมาก่อน	 เป็นการฟ้องซ�้าจึงได้จัดโครงการ 

ลงพื้นที่ให้ความรู้	 ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย

และไกล่เกลี่ยกัน	 แต่เจ้าหน้ีไม่ให้ความร่วมมือ	

ชาวบ้านจงึหาทนายความฟ้องคดอีาญาต่อศาล	

ข้อหาปลอมแปลงเอกสาร	และเจ้าหนีฟ้้องกลบั

ชาวบ้านข้อหาฟ้องเท็จ

	 โดยคดีอาญาที่มีการปลอมแปลง

เอกสารสามารถช่วยให้ได้ที่ดินคืนมาได้	 4	คดี	

และไถ่ถอนที่ดินช่วยได้	 2	 ราย	 อยู่ระหว่าง

ด�าเนินคดีอาญากับเจ้าหนี้เรื่องปลอมแปลง

เอกสาร	และฟ้องคดีแพ่งส่งมอบโฉนดที่ดินคืน

และเรยีกค่าเสยีหาย	2	คดี	เมือ่คดสีิน้สดุไปแล้ว	

เจ้าหนี้น�ามาใช้อ้าง	 จึงได้ท�าการร้องเรียนอยู่ 

ในชัน้บงัคบัคด	ี เพือ่หาทางให้เจรจาไกล่เกลีย่กนั  

แต่เจ้าหนีอ้้างว่าโอนทรัพย์สนิทีย่ดึมาให้คนอืน่ 

ไปแล้ว	ชาวบ้านจงึร้องเรยีนหาความเป็นธรรม 

ตามยอดเงินค่าใช้จ่ายรายหัว	 ตามความจริง 

หักด้วยจ�านวนท่ีช�าระคืน	 ชาวบ้านไม่ยอมรับ 

ค�าที่ศาลพิพากษาเพราะรู้สึกเสียเปรียบ	 จึงได ้
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น�ามาตรการทางกฎหมายอาญาและภาษมีาบงัคบัใช้	และประสานสรรพากร	ตรวจสอบภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา 

ของเจ้าหนีพ้บว่า	มคีวามผดิเลีย่งภาษตีัง้แต่	10	ล้านบาท	ขึน้ไป	มกีารฟอกเงนิส่งข้อมลูให้ส�านกังาน	ปปง.	

ด�าเนินการตามกฎหมาย	(มาตรา	77	ตร)ี	พจิารณาโทษต่อไป	และให้ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

และศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีฯ	 เข้ามาร่วมในการไกล่เกลี่ย	 และได้ประสานงานธนาคารที่ดินหรือกองทุน

หมุนเวยีนเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		ในการไกล่เกลีย่ช�าระหนีใ้ห้กบัเกษตรกร

ผู้สูงอายุ	ผู้มีฐานะยากจน	ไม่รู้กฎหมาย	ผ่อนปรนหาความเป็นธรรมให้แก่คนกลุ่มนี้จากปัญหานี้	

	 เมื่อนักกฎหมายได้ลงมาช่วยชาวบ้านฟ้องกลับ

เจ้าหนี้กับพวก	 และติดตามเรียกทรัพย์ทั้งหมดคืน 

ในปี	 พ.ศ	 .2554	 ถึง	 14	 คดี	 สู้คดีกันจนถึงศาลฎีกา	 

จนชาวบ้านชนะคด	ีในปี	พ.ศ.	2556	สิน้สดุในชัน้ศาลฎกีา	

2	คด	ีและศาลอทุธรณ์	1	คด	ีแต่ยงัมีอกีหลายครอบครวั

ที่ยังได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม 

จากเจ้าหนี้นอกระบบไม่ยินยอมไกล่เกลี่ย	 เพราะถือว่า

ได้ด�าเนินคดีในชั้นศาลถึงที่สุดแล้ว	 ทางหน่วยงานจึงได้

ท�าการช่วยเหลอืแนวทางอืน่ๆ	 ให้แก่ผูส้ญูเสยีทีด่นิและ

ได้ด�าเนินการทางกฎหมายเร่ืองการหลีกเลี่ยงภาษีของ 

เจ้าหนีต่้อไป	
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	 หากท่านใดท่ีมีปัญหาเงินๆ	 ทองๆ	

แล้วส่วนใหญ่ต้องกู้ยืมเงินเพื่อมาจุนเจือ

ครอบครัว	 เพราะชีวิตมีความไม่แน่นอน	

บางทีหมุนเงินไม่ทัน	 บางครั้งก็จ�าเป็น 

ต้องกู้	หรือบางครั้งเราอาจเป็นผู้ให้กู้	

	 ไม่ว่าเราจะเป็นผู ้กู ้	 หรือผู ้ถูกกู ้	

อยากให้ท�าสัญญาเอกสารการกู้กันก่อน	

เพราะมันมีผลทางกฎหมาย	บางทีอาจไม่

เป็นไปตามที่ตกลงกันได้	 ปัญหาส่วนใหญ่

ที่มักเป็นคดีความฟ้องร้องกัน	 เพราะกู ้

มาแล้วไม่ใช้หน้ี	 ผู้กู้บางรายเวลาต้องการ

ยมืเงินมกัอ้างเหตุผลต่างๆ	นานา	ชักแม่น�า้

ทั้งห้าสร้างความน่าสงสาร	 พอได้เงินแล้ว	

บอกไม่มี	 ไม่หนี	 ไม่จ่าย	ยิ่งถ้าไม่มีสัญญา

กู ้ยืมเงินก็จะถูกท้าทาย	 ด้วยประโยค 

คลาสสิก	 “อยากได้ให้ไปฟ้อง”	 ภาษา 

ชาวบ้านมักเรียกกันว่า	“โดนโกง”	ดังนั้น

การท�าสัญญากู้ยืมจะท�าให้ลดความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้นได้	

เรือ่งต้องรู:้ค�าแนะน�าเบือ้งต้นส�าหรับการท�าสญัญากูย้มืเงิน

	 	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์	มาตรา	650	บัญญัติว่า

 “อนัว่ายมืใช้ส้ินเปลืองน้ัน คอื สัญญา

ซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิด  

ใช้ไปสิ้นไปน้ันเป็นปริมาณมีก�าหนดให้ไป

แก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สิน 

เป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน

ให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น สัญญานี้ย่อม

บริบูรณ์ต่อเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม”

ต้องมีคู ่กรณีสองฝ่าย	 ฝ่าย	 “ผู ้กู ้”	 ตกลง 

กู้ยืมเงิน	กับอีกฝ่าย	“ผู้ให้กู้”	และมีการตกลง

ให้	 “ดอกเบี้ย”	 เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก ่

ผู้ให้ยืมเงิน	 โดยในเอกสารสัญญากู้ยืมต้องม ี

4	เรื่องส�าคัญ	คือมีคู่สัญญา	เงินที่กู้ยืม	สัญญา 

กู ้ยืมเงินจะบริบูรณ์ต่อเม่ือส่งมอบเงินที่ยืม	 

และสัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญาแบบไม่มีแบบ
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สัญญาก
ู้ยืมเงิน

2,000

	 เช่น	 นายแดงยืมเงินนายด�า	 10,000	

บาท	โดยตกลงจะคืนให้ภายใน	1	ปี	นับตั้งแต่

ที่มีการกู้ยืม	ส่วนตอนที่จะคืนเงิน	นายด�าอาจ 

ไม่จ�าเป็นต้องคืนเงินก็ได้	 หากนายแดงยินด ี

รบัเป็นทรพัย์สินหรอืสิง่ของ	เพราะกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	มาตรา	656	บัญญัติว่า

 “ถ้าท�าสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้กู้ยืม

ยอมรับเอาส่ิงของ หรือทรัพย์สินอย่างอื่น 

แทนจ�านวนเงินนั้นไซร้ ท่านให้คิดเป็นหนี้ 

เงินค ้างช�าระโดยจ�านวนเท ่ากับราคา 

ท้องตลาดแห่งสิ่งของ หรือทรัพย์สินนั้น 

ในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ

 ถ้าท�าสัญญากู้ยืมเงินกันและผู ้กู ้ยืม

ยอมรับเอาส่ิงของหรือทรัพย์สินอย่างอื่น  

เป ็ นการช� า ระหนี้ แทน เงิ นที่ กู ้ ยื ม ไซร ้  

หนี้อันระงับไป เพราะการช�าระเช ่นนั้น 

ท่านให้คิดเป็นจ�านวนเท่ากับราคาท้องตลาด 

แห่งสิ่งของ หรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ 

ณ สถานที่ส่งมอบ ความตกลงกันอย่างใดๆ  

ขัดกับข้อความดั่งกล่าวมานี้ท ่านว่าเป็น

โมฆะ”

แต่สัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญาแบบไม่มี

แบบ	กฎหมายไม่ได้บังคับให้ท�าตามแบบ

นิติกรรม	 แต่ในสัญญากู้ยืมเงินบางกรณี

กฎหมายต้องการหลักฐานเป็นหนังสือ	

เพื่อเป็นหลักฐานฟ้องร้องบังคับคดีตาม	

มาตรา	653	วรรคแรก	
 

 “การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาท

ข้ึนไปน้ัน ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการ

กู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลง

ลายมอืชือ่ผูย้มืเป็นส�าคญั จะฟ้องร้องให้ 

บังคับคดีหาได้ไม่”

	 หมายความว่าถ้ากู้เงนิแค่	2,000	บาท 

จะพอดีหรือน้อยกว่า	 ไม่ต้องท�าหนังสือ

สัญญาก็ได ้หลักฐานหนังสือไว ้ยืนยัน 

ในการฟ้องร้องคดีกันเท่านั้น	เช่น	นายด�า 

ให้เงินนายแดงไป	 2,000	 บาท	 ยังไม่ได ้

ท�าสัญญา	 แต ่มาท�าสัญญาภายหลัง

แบบนี้ก็ได้แค่เพียงท�าสัญญาก่อนที่จะม ี

การฟ้องร้องกนั	เป็นอันยืน่เรือ่งได้ตามกฎหมาย
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สัญญากูยืมเงิน

ข้อแนะน�าในการเขียนสัญญาที่ดี

1 ชื่อสัญญา

ในการเขียนสัญญา	 ควรมีชื่อของสัญญาให้ชัดเจนว่าเป็นสัญญา

เกี่ยวกับเรื่องอะไร	 เช่น	ซื้อขาย	ค�้าประกัน	ชื่อของสัญญายังบอกถึง

วัตถุประสงค์ในการท�าสัญญาด้วย

2 สถานที่ท�าสัญญา

เพื่อจะได้รู ้ว ่าท�าขึ้นท่ีไหน	 เวลามีปัญหาทางคดี	 มีความส�าคัญ 

ในแง่กฎหมายว่าอยู่ในเขตอ�านาจของศาลไหนจะได้พิจารณาคด ี

ได้ถูกรวมถึงกรณีมีการติดอากรแสตมป์ด้วย

3 วันที่ท�าสัญญา

เป็นวันเริม่ต้นทางสญัญากนั	จะได้นบัระยะเวลาได้ถกู	จะได้ตกลงกนัว่า

จะมกี�าหนดใช้คืนตามระยะเวลาเท่าไร	30	วนั	1	ปี	เมือ่เกดิปัญหาจะได้ 

รูว่้าสญัญาเริม่ต้นและสิน้สดุเมือ่ใด	ประเดน็อายคุวามมคีวามส�าคญัมาก	 

ควรระบุให้ชัดเจน

4 ชื่อและที่อยู่คู่สัญญา

ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นสัญญาระหว่างใครกับใคร	โดยอาจเป็นบริษัท 

กับบริษัท	 หรือระหว่างบริษัทกับบุคคล	 หรือบุคคลกับบุคคล	 

ในกรณขีองบรษิทัหรอืนติิบคุคล	ต้องระบผุูม้อี�านาจกระท�าการแทน

นิติบุคคลน้ันด้วย	 ในกรณีของบุคคลธรรมดา	 ควรมีการระบุเลขที่

บัตรประชาชนของบุคคลนั้นๆ	ด้วย

5 เนื้อหาของสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

การท�าสัญญากู้ยืมเงินควรลงลายมือระบุให้ชัดว่ามีการกู ้ยืมเงิน

ระหว่างกัน	ระบุเงื่อนไขของสัญญา	ดอกเบี้ย	การช�าระหนี้	การผิดนัด 

ช�าระหน้ี	รวมถงึวตัถุประสงค์การยมืเงนิต้องไม่น�าไปใช้ในทางผดิกฎหมาย	

เช่น	นายแดงท�าสัญญากู้ยืมเงินนายด�า	โดยที่นายด�ารู้อยู่แล้วว่าเงินที่

ให้ไปนีน้ายแดงจะน�าไปลงทุนทายผลฟตุบอลโลก	แบบนีห้้ามเด็ดขาด
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6 ดอกเบี้ย

ในการกูย้มืเงนิกฎหมายให้คดิดอกเบีย้กนัได้	แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้เพือ่ป้องกนั

ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน	 กฎหมายได้ก�าหนดจ�ากัดอัตรา

ดอกเบ้ียในการกู้ยืมเงินไว้คือ	 ให้คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ	

15	 ต่อปี	 (คืออัตราร้อยละ	 1.25	 ต่อเดือน)	 ยกเว้นกรณีเป็นสถาบัน

การเงินหรือธนาคาร	กฎหมายให้อ�านาจเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่าอัตรา

ร้อยละ	15	ต่อปีได้	แต่ต้องเป็นไปตามประกาศข้อก�าหนดของธนาคาร

ซึง่มกีฎหมายรองรบั	(พระราชบญัญติัดอกเบีย้เงนิให้กู้ยมืของสถาบนั

การเงิน)

8 ส่วนท้ายของสัญญา

ลงลายมอืชือ่ทัง้คู	่เพือ่แสดงให้เหน็ว่าทัง้คูต่กลงท�าสัญญาร่วมกนัแล้ว

มีผลทางกฎหมาย	 และควรมีพยานในการท�าสัญญา	 พยานรับรู้และ

รับรองการท�าสัญญา	เพื่อความน่าเชื่อถือ	หากมีการโต้แย้ง	พยานจะ

ได้ยืนยันความถูกต้องได้

9 การด�าเนินการเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา

สัญญาควรบอกอย่างชัดเจนว่า	 เมื่อคู ่สัญญาฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา	 จะมีการด�าเนินการอะไรกับอีก

ฝ่ายหนึ่งและอย่างไร	 และควรมีข้อความระบุให้อีก

ฝ่ายยอมรับการด�าเนินการนั้นๆ	 ด้วย	 เช่น	 จะปรับเป็น 

จ�านวนเงินเท่าไร	 และเพื่อเป็นหลักประกันการท�าผิด

สัญญา	 ควรมีการก�าหนดให้มีการท�าประกันอย่างใด 

อย่างหนึ่งไว้เสมอ

7 การช�าระหนี้

ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ	 ลงลายมือช่ือผู ้ให้กู ้เซ็น

รับรองไว้ด้วยและออกใบเสร็จเพ่ือเป็นหลักฐาน	 กรณี 

ผิดค้างช�าระสามารถฟ้องคดีได้
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	 สัญญาฉบับนี้ท�าขึ้นเมื่อวันที ่....................	เดือน	........................................	พ.ศ.	....................	ณ	เลขที่	............................

หมู่บ้าน/อาคาร ........................... ตรอก/ซอย	.........................................................	ถนน	..........................................................................
ต�าบล/แขวง ......................................................	อ�าเภอ/เขต	..................................................... จังหวัด ....................................................
ระหว่างข้าพเจ้า ..................................................................................................................... อายุ	....................	ปี	สัญชาติ	........................

เลขประจ�าตัวประชาชน	...................................................................................	ออกโดย .............................................................................. 
วันที่ออกบัตร ......................................................... วันบัตรหมดอาย ุ......................................................... อยู่บ้านเลขที ่......................
หมู่บ้าน/อาคาร ........................................................................	ตรอก/ซอย .................................................................................................... 
ถนน .................................................................................................. ต�าบล/แขวง .............................................................................................. 
อ�าเภอ/เขต ................................................................................... จังหวัด .......................................................................................................... 
 ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า	“ผู้ให้กู้”	ฝ่ายหนึ่ง 
กับข้าพเจ้า	...............................................................................................................................	อายุ	....................	ปี	สัญชาติ	........................

เลขประจ�าตัวประชาชน ...................................................................................	ออกโดย	.............................................................................. 
วันที่ออกบัตร	......................................................... วันบัตรหมดอายุ	.........................................................	อยู่บ้านเลขที่	......................

หมู่บ้าน/อาคาร ........................................................................	ตรอก/ซอย	.................................................................................................... 
ถนน .................................................................................................. ต�าบล/แขวง	.............................................................................................. 
อ�าเภอ/เขต ................................................................................... จังหวัด	.......................................................................................................... 
 ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า	“ผู้กู้”	อีกฝ่ายหนึ่ง	

	 ทั้งสองฝ่ายตกลงท�าสัญญากัน	โดยมีข้อความส�าคัญดังต่อไปนี้	

	 ข้อ	1		ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจ�านวน	....................................................................................................	บาท	

( ................................................................................................................................)	โดยผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินที่กู้ยืมด้วยวิธีการดังนี้

 	ผู้ให้กู้ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	............................................................................................................................  
ชื่อบัญช ี............................................................................ สาขา .................................................... ประเภท...................................................... 
เลขที่	.................................................................. จ�านวน	................................................................	บาท	(.............................................................)	

ลงชื่อ	......................................................................................	ผู้กู้			ลงชื่อ	............................................................................................	ผู้ให้กู้

  ผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเช็คของธนาคาร	......................................................	ประเภท....................................................................... 
เชค็เลขที	่.............................................................	จ�านวน	................................................................ บาท	(.............................................................)	

  ผูใ้ห้กูไ้ด้ส่งมอบเงนิให้แก่ผูกู้ต่้อหน้าเจ้าหน้าทีส่�านกังานยตุธิรรมจังหวดั	(ผูกู้้และเจ้าหน้าทีส่�านกังานยตุธิรรม

จงัหวดัลงชือ่ก�ากบัความข้อนี)้		ด้วยวธิกีารส่งมอบเงินทีกู่ย้มืดงักล่าวข้างต้น	ผูกู้ไ้ด้รบัเงนิดงักล่าวเรยีบร้อย	แล้วตัง้แต่เวลา

ท�าสัญญาฉบับนี้

	 ข้อ	2		ผู้กู้ตกลงช�าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ ..................................... ต่อปี	จนถึงวันที่ช�าระหนี้เสร็จสิ้น

ตัวอย่างแบบสัญญากู้ยืมเงิน

สญัญากู้ยมืเงนิ
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 ข้อ 3		ผู้กู้ตกลงยินยอมช�าระหนี้เงินกู้ยืมให้แก่ผู้ให้กู้ด้วยวิธีการดังนี้

  ช�าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในวันที่	....................	เดือน .................................................... พ.ศ. ....................
  ช�าระเงินต้นภายในวันที ่.................... เดือน	.................................................... พ.ศ. ....................
ส่วนดอกเบี้ยช�าระเป็นรายเดือนๆ	ละ	 ...................................................................... บาท	( ............................................................)
ภายในวันที่	............................................. ของทุกๆ	เดือน

  ผ่อนช�าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนๆ	ละ ....................................................................................	บาท
(....................................................................................)	โดยจะช�าระภายในวันที่	.................... ของทุกๆ	เดือน

เริ่มช�าระ	งวดแรกในวันที่	....................	เดือน	....................................................	พ.ศ.	....................

	 ทั้งนี้	 เมื่อผู้ให้กู้ได้รับช�าระหน้ีงวดหน่ึงงวดใดด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น	ผู้ให้กู้จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก ่

ผู้กู้ไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับทันที

 ข้อ 4	 	 ในกรณีที่ผู้กู้ช�าระเงินต้นคืนทั้งหมดให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนเวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญานี้	การคิดดอกเบี้ยให้

คิดเพียงวันที่ช�าระต้นเงินกันเท่านั้น

ลงชื่อ	......................................................................................	ผู้กู้			ลงชื่อ	............................................................................................	ผู้ให้กู้

 ข้อ 5		ผู้ให้กู้จะไม่มีการคิดเบี้ยปรับ	ค่าธรรมเนียม	หรือประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก	ดอกเบี้ย	ไม่ว่าจะเป็น

เงินหรือสิ่งของ	หรือโดยวิธีการใดๆ	จากผู้กู้	เพื่อช�าระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน	

 ข้อ 6 ในกรณีที่ผู ้ กู ้จะช�าระหน้ีเงินต้นและหรือดอกเบ้ียให้แก่ผู ้ให้กู ้	 ไม่ว ่าทั้งหมด	 หรืองวดหนึ่ง 

งวดใด	 แต่ผู ้ให้กู ้ปฏิเสธการรับช�าระหนี้เงินต้นและหรือดอกเบ้ียโดยปราศจากมูลเหตุ	 อันจะอ้างกฎหมายได้	 

ผู ้กู ้สามารถช�าระหนี้ดังกล่าวโดยการวางทรัพย์	 ณ	 ส�านักงานวางทรัพย์	 และผู้กู ้จะบอกกล่าวการช�าระหนี้ 

โดยการวางทรัพย์ให้ผู้ให้กู้ทราบโดยพลัน

 ข้อ 7  เพื่อเป็นประกันการช�าระหนี้

 	 ผู้กู้ได้มอบ	 ............................................................................................	 ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว	 ผู้กู้เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธ์ิโดยชอบด้วยกฎหมายน�ามาจ�าน�าให้ไว้แก่ผู ้ให้กู ้	 โดยยินยอมให้ผู้ให้กู้เป็นผู้ดูแลรักษาหรือบุคคลอ่ืน 

ที่ผู ้ให้กู ้มอบหมายเป็นผู ้ดูแลรักษา	 และหากผู ้กู ้ผิดสัญญา	 ผู ้กู ้ยินยอมให้ผู ้ให้กู ้บังคับจ�าน�าเอาแก่ทรัพย์สิน 

ดังกล่าวได้ทันที	โดยไม่จ�าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า	

	 ผู้ให้กู้ต้องรับผิดในความเสียหายเมื่อทรัพย์สินซ่ึงจ�าน�านั้น	 สูญหาย	 บุบสลาย	 ช�ารุดบกพร่อง	 วินาศภัย	

หรือความเสียหายอย่างใดๆ	 ซึ่งทรัพย์สินที่จ�าน�าอันอยู ่ในความครอบครอง	 ดูแลรักษาของผู้ให้กู ้หรือบุคคล 

อืน่ใดซึง่ผูใ้ห้กูไ้ด้มอบหมายให้ดแูลรกัษาแทน	หากความเสยีหายนัน้	เกดิขึน้จากความจงใจหรอืประมาทเลนิเล่ออย่าง

ร้ายแรงจากผู้ให้กู้หรือบุคคลอื่นใดซึ่งผู้ให้กู้ได้มอบหมาย	ให้ดูแลรักษาแทน	

 	ผูกู้ข้อให้ ............................................................................................	เป็นผู้ค�า้ประกนัสญัญาน้ีต่อผูใ้ห้กู	้โดยท�าหนงัสอื

ค�้าประกันต่างหากให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เป็นประกัน

 ข้อ 8 การจ�าหน่ายหรือการโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาของผู้ให้กู้	 ไม่ว่าทั้งหมด	 หรือแต่บางส่วนให้

แก่บุคคลภายนอก	 ผู้ให้กู้จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดของการช�าระหนี้เงินต้น	 

หรือดอกเบี้ย	หรือจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้มิเช่นนั้นจะยกเป็นข้อต่อสู้ผู้กู้มิได ้

ลงชื่อ	......................................................................................	ผู้กู้			ลงชื่อ	............................................................................................	ผู้ให้กู้

 ข้อ 9  การส่งค�าบอกกล่าวซึง่ตามกฎหมายหรอืตามสญัญาก�าหนดให้ต้องแจ้ง	หรอืต้องบอกกล่าวเป็นหนงัสอื	

ให้ส่งทางส่งไปรษณย์ีลงทะเบยีนตอบรบัตามท่ีอยูท่ีร่ะบใุนสญัญา	หรอืทีอ่ยูท่ีผู่กู้แ้ละผูใ้ห้กูแ้จ้งการเปลีย่นแปลงไว้เป็น

หนังสือหลังสุด	การแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่ระบุในสัญญานี้	ให้แจ้งแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง	ทราบภายในก�าหนด	

15	วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่
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 ข้อ 10 หากผู้กู้ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด	ผู้กู้ยินยอมรับผิดในความเสียหายของบรรดา	ที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับจาก

การผิดสัญญาของผู้กู้	รวมถึงการบังคับหนี้จนครบเต็มจ�านวนหนี้และดอกเบี้ย	

 ข้อ 11 	ในสัญญาฉบับนี้	ไม่มีข้อความที่มีลักษณะหรือมีความหมายท�านองเดียวกัน	ดังต่อไปนี้	

	 	 11.1		ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจ�ากัดความรับผิดจากการผิดสัญญาของผู้ให้กู้	

	 	 11.2		ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญากับผู้กู้	หรือเรียกร้อง	ให้ผู้กู้ช�าระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บาง

ส่วนก่อนก�าหนดเวลาในสัญญา	โดยผู้กู้มิได้ผิดนัดช�าระหนี้	หรือ	ผิดสัญญา	หรือผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระส�าคัญข้อใด

ข้อหนึ่งในสัญญา

	 	 11.3		ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้กู้เลิกสัญญากับผู้กู้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว	เป็นหนังสือไปยังผู้กู้

	 	 11.4		ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้กู้เปลี่ยนแปลงค่าอัตราค่าบริการต่างๆ	เกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

 ข้อ 12 	 เม่ือผู้กู้ได้ช�าระหน้ีเงินกู้ให้แก่ผู้ให้กู้เสร็จสิ้นตามสัญญาแล้ว	 ผู้ให้กู้จะเวนคืนหรือแทงเพิกถอน 

ลงในสัญญากู้ยืมเงินให้แก่ผู้กู้	

 ข้อ 13 	 ผู้กู้และผู้ให้กู้ตกลงให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาแห่งสัญญากู้ยืมเงิน	 ต้องท�าเป็นหนังสือ 

ลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นส�าคัญ	

ลงชื่อ ......................................................................................	ผู้กู้			ลงชื่อ	............................................................................................ ผู้ให้กู้

 ข้อ 14  หากผู้กู้หรอืผูใ้ห้กู้ผดิสญัญาข้อหนึง่ข้อใด	คูส่ญัญาฝ่ายนัน้ยนิยอมรบัผดิ	ในความเสยีหายของบรรดา

ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งพึงได้รับจากการผิดสัญญา	

 ข้อ 15 	 ผู้ให้กู้จะส่งมอบส�าเนาหรือคู่ฉบับสัญญากู้ยืมเงินให้แก่ผู้กู้ไว้เป็นหลักฐาน	 หน่ึงฉบับทันทีที่ผู้กู้ 

ลงนามในสัญญา	

	 สัญญานี้ท�าขึ้นสองฉบับ	 มีข ้อความถูกต้องตรงกัน	 คู ่สัญญาอ่านและเข้าใจข้อความ	 ในสัญญา 

โดยตลอดดีแล้ว	จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นส�าคัญ	

ลงชื่อ ......................................................................................	ผู้กู้			ลงชื่อ	........................................................................................	ผู้ให้กู้

       (......................................................................................)														(......................................................................................)
 
ลงชื่อ	...................................................................................... พยาน			ลงชื่อ	........................................................................................	พยาน
       (......................................................................................)														(......................................................................................)

ลงชื่อ	......................................................................................

(......................................................................................)
	 	 	 	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด

ค�าเตือนส�าหรับคู่สัญญา

1.		ก่อนทีจ่ะลงนามในสญัญากูย้มืเงนิ	คูส่ญัญาควรอ่านและตรวจสอบรายละเอยีดของสญัญา

ให้เข้าใจชดัเจน	หากคูสั่ญญามข้ีอสงสยัใด	ๆ 	ควรปรึกษาเจ้าหน้าทีส่�านกังานยติุธรรมจังหวดั

2.		สัญญากู้ยืมเงินต้องปิดอากรแสตมป์จ�านวนหนึ่งบาทของจ�านวนเงินต้นทุกๆ	 สองพันบาท	

หรือเศษของสองพันบาท	

ดาวน์โหลดได้ที่ www.moj.go.th
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	 หลังจากที่ชาวเลราไวย์	ในจังหวัดภูเก็ต	

กว่า	2,067	คน	จ�านวน	247	ครัวเรือนในพื้นท่ี	

19	 ไร่	 ถูกฟ้องขับไล่จากนายทุนให้ออกไป 

จากที่ดินของตัวเองที่ชาวเลราไวย์อยู่มาตั้งแต่ 

ครั้งบรรพบุรุษ	 โดยเป็นการออกโฉนดท่ีดิน 

ทับพื้นที่	จ�านวน	15	ไร่	 ในพื้นท่ีของพวกเขา	 

โดยบุคคลภายนอกที่ เข ้ามาอยู ่ภายหลัง 

ใช้ประโยชน์ทางกฎหมายไปแจ้งการครอบครอง

สิทธิการท�าประโยชน์ในการใช ้ที่ดิน	 และ

ก่อนหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้าไป

ให ้ความช ่วยเหลือศาลพิพากษาชั้นต ้น

ก็ได้พิพากษาขับไล่ชาวเลราไวย์ท้ัง	 9	 ราย	 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ซึ่งคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ค�าพิพากษา 

เพราะชาวเลราไวย์ไม่สามารถไปหาหลักฐาน

ก่อนท่ีมีการออก	ส.ค.1	ก่อนปี	2549	มายืนยัน

สิทธิและเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน	ยังได้ยืนยันอีกว่า 

ได้ออกท่ีดินดังกล่าวให้ถูกต้องตามระเบียบ 

ของกรมที่ดิน	 จึ งท� า ให ้ศาลพิพากษาว ่า 

เอกสารสิทธิของฝ่ายโจทย์เป็นเอกสารมหาชน

ที่ออกให้โดยรัฐ	 เมื่อชาวเลราไวย์ไม่สามารถ 

หาพยานหลักฐานมาโต้แย้งสิทธิได้	 สิทธิที่ดิน 

ตรงนั้นจึงต้องตกเป็นของโจทย์	 จึงมีค�าสั่งให้

ชาวเลราไวย์ออกจากพื้นที่

	 ก รณี ท ว ง คืนที่ ดิ น ให ้ ช า ว เ ล ร า ไวย ์	 

เม่ือปี	 2559	 นับเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่เกิดจาก 

ความร่วมมือครั้งส�าคัญระหว่างกรมสอบสวน

คดีพิเศษ	 (ดีเอสไอ)	 สถาบันนิติวิทยาศาสตร	์ 

กรมศิลปากร	สถาบันวิจัยเพื่อสังคม	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ผู ้ เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม 

ด้านการอ่านแปลวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ	

มูลนิธิชุมชนไทในการรวบรวมหลักฐานปัจจุบัน

และหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ในการทวงคนืสิทธิ

ในการเป็นเจ้าของที่ดินให้กับชาวเลไวย์	 ในพื้นที่ 

ที่มีการก่อตั้งรกรากมายาวนานกว่า	7	ชั่วอายุคน

คดีประวัติศาสตร์
ทวงคืนที่ดินให้ชาวเลราไวย์

เรื่องที่ 13
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	 ดเูหมอืนว่าชาวเลราไวย์ต้องยอมจ�านน

กับค�าพิพากษานั้น	 แต่กระทรวงยุติธรรม	 

โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้สืบสวนเรื่องนี้ 

เพ่ือหาพยานหลกัฐานใหม่	เพือ่ให้ความเป็นธรรม 

แก่ชาวเลราไวย์	 จึงสืบเสาะหาหลักฐานอีกครั้ง  

และได้พบหลักฐานท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว ่า 

ชาวเลราไวย์ได้อาศัยอยู่ก่อนการออก	 ส.ค.1	

และโฉนดทีด่นิของโจทก์	ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย 

ทางอากาศย้อนอดีต		โครงกระดูกที่ขุดค้นพบ 

ทีพ่ืน้ทีพ่พิาทซ่ึงตรวจ	DNA	แล้วมีความสมัพนัธ์

กบัคนในชมุชนในลกัษณะเครอืญาตโิดยเฉพาะ

เจ้าของบ้านที่ท�าการขุดค้น		ทะเบียนนักเรียน

เล่มแรกของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ท่ีพบ 

รายชื่อชาวเลราไวย์เข้ามาศึกษาก่อนปี	พ.ศ.	2497

(ก่อนออก	 ส.ค.1)	 และยังมีชีวิตอยู่บางส่วน 

รวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆ	 มาประกอบ 

เพื่อเสนอต่อศาลจังหวัดภูเก็ต

	 เมือ่วนัที	่13	ธนัวาคม	2559	ศาลจงัหวดั

ภูเกต็จงึได้ยกฟ้องคดีนายทนุขบัไล่ชาวเลราไวย์ 

ถึง	 7	 คดี	 เพราะมีพิรุธน่าสงสัยหลายอย่าง 

ในหลักฐาน	ไม่ว่าจะเป็น	ส.ค	1	และใบไต่สวน

ในการออกโฉนดที่ดินแปลงพิพาท	 เพราะมี 

การเพิ่มเติมข้อความเป็นเท็จ	 และไม่กรอก

ข้อความที่ส�าคัญว่ามีชาวเลราไวย์อาศัยอยู่ใน

พื้นท่ีมาก่อนการออกโฉนด	ท�าให้ศาลสงสัยว่า 

ผู้ทีม่ชีือ่ในโฉนดทีดิ่นเป็นผู้ทีม่สิีทธใินทีดิ่นหรอืไม่

เมือ่มเีหตุอนัควรสงสัย	ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง				

	 แม ้ว ่ าคดีนี้ กรมสอบสวนคดีพิ เศษ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาช่วยเหลือ 

ชาวเลราไวย์	 แต่คดีก่อนหน้าที่ชาวเลราไวย์

ต้องแพ้คดี	 และคดีถึงที่สุดแล้ว	 ต้องถูกบังคับ 

ให้รื้อบ้าน	 ทั้งที่มีพยานหลักฐานเหมือนกับ 

คดีที่ชนะ	 แต่ไม่มีช่องทางน�าพยานหลักฐาน 

เข้าสู่การพิจารณา	แต่อย่างน้อยความพยายาม

ในการทวงคืนความยุติธรรมครั้งนี้ 	 ท�าให  ้

ชาวเลราไวย์ไม่น้อยกว่า	 1500	 ชวีติ	 ได้มโีฉนดทีด่นิ	 

เลขที่	8324	กว่า	12	ไร่	และได้สิทธิครอบครอง

แบบถกูกฎหมาย	ในพื้นที่ทีพ่วกเขาอยูม่าตัง้แต่

ครั้งบรรพบุรุษ	เป็นการทวงสิทธิที่พวกเขาพึงมี	

พึงได้อย่างเป็นธรรม

กรมสอบสวนพเิศษค้นหลกัฐานร้องศาลพจิารณาความเป็นธรรม
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 “ผมได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นนักโทษ

ช้ันดีด้วยครับ อีกไม่นานผมจะได้ไปอยู่กับแม่

และลกู ขอบคณุมากนะครบั”	เสยีงแห่งความดใีจ 

ท่ีได้ท�าหน้าที่พ่อ	 เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้ลูก	 

เชือ่ว่ายงัมีคนจ�านวนอกีไม่น้อยท่ีเกดิมา	“ไม่ม”ี	

เอกสารรับรองสัญชาติไทย	 และยังไม่มีบัตร

ประชาชนอีกด้วย	สาเหตอุาจเกดิจากตกส�ารวจ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

พ่อแม่ไม่แจ้งเกดิ	 ถกูทอดทิง้	 ขาดความรูค้วามเข้าใจ

ในการรับรองสถานะทะเบียน	 รวมถึงไม่มี 

เอกสารหรือบคุคลเป็นพยานเพ่ือยนืยนัสัญชาติ	

หลายคนต้องกลายเป็นคน	“ไร้สัญชาติ”	เพราะไม่มี

บัตรประชาชน	 ท�าให้ไม่ได้รับสิทธิท่ีคนไทย

ควรได้

 ก�าแพงเรือนจ�า...	 ไม่อาจปิดก้ันความเป็น

พ่อลูก	 ผู ้ต ้องขังชายคนหนึ่งยิ้มอย่างมีความสุข	 

เมื่อ เข ้า รับการจัดเก็บสารพันธุกรรม	 เพื่อ เปรียบ

เทียบความเป็นพ่อกับลูกสาววัย	 12	 ปี	 ที่รอคอย 

ผลการตรวจสารพันธุกรรมนี้ ไปประกอบการ

พิจารณาการมีสัญชาติ ไทย	 เขาได ้ท�าหน ้า ท่ี 

ของความเป็นพ่อให้กบัลกูสาว	ซึง่จะต้องเข้าเรยีนต่อ	 

แต่ขาดหลักฐานส�าคัญ

การตรวจสารพันธุกรรมDNA
เพื่อคืนสิทธิในฐานะคนไทย

การศึกษา

การสมัครงาน การเดินทางไปต่างประเทศ รับราชการ

การรักษาพยาบาล สวัสดิการพื้นฐานอื่นๆ

สิทธิที่คนไทยควรได้

เรื่องที่ 14
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	 กระทรวงยุ ติธรรม	 โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร ์	 จึงจัดโครงการตรวจสารพันธุกรรม	 DNA
เพื่อยืนยันการมีสัญชาติไทยและเป ิดโอกาสให ้ขอรับการตรวจสารพันธุกรรมได ้	 โดยไม ่ มี 
ค่าใช้จ่ายให้แก่คนที่ไร้สถานะมีปัญหาทางทะเบียนราษฎร	 โดยได้น�าการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม
มาเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว	 เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทะเบียนราษฎรและ
ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน	 ซึ่งมีผู ้ขอตรวจพิสูจน์ปีงบประมาณละ 
1,600-2,000	 ราย	 โดยนอกจากจะให้ผู ้ขอรับการตรวจเพื่อเข้ารับการจัดเก็บสารพันธุกรรม	 
ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 (กรุงเทพมหานคร)	 แล้ว	 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 ยังให้บริการจัดเก็บสาร
พนัธกุรรมในพืน้ทีอ่ืน่ๆ	กรณทีีไ่ม่สามารถเข้ารบัการตรวจได้	เช่น	กรณกีารจดัเกบ็สารพนัธกุรรมของผูต้้องขงั 
ในเรือนจ�า	 อย่างในกรณีผู้ต้องขังชายข้างต้น	 การใหสัญชาติเท่ากับเป็นการคืนสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับ
ประชาชน	 ในเรื่องการศึกษา	 การสมัครงาน	 การเดินทางไปต่างประเทศ	 ตลอดจนสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ
อย่างการรักษาพยาบาล	 การให้สิทธิในการตรวจสารพันธุกรรม	 DNA	 แบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ท�าอยู ่	 ในทางหนึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงความเป็นธรรมเช่นเดียวกัน	 
เพราะส�าหรบับางคน	คงไม่ต้องพดูถงึค่าใช้จ่ายในการตรวจสารพันธกุรรม	แค่เพียงค่าเดินทางยงัต้องใช้เวลา 
หลายเดอืนเพือ่รวบรวมเงนิมาเป็นค่าใช้จ่าย	คณุย่าผูเ้ลีย้งหลาน	12		ปี	คนหนึง่	ทีลู่กชายอยูใ่นเรือนจ�า	คณุย่า
บอกกบัเจ้าหน้าทีว่่า	“รอย่าวดิบ่อปลาข้างบ้านก่อน ก็น่าจะพอมค่ารถ เดินทางพาหลานไปตรวจค่ะ”	2	 เดือน 
ผ่านไป	เจ้าหน้าที่แจ้งว่า	“คุณย่าคะ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีโครงการที่ลงพื้นที่ ไม่ไกลจากบ้านคุณย่า  
จะได้ไม่ต้องเดินทางมาให้เสียค่าใช้จ่าย” แต่คุณย่าปฏิเสธ	 ยืนยันว่าจะวิดบ่อปลาสัปดาห์หน้าและต้องการ 
เดินทางมาเพราะจะได้พาหลานไปเยี่ยมลูกชายในเรือนจ�าด้วย
 นีค่อือกีหนึง่ครอบครวัทีต้่องดิน้รนเพ่ือการได้มสีญัชาติไทย และการมโีอกาสเพือ่จะได้รบัสทิธิ
พื้นฐานของการเป็นคนไทย

ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจสารพันธุกรรม

	 ผู้ท่ีต้องการขอรับบริการตรวจสารพันธุกรรม	 สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่	 ที่ว่าการอ�าเภอ
ส�านักงานเขต	 มูลนิธิฯ	 ยุติธรรมจังหวัด	 จัดส่งหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจสารพันธุกรรม 
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 	 เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลและเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว	 เจ้าหน้าท่ี 
จะนัดหมายผู ้ขอรับการตรวจเพื่อเข ้ารับการจัดเก็บสารพันธุกรรมที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	
(กรุงเทพมหานคร)	 หรือนัดหมายการจัดเก็บสารพันธุกรรมในพื้นที่ต่างๆ	 หากพื้นที่นั้นมีผู้รับการตรวจ

เป็นจ�านวนมาก	หรือกรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจได้	เช่น	ผู้ต้องขังในเรือนจ�า

ขั้นตอนการจัดเก็บสารพันธุกรรม

 

 
 1 	 	การลงทะเบียนจัดท�าข้อมูลประวัติรายบุคคลของผู้เข้ารับการตรวจ	และการลงนามยินยอม

ให้ตรวจสารพันธุกรรม

 2 	 	การพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ/ฝ่ามือ	เพื่อประกอบข้อมูลประวัติรายบุคคล

 3 	 	การถ่ายภาพของผู้เข้ารับการตรวจ			 4 			การจัดเก็บสารพันธุกรรม
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การรายงานผลการตรวจสารพันธุกรรม

	 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 จะแจ้งผลการตรวจกลับไปยังหน่วยงาน

ที่ร้องขอเป็นเอกสารลับและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	มีรายงาน

ผลการตรวจ	ดังนี้

 1 	 	หนังสือแจ้งผลการตรวจ

 2 	 	รายงานการจัดเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์และ 

ภาพประกอบรายงานการตรวจพิสูจน์

 3 	 	รายงานผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมและภาพถ่าย

ประกอบรายงานผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม 

โดยใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการเฉลี่ยประมาณ	55	วัน	

ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของการตรวจพิสูจน์

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มนิติเวชคลินิก กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	อาคารรัฐประศาสนภักดี	(อาคารบี)	ชั้น	9	 
ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง		เขตหลักสี่		กรุงเทพมหานคร	10210

	:	0	2142	3571
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	 ผลจากการบังคับคดีท�าให้ลูกหนี้ต้องจมอยู่กับความเครียดกับดอกเบ้ียที่ต้องรับผิดชอบ	 และยิ่งไม่มี

ทรัพย์สินลูกหนี้ก็จะยิ่งทวีความเครียด	 	 โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	 กรมบังคับคดี 

จึงเสมือนการปลดล็อคในการแก้ปัญหา	 และเป็นการช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับช�าระหนี้	 ช่วยให้ลูกหนี ้

ไม่ต้องถูกบังคับคดี	 ถูกฟ้องร้องล้มละลาย	 ลดปัญหาครัวเรือนของประเทศ	 ท้ังยังให้ความยุติธรรม 

อย่างเท่าเทียมกันทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้	

	 หนึ่งในลูกหนี้ ท่ีเข ้ากระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาทฯ	 เล่าว ่า	 “จากหนี้ที่ เราไม่มีเงินผ่อนแบงก์

เริ่มจากมีบริษัทบริษัทหน่ึงที่เราท�าเก่ียวกับไร่อ้อยเขาเอาหลักทรัพย์ของเราไปบังคับเราขายฝาก 

แล้วที น้ีเราก็โดนคดีนี้ว ่าเราไม่มีผ ่อน แล้วทีนี้ เราจะผ่อนเขา เขาบังคับให้เราถ ้าจะผ่อนให ้

ผ่อนให้ครบ เป็นเงินจ�านวนสองล้าน วันที่จะไปผ่อนเขา เขาเพิ่มขึ้นอีกเป็นหลักแสน วันนี้ขึ้นแสนนึง  

จากเป็นหนี้นอกระบบเราก็เลยไปขอ บสก. ท่านก็เลยส่งเรามาท่ีน่ี แล้วเรามาประนอมหน้ีท่ีน่ี  

ตอนแรกเราคิดนะคะว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนจะพาลูกพาหลานไปอยู่ที่ไหน ไปนอนที่ไหน ไม่มีที่นอน  

ไม่มีบ้านอยู่ แล้วทีนี้มาเจอแบบนี้ประทับใจมาก ท่านให้เราผ่อนตามความสามารถของเรา เราก็เลยยื่น

ไปว่า สองล้านบาท และอีกส่วนหนึ่ง แปดแสนบาท ดอกเบี้ยท่านจะคิดเริ่มต้นที่ล้านสอง ให้เราผ่อนแค่ 

ล้านสอง 

 เราขอผ่อน 7 ปี ท่านเสนอให้เราส่งเดือนละหมื่นสอง เราภูมิใจมาก พอใจมาก ประทับใจมาก  

เราถงึกบัน�า้ตาไหลเลยค่ะ พดูกบัท่านน�า้ตาไหลเลยว่า ตอนนีเ้รามบ้ีานอยูแ่ล้ว เราจะขยนัเพิม่ขึน้ เราเป็นคน 

ท�าเกษตร และทน้ีีเราขอระยะเวลา 7 ปี เราจะพยายามสองล้านให้หมดจะไม่ให้ใครเสยีใจ เราอยากได้บ้านเราคนื  

เราจะไม่ยอมขายให้ใคร ถ้าใครจะซือ้จะไม่ยอมขายจะอาศัยความขยนัของเราเพ่ิมขึน้ ครอบครวัน้ีจะขยนัเพิม่ขึน้ 

กรมบังคับคดี

	 ไม่มีใครอยากเป็นลูกหนี้	 แต่เพราะความ	
“ไม่มี”	 ไม่ว ่าจะเป็นหนี้สินท่ีเกิดจากครัวเรือน	 
หน้ีรายย่อย	 หนี้บัตรเครดิต	 หนี้	 กยศ.	 กลายเป็น	
“หมุนเงิน”	 ไม่ทัน	 จนต้องขึ้นโรงขึ้นศาล	 ต้องถูก 
ยึดทรัพย ์ 	 อายัดทรัพย ์สินเ พ่ือน�ามาช�าระหนี ้
ในท้ายทีส่ดุ

ปลดล็อคปัญหาหนี้ชั้นบังคับคดี
ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ

เรื่องที่ 15

หนี้

64



“ขอบคุณมากขอบคุณโครงการนี้  ท�าให ้เรา 

มีก�าลังใจ ท�าให ้ เรามีที่อ ยู ่  มีสมาธิ ในการ 

ครองตัวและก็ท�างาน ให้ครอบครัวเราเข้มแข็งขึ้น 

ขอบคุณมาก ขอบคุณจริงๆ ค ่ ะ  ฝากถึ ง 

ทุกคนที่เป็นหนี้ อย่าท้อถอยแต่ให้สู ้ต ่อยังไง

มันก็หมด ท่านขยายเวลาให้เราแล้ว เราอย่าไป

พยายามเบี้ยวหนี้ มีเท่าไหร่รีบส่ง ถ้าไม่มีก็ต้องไป 

ติดต่อ คือเราจะไม่ขาดการติดต่อแล้ว ขอบคุณมาก” 

ลูกหนี้ที่ เข ้าร ่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทชั้นบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา	 กล่าว	

และนี่เป็นเพียงเสียงสะท้อนเล็กๆ	จากหลายหมื่น 

หลายพันคดีของลูกหนี้ ท่ีได ้รับการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาท

เรื่องที่ 11เรื่องที่ 11
	 ในงาน	 “โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทช้ันบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา”	

เมื่อวันที่	 21	 กรกฎาคม	 2561	 เธอเป็นหนึ่ง 

ในลูกหนี้ท่ีเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ช้ันบังคับคดี 	 โดยกรมบังคับคดี 	 นับ ต้ังแต ่ 

ปี	 2540	 ที่ มีคดีค ้างอยู ่กว ่า	 400,000	 คดี	 

นี่เป็นแนวทางหน่ึงท่ีไม่เพียงช่วยให้ลดภาระ 

การด�า เนินการบั งคับคดี 	 ในเวลาเดียวกัน 

ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและช่วยในเรื่องผลกระทบ 

ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศ			

	 ที่ผ่านมาเก่ียวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ช้ันบังคับคดี	 กรมบังคับคดี	 ได้ด�าเนินการในเรื่อง

ต่างๆ	ได้แก่	

	 1.	 จัดให้มีการไกล่เกลี่ยกัน	 เพื่อช่วยเหลือ

ลูกหนี้ที่มีรายได้น้อย	 พวกเกษตรกร	 ต้องเป็น 

หนี้นอกระบบ

	 2.	ช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับช�าระหนี้

	 3.	 ช ่วยให ้ลูกหน้ีไม ่ต ้องถูกบังคับคด ี

ถูกฟ้องร้องล้มละลาย

	 4.	ลดปัญหาครัวเรือนของประเทศ

	 5.	ให้ความยตุธิรรมอย่างเท่าเทยีมกันทัง้เจ้า

หนี้และลูกหนี้	

	 6.	 เป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี

	 7.	 ให้ความรู ้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย 

เช่น	กู้ยืม	ค�้าประกัน	จ�าน�า	จ�านองขายฝาก

	 8.	 ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายน�านอง	

จ�าน�า	ขายฝาก	ค�า้ประกนั	การวางทรพัย์	ไกล่เกลีย่

ข้อพิพาท

	 9.	 ให้ความรู้ทางการเงินและค�าปรึกษา

กฎหมาย

	 10.	คุณภาพชีวิตลูกหนี้ดีขึ้น

ยื่นค�าร้อง

ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

รับค�าร้อง

ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ตรวจสอบข้อมูล

และตั้งส�านวน จัดท�าหนังสือแจ้งวันนัด
ให้คูค่วาม	 ผูม้ส่ีวนได้เสยี	
แจ้งวนันดัผูไ้กล่เกลีย่

เจรจาไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท

ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดี

1

2

3

4

5

6

10
นาที

30
นาที

20
นาที

บันทึกผลไกล่เกลี่ย

และข้อตกลง
5
นาที
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อาสาสมัคร

ยุติธรรมที่พึ่งได้
 ในขณะที่ปัญหาอาชญากรรมมีความรุนแรงและโหดร้ายมากข้ึน	 ไม่ว่าจะเป็นการฆาตกรรม	 
การทะเลาะววิาท	การข่มขืนกระท�าช�าเราทางเพศ	จากสิง่ทีป่รากฏให้เหน็ในข่าวยงัพบว่า		ผูก่้อเหตุมอีายุ
น้อยลง	 มีพฤติกรรมเลียนแบบ	 ขณะท่ีวิธีการเริ่มโหดเหี้ยมมากขึ้นเรื่อยๆ	 หลายคดีที่เศร้าสะเทือนใจ 
พบว่า	 เด็กที่ก่ออาชญากรรมในฐานะ	 “ผู้กระท�า”	 และตกเป็นผู้ต้องหากระท�าความผิดนั้นมาจาก 
การขาดความรักความอบอุ่นเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อย่างใกล้ชิด

	 การลดอาชญากรรมและความรุนแรง	 จึงต้องเริ่มตั้งแต่ในบ้าน	 โรงเรียนและสังคม	 ดังนั้น 

ในนโยบายของการ	“ป้องกนัอาชญากรรม”		จงึให้ความส�าคญัอย่างมากกบัการท�างานอย่างมส่ีวนร่วมกบั 

ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น	พ่อแม่	ครู	ฯลฯ	เพื่อให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงในอนาคต	ภายใต้กรอบการท�างาน	 

แนวนโยบายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่จะท�าให้เป็นที่พึ่งส�าหรับประชาชน

เรื่องที่ 16

	 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	 

(กพยช.)	 ได้เข้ามาให้ความรู ้ดูแลเพื่อป้องกันอาชญากรรม	 

ในด้านบงัคบัใช้กฎหมายให้ความยตุธิรรมส�าหรับประชาชนได้ให้

กรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมไว้	6	ด้าน	ได้แก่

ได้จัดท�าพืน้ทีล่ดความเสีย่งการเกดิอาชญกรรม	เช่น	

ติดไฟฟ้าให้แสงสว่างเพียงพอ	ปรับปรุงพื้นที่เปลี่ยว	 

ไม่ให้ประชาชนรูส้กึหวาดกลวั	ตดิกล้อง	CCTV	ทกุพืน้ทีท่ี่

เสีย่ง	เข้มงวดสถานบนัเทงิแหล่งมัว่สมุเพือ่ไม่ให้เกดิ 

ปัญหาอาชญกรรม

ด้านสภาพแวดล้อม
ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน	 

จัดเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	 อาสาสมัคร	

เพื่อดูแลแจ้งเบาะแสหากเกิดเรื่องไม่ดี

การมีส่วนร่วมของประชาชน2

กระทรวงยุติธรรม กับนโยบายป้องกันอาชญากรรม
กรอบแนวทาง 6 ด้านสู่การแก้ปัญหา

1
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ดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด	ผู้ที่เพิ่งออกจากเรือนจ�า	 จัดการ

อบรมให้ค�าปรกึษา	จดัหาแหล่งทนุ	แหล่งงานและปรบัทศันคติ	

ให้คิดดีท�าดี	มีอาชีพที่สุจริต

ป้องกนัการกระท�าผดิซ�า้3

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นักท่องเที่ยวต่างชาติ	

เด็ก	 สตรี	 คนชรา	 ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ	 จัดระบบ	

ป้องกนัอาชญากรรม	และพฒันาศนูย์รับแจ้งเหตุ

ลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ5

คอยจับตาคนติดยาเสพติด	 ไม่มีอาชีพ 

ท�ามาหากิน	 พวกนักเลงอันธพาล	 กลุ่มนี้

เป็นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสกลับไปท�าผิดซ�้าอีก

เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสท�าผิด4

ตรวจสอบมาตราการต่างๆ ของกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม

1Step
ตรวจสอบ
มาตรการต่างๆ

2Step
จัดท�า
แผนโครงการ

3Step
ด�าเนินการ 
งบประมาณ

4Step
ด�าเนินกิจกรรม 
โครงการ

ภารกิจของ 
ยุติธรรมจังหวัด

และภารกิจหน่วยงานอื่น
รับผิดชอบ

ระยะสั้น	1	ปี	 
ระยะยาว	2	-	4	ปี	 
ต้องใช้งบประมาณ 

หรือไม่

เสนองบท้องถิ่นจังหวัด
หรือกระทรวงยุติธรรม

น�าเทคโนโลยี เก็บข ้อมูลอาชญากรรม	 พัฒนาเจ ้าหน ้าที ่

มีความรู้และจะมีการตรวจสอบทั้ง	6	ด้านนี้ยังใกล้ชิด	ให้ยุติธรรม 

จังหวัดนั้นๆ	เป็นผู้ดูแล

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการป้องกันอาชญากรรม
6
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น�าร่องมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

	 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การแข่งรถยนต์และรจกัรยานยนต์	ถอืเป็นหนึง่ 
ในโครงการน�าร่องภายใต้แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ให ้เป ็นไปตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติที่ 22/2558

	 ศอ.กต	จงึได้มมีาตรการท่ีเข้มงวดกบัร้านทีจ่�าหน่ายสรุา	โดยเฉพาะสถานบรกิาร 
ร้านที่ขายแอลกอฮอล์	 อยู่บริเวณสถานศึกษา	 รวมไปถึงร้านแต่งรถ	 โดยท้ังหมด 
จะสามารถน�ามาเกบ็ไว้ในระบบข้อมลู	และมกีารใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยเพือ่ให้	ศอ.กต. 
ท�างานง ่ายข้ึน	 นอกจากนี้ 	 ยังการเป ิดให ้ประชาชนทั่วไปสามารถแจ ้งเหต ุ
ร้องเรียน	 เช่น	 เมาทะเลาะวิวาท	 เมาแล้วซิ่งแข่งรถ	 โดยสามารถชี้จุดเป็นภาพถ่าย 
และวิดิโอ	 โดยน�าข้อมูลในที่เกิดเหตุมาแชร์และเป็นข้อมูลในการป้องกันและ 
ปราบปราม	 เพื่อป้องกันปัญหาการก่ออาชญากรรมในวัยรุ ่นต่อไป	 โดยขั้นตอน 
การแจ้งเหตุ	สามารถด�าเนินการได้ตามขั้นตอน	ดังนี้

     แจ้งเหตุการณ์

การกระท�าผิดกฎหมายร้านจ�าหน่ายสุราและ

สถานบันเทิง	:	www.gistda.or.th/iza

ขั้นตอนการแจ้งเหตุ

1.		scan	QR-CODE	หรือ	ป้อน	URL	Browser	www.gistda.or.th/iza
2.		บันทึกเหตุการณ์ผ่านแบบฟอร์มในระบบฯ
3.	Upload	รูปภาพหรือวิดีโอ
4.		บนัทกึต�าแหน่งของจดุเกิดเหต	ุเจ้าหน้าทีด่แูลระบบฯ	จะท�าการคดักรองข้อมูลและด�าเนนิ
ขั้นตอนตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
*ระบบนี้ เป็นระบบฯ Demo (ไม่สามารถใช้ในการเอาความกฎหมายได้จริง)  
จัดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนน�าไปสู ่การพัฒนาระบบฯ เพื่อใช้ในการด�าเนนิการ 
ทางกฎหมายได้จริงในอนาคต หากมคี�าถามสงสยั สามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที่ 
gis.22.2558@gmail.com
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	 วิ ธี ก า ร ป ้ อ ง กั น ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ที่ ส า ม า ร ถ ล ด จ� า น ว น เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น 
ที่ กระท� าผิดกฎหมายได ้ย ่ อมท� า ให ้สั งคม 
มีความปลอดภัย	 สงบเรียบร้อย	 ลดความเสี่ยง 
ส�าหรับตัวเด็กและผู ้ปกครองเองในอนาคต	 
ต ล อ ด จ น ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง สั ง ค ม ที่ ม ี
ต่ออาชญากรรม
	 กระทรวงยุติธรรม	 โดยกรมพินิจและ
คุ ้มครองเด็กและเยาวชน	 จึงได้จัดโครงการ
ส ่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร ่วมกับ 
เค รือข ่าย	 เพื่ อป ้องกันป ัญหาพฤติกรรมเ ส่ียง 
ของเด็กๆ	 โดยร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่าย 
ในการท� า งานใน เชิ งป ้ อ ง กันและติดตาม 
เพ่ือลดภาวะเสี่ยง	 รวมไปถึงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเด็ก 	 ด ้ วยการให ้ความรู ้ ต ่ างๆ		 
แก่เด็กนักเรียน	นักศึกษา	ได้แก่	ความรู้เกี่ยวกับ 
กระบวนการยุติธรรมต่างๆ	 โทษและพิษภัย 
ยาเสพติด	บุหรี่	 รวมถึงเพศสัมพันธ์	 เพื่อป้องกัน
ปัญหาท้องในวัยเรียน	 ซึ่งเป็นความรู้ที่ท�าให้เด็ก
สามารถเอาตัวรอดเมื่อเจอปัญหา	 ในโครงการ 
ยังมีการให้ค�าปรึกษาเป็นรายบุคคล	และร่วมกับ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

คณุครใูนการช่วยดแูล	สงัเกตประเมนิพฤตกิรรม
เด็กนักเรียนว่าพฤติกรรมเส่ียงหรือไม่	 และให้
แนวทางหรือค�าแนะน�ากับเด็ก	
 โรงเรียนนารีรตัน์ จังหวัดแพร่	เป็นหนึง่
ในสถานศึกษาเครือข่าย	 ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	
โดยท�างานร่วมกันใกล้ชิดระหว่างโรงเรียนและ 
สถานพินิจและคุ ้มครองเด็ก	 จังหวัดแพร ่	 
ในการเข้าไปอบรม	 จัดกิจกรรมให้ความรู้	 และ 
ใช้เครื่องมือคัดกรอง	 SDQ	ประเมินพฤติกรรม
นกัเรียนแต่ละคน	และสามารถให้ค�าแนะน�าในวิธ ี
การแก้ปัญหาให้เด็กๆ	 รายบุคคลในการน�า
ไปปรับใช้กับชีวิต	 และลดปัญหาการเข้าไป 
ยุง่เกีย่วกบัยาเสพติด	โดยโครงการได้รับผลตอบรับ 
ที่ดีมากและเชื่อว่าการท�างานในเชิงป้องกัน 
จะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้	อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าทางภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือแต่เป็น 
เพียงส ่วนหนึ่ง	 แต่รากฐานที่จะช่วยสร้าง 
ความเข้มแข็งและลดความเสี่ยงต้องเริ่มจาก	
“ครอบครัว”	 ปลูกฝังจิตส�านึก	 ให้ความรัก 
ความอบอุ ่น	 ปลูกฝังเรื่องการรู ้ถูกรู ้ผิดและ 
ไม่ปกป้องลูกในทางที่ผิด

	 จากแนวโน้มอาชญากรรมท่ีผู ้กระท�า 
ความผิดมีอายุลดลง	 ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจกว่าน้ัน 
ยั งพบว ่ า เ ด็กที่ กระท� าความผิดส ่ วนใหญ ่ 
มักเป็นเด็กที่ต้องออกจากสถานศึกษากลางคัน	 
เด็กกลุ ่มน้ีจึงถือเป็นเด็กกลุ ่มเสี่ยงที่ควรได้รับ 
การดูแลเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนออกจาก
ระบบการศึกษาและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

สร้างแนวร่วมสถานศึกษาเครือข่ายฯ
ป้องกันการกระท�าผิดในเด็ก

เรื่องที่ 17
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ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

เรื่องที่ 18

2561 2562

	 	 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	 ได้ร่วม
ด�าเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์	 โดยมี
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ	881	โรงเรียน	
และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ	 จ�านวน	 135,777	 คน	 
โดยน�ากรอบเนือ้หาการด�าเนนิงานทัง้	4	กรอบเนือ้หา 
ลงไปด�าเนินกจิกรรมในโรงเรยีน	รวมทัง้กรอบเน้ือหา
เฉพาะด้าน	 เช่น	 ความรู้ในงานนิติวิทยาศาสตร์	 

ลงไปด�าเนินกิจกรรมในโรงเรียน 

	 	 ส�านกังานกจิการยตุธิรรมในฐานะหน่วยงานกลาง	 
ได ้รวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่ เข ้าร ่วมโครงการ 
โรงเรยีนยตุธิรรมอปุถมัภ์	โดยมโีรงเรยีนเข้าร่วมโครงการฯ	 
จ�านวน	 858	 โรงเรียน	 และมีแผนการด�าเนินงาน 
เพือ่ขยายผลให้ครอบคลมุมากยิง่ขึน้	โดยมเีป้าหมาย	
1,100	โรงเรียน	ภายในเดือนกันยายน	2562	

โครงการ
โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

	 กระทรวงยติุธรรมได้ด�าเนนิโครงการโรงเรยีนยตุธิรรมอปุถมัภ์	
มาตัง้แต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561		โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่บรูณาการ 
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม	 กระทรวงศึกษาธิการ	
กระทรวงมหาดไทย	 และกรุงเทพมหานคร	 ในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ	
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสานึกให้กับเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษาในเร่ืองกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 
การมีวินัย	 การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น	 การสร้างภูมิคุ้มกัน 
ในการป้องกนัตนเองมใิห้ตกเป็นเหยือ่ของยาเสพตดิ	ภยัอาชญากรรม	
หรือต้องตกเป็นผู ้กระท�าความผิด	 และเสริมสร้างสังคมเคารพ 
กฎหมาย	 (Culture	 of	 Lawfulness)	 โดยให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม	 สร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาในพื้นที่	 
เพื่อการขับเคลื่อนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

	 กระทรวงยุติธรรม	 มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์จะสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความตระหนักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาช่วยกันบ่มเพาะและ 
เสริมสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชน	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้	มีทัศนคติที่ดี	 
และมีเกราะป้องกันภัยจากภัยอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด	 ให้สมกับค�าขวัญของโครงการที่ว่า	 
“เด็กดีมีภูมิคุ้มกัน รู้ทันภัยสังคม”

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ดังนี้
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	 แม ้ว ่ าที่ ผ ่ านมาภาครัฐบาลจะหา

แนวทางวิธีป ้องกัน	 โดยเฉพาะกลุ ่มเสี่ยง	

“นักเรียนช้ันประถมศึกษา”แต่ยังไม่เพียงพอ

และทันต่อสภาพปัญหายาเสพติดท่ีปัจจุบัน

เข้าถึงกันได้ง่าย	 สามารถซื้อขายกันได้สบาย

ผ่านสื่อออนไลน์	 และด้วยพื้นฐานของแต่ละ 

ครอบครัวแตกต่างกัน	 การที่จะแก้ปัญหา 

ในช่วงวัยรุ ่น	 วัยหัวเลี้ยวหัวต ่อจึงอาจจะช้า

เกินไป	 ส�านักงาน	 ป.ป.ส	 ที่มีภารกิจทั้งงาน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 จึงมองเห็น 

หนทางใหม่ในการท�างานเชิงรุกในด้านการ

ป้องกันยาเสพติด	 ที่ควรเริ่มท�างานเรื่องนี ้

กบัเดก็อายรุะหว่าง	3-6	ปี	หรอื	“เด็กปฐมวยั” 

เพ่ือสร้าง	 “รากแก้ว” นับเป็นแนวทางใหม ่

การท�างานโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ทางสมองในการป้องกันยาเสพติด		

รากแก้วของชีวิต

จากการท�างานในเชิงป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติดที่ผ ่านมา	 พบว่าสาเหตุใหญ่ของ

ปัญหายาเสพติด	 มาจากเร่ืองหลักๆ	 2	 ส่วน	 

1.สภาพแวดล้อมในครอบครัว	 -	 การมีแบบ

ตัวอย่างที่ดีจากคนในครอบครัวที่ไม่ยุ ่งเกี่ยว 

กับยาเสพติด	 2.การตกเป็นเหยื่อเพราะความ

อยากรู้และอยากลอง	 –	 ท่ีสามารถแก้ปัญหา 

ด้วยการพัฒนาทักษะให้เด็กสามารถรู ้ถูกผิด	 

และรู้เท่าทันเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งยั่วยุเกี่ยวกับ 

ยาเสพติดในอนาคต	 อย่างไรก็ตามประเด็น

ส�าคัญของการท�างานในเชิงป้องกันอย่างมี

ประสิทธิภาพยังอยู่ที่	 ช่วงวัยของการท�างาน 

กับเด็กที่จะให้ประสิทธิภาพในการท�างาน 

ด้านการป้องกันยาเสพติดให้ได้มากที่สุด

 หากค�าเปรียบเปรยที่ว่า“เยาวชน”	คือ	“อนาคต 

ของชาต”ิ	วนัน้ีไม่ผิดนกัถ้าจะบอกว่า	“อนาคตของชาต”ิ	ก�าลัง 

ถูกท�าร้ายด้วยยาเสพติด	 โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น	 อายุระหว่าง	

13-20	 ปี	 จากข้อมูลผู ้เข้ารับการบ�าบัดรักษายาเสพติด	 

ในปี	2557	พบว่าเดก็ในช่วง		16-20	ปี	เข้ารบัการบ�าบดัรกัษา 

ยาเสพติดเป ็นจ�านวนมาก	 คิดเป ็นร ้อยละ	 32.8	 คน 

ต่อประชากร	1,000	คน

สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

เรื่องที่ 19
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ที่มา	:	http://developingchild.harvard.edu/key_concepts/executive_function/

อัตราการพัฒนา EF ตามช่วงอายุ

0
ช่วงอายุ (ปี)
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	 จ า ก ง าน วิ จั ย ด ้ า น วิ ท ย า ศ า สต ร  ์

ด้านสมองพบว่า	 การสร้างจิตส�านึกที่ดีที่สุด 

ต้องเริ่มจากวัยนี้	 เพราะเป็นช่วงวัยที่มีการ

พัฒนา	 EF	 ในสมองท่ีจะมีส่วนส�าคัญต่อการ

คิดหรือตัดสินใจ	 รวมถึงการรับหรือปฏิเสธ 

มากที่สุดอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญ	รศ.ดร.นวลจันทร์ 

จุฑาภักดีกุล ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร ์

สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์โมเลกลุ มหาวทิยาลัย

มหิดล	 ได้ให้ค�าตอบเรื่อง	 “EF ในสมอง” 

ว่ามีส่วนส�าคัญต่อการคิดและการตัดสินใจ	 

เด็ กจะ เป ิ ดรั บหรื อป ฎิ เสธมี ผลต ่ อ 	 EF	 

ในสมองมาก	 เพราะสมองส่วนหน้าจะมีเส้นใย 

ประสาทที่แตกแขนงเยอะมาก	 ยิ่งเส้นใยเหล่านี้

สายด่วน 1368 
ตลอด 24 ชม.

หนังสือร้องเรียน ป.ป.ส. 
ส่วนกลาง/ภูมิภาค

แจ้งด้วยตนเอง ป.ป.ส. 
ส่วนกลาง/ภูมิภาค

www.1368.oncb.go.th

ป.ป.ส. เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสยาเสพติด

1 2 3 4

เชื่อมต่อกันมากเท่าไร	 การเชื่อมโยงความคิด 

มีผลดีมากขึ้นเท่านั้นและการพัฒนาของเส้นใย 

สมองนี้จะเกิดข้ึนได้ต้ังแต่เกิดจนถึงวัยหนุ่มสาว

ตอนต้น	หรอือาย	ุ20	ปี	โดยเฉพาะช่วงอาย	ุ3-6	ปี	 

จัดเป็นช่วงที่มีการพัฒนา	 EF	 สูงที่สุด	 หรือ 

ในช่วง	“เด็กปฐมวยั”	หรือหมายความว่า	ในการ 

ปลูกฝังเรื่องการปฏิเสธยาเสพติด	 ของเด็กดี

ที่สุดต้องเริ่มจากวัยนี้	เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคตซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะสามารถสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้เด็กในท้ายที่สุด

	 ถือเป็นก้าวส�าคัญในการยกระดับการ

ท�างานป้องกันยาเสพติดเพื่อก้าวต่อในการลด

ปัญหายาเสพติดในอนาคต
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	 แม้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะไม่มี

ปัญหาในเรื่องความไม่เสมอภาคระหว่างชาย

หญิง	 ในแง่ของการได้รับสิทธิ	 ความเท่าเทียม 

ท่ีเพิ่มมากขึ้นในที่ท�างานและสังคม	 ทว่าใน

ความจรงิแล้ว		สถานการณ์เรือ่งนีใ้ประเทศไทย

ยังคงพบความไม่เสมอภาพระหว่างชายหญิง 

อยู่มาก	 อาทิ	 บทบาทของผู้หญิงในท่ีท�างาน 

ซึง่ยงัไม่เท่าเทยีมในระดบัองค์กรส่วนใหญ่ผูน้�า

หรือหัวหน้ายังเป็นผู้ชายโดยเฉพาะผู้บริหาร

ระดับสูง	 รวมไปถึงทัศนคติในสังคมที่ชาย 

ยังเป็นใหญ่	 เช่น	 ความคิดว่าลักษณะของ 

ผู้หญิงไม่เหมาะกับการท�างานบริหาร	 หรือ

แม้แต่ในการใช้ชีวิตยังมีทัศนคติหลายอย่างท่ี

ชายมีบทบาทน�า	 ตั้งแต่การเลือกใช้นามสกุล 

ตัวเองเมื่อแต่งงาน	การใช้นามสกุลของลูกก็ยัง

คงใช้นามสกุลครอบครัวผู้ชายเป็นต้น	 ทั้งๆ	 ที่ 

ในเวลาที่ ผ ่ านมาในทางกฎหมายมีการ 

ปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มสิทธิความเสมอภาค	 เช่น	 

การใหผู้้หญิงสามารถเลือกใช้นามสกุล	เป็นต้น	

สิทธิมนุษยชนและ

การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ

	 ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึง

ของสมาชิกองค์การสหประชาชาติล�าดับที่	 55	

และยังเป็น	 1	 ใน	 48	 ประเทศที่ให้ความสนใจ 

เร่ืองสิทธิมนุษยชน	 การพัฒนาเร่ืองความ

ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน	โดยเฉพาะประเด็น

ในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ	 จึงกลายเป็น

วาระใหญ่	 ของรัฐบาลภายใต ้การน�าของ 

นายกรัฐมนตรี	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา			 

ที่เคยกล่าวว่า	 “เราจะเดินหน้าไปด้วยกันและ

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง) (Stronger, Together 

and Leave No one Behind) 

	 ในวันที่	 21	 พฤศจิกายน	 2560	 จึงได้ 

มีการประกาศวาระแห่งชาติ	 “สิทธิมนุษยชน 

ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน” เพ่ือให้คนในประเทศได้รับ

ความคุ้มครอง	 ความยุติธรรมกับสิทธิมนุษยชน	 

ภายใต ้กรอบ	 “ถอดรหัสวาระแห ่ งชาต	ิ

4+3+2+1=	 Goal	 กุญแจสู ่สังคมสันติสุข”	 

ซึง่ประกอบด้วย	4	สร้าง	3	ปรบั	2	ขบั	1	ลด	ดงันี้

ถอดรหัสวาระแห่งชาติ
4+3+2+1= Goal
 กุญแจสู่สังคมสันติสุข

เรื่องที่ 20
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 4   สร้าง

  1.	จิตส�านึก	สิทธิหน้าที่	ให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
	 	 2.	สร้างระบบติดตาม	มีพลังเครือข่ายช่วยกันป้องกันดูแล
	 	 3.	สร้างวัฒนธรรมให้เคารพซึ่งกันและกัน
	 	 4.	 	สร้างเสริมพัฒนาเครือข่ายทุกส่วนให้มีศักยภาพในการท�างานด้านสิทธิมนุษยชน

 3   ปรับ

  1.	 	ปรับปรุงระบบข้อมูล	เรื่องการละเมิดสิทธิ	ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	แก้ไขปัญหาการละเมิด
	 	 2.	 	ปรับทัศนคติเจ้าหน้าที่	ไม่ใช่แค่ตรวจสอบ	แต่เกิดจากใจมุ่งมั่นท�างานเพื่อสร้างสังคมสงบสุข
	 	 3.	ปรับปรุงกฎหมายการละเมิดสิทธิ	เสนอให้รัฐบาลแก้ไข

 2   ขับ

  1.	 	ขับเคลื่อนองค์กรจังหวัดให้เป็นต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	น�าบทเรียนอื่นๆ	มาพัฒนาการ
ท�างานให้ดีขึ้น

	 	 2.		ขับเคลื่อนแผนให้ไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน

 1   ลด

  ลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง

“ถอดรหัสวาระแห่งชาติ 4+3+2+1 = Goal กุญแจสู่สังคมสันติสุข”

	 กรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ	 ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจนี้	 และเราหวังว่าจะเป็น 
จุดเริ่มต้นส�าคัญของการเดินทางและความก้าวหน้าในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในอนาคต	 ผ่านการ 
ขบัเคลือ่นประเดน็ธรุกจิกับสทิธมินษุยชน	สทิธเิดก็ละเยาวชน	รวมถงึอนสุญัญาและสญัญาระหว่างประเทศ 
ต่างๆ	ในเรื่องสิทธิ	มีรายละเอียดดังนี้
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	 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 เป็นประเด็นหน่ึง

ที่ส�าคัญภายใต้วาระแห่งชาติ	 “สิทธิมนุษยชน

ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนา 

ทีย่ัง่ยนื”  พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี	 

กล่าวในตอนหนึ่งถึงนโยบายการดูแลและแก้ปัญหา

สิทธิมนุษยชนในประเทศว่า	“ต่อจากนี้ไปรัฐบาลจะ

จัดท�าแนวทางและให้ค�าแนะน�าภาคธุรกิจเพื่อไม่ให้

เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินกิจการ

ของตนอีกทั้งดูแลให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติ

หน้าที่อย่างสอดคล้องกับหลักการ	UNGPs	และเป็น

ไปในทิศทางเดียวกัน”	

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(Business and Human Rights)

	 หลงัจากทีผ่่านมา	ประเทศไทยได้กลายเป็น

หนึง่ในหลายๆ	ประเทศทีป่ระสบปัญหาการละเมดิ

สิทธมินษุยชนอย่างกว้างขวาง	ซึง่เป็นผลพวงจาก

ระบบเศรษฐกิจของโลก	 ท�าให้ต้องมีการแข่งขัน

พฒันาเศรษฐกจิเพือ่ยกระดบัความเป็นอยูข่องคน

ภายในประเทศ	 ซึ่งแม้จะส่งผลดีท�าให้ประชาชน 

มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น	 เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี 

ทีท่นัสมยัหรอืเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั	

	 แต่ในขณะเดยีวกนักส่็งผลให้เกดิปัญหาการ 

กระจายรายได้ทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั	 ความเสือ่มโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติ	 รวมท้ังเกิดการละเมิด

สทิธมินุษยชน	 เช่น	 สิทธด้ิานแรงงาน	สทิธใินท่ีดนิ

ท�ากนิ	สทิธใินทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม		 

โดยเฉพาะจากการด�าเนินธุรกิจ	 หรือกิจการ 

ขนาดใหญ่	 ที่ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 

จนกระทบต่อความเป็นอยู ่ของชุมชนท้องถิ่น 

และเกดิการเรียกร้องให้ผู้ด�าเนนิธรุกิจรับผิดชอบต่อ

ผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนจ�านวนมาก	

	 จากสถานการณ์ข้างต้นน�ามาสู่การตื่นตัว

ของประชาคมระหว่างประเทศในการสร้างมาตรฐาน

ระหว่างประเทศเพื่อคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ในภาคธรุกจิขึน้	 จนกระทัง่น�ามาสู่การจดัท�า	“หลักการ

สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” 

	(UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	

Rights:	UNGPs)	ซึง่ประกาศใช้เมือ่วนัที	่21	มนีาคม	

ค.ศ.	2011	เพือ่ก�าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างหน้าที่
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ของรฐัและความรบัผดิชอบของภาคธรุกจิในการ	

“คุ้มครอง	(Protect)	เคารพ	(Respect)	เยยีวยา	

(Remedy)”	ผูไ้ด้รบัผลกระทบด้านสทิธมินษุยชน

จากการประกอบธรุกิจ	ประกอบกบัประเทศไทย

ก็เป็นหนึ่งในกลุ ่มประเทศท่ีพบว่า	 มีสถิต ิ

ข ้อร ้องเรียนเกี่ยวกับป ัญหาการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน	 ถึงส�านักงานคณะกรรมการ 

สิทธมินษุยชนแห่งชาตใินช่วงปีท่ีผ่านมาเพิม่ข้ึน 

โดยเฉพาะข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัปัญหาการละเมดิ

สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นผลจากการด�าเนินงาน 

ทางภาคธรุกจิและรฐัวิสาหกจิ

	 ดังน้ันรัฐบาลจึงมีนโยบายปฏิบัติตาม

หลกัการ	UNGPs	 ให้เกิดผลอย่างเป็นรปูธรรม	

โดยมอบหมายให้กรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ	

กระทรวงยตุธิรรม	เป็นหน่วยงานหลกัด�าเนนิการ

สร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัประเดน็ธรุกจิกบั

สทิธมินษุยชน	หลกัการ	UNGPs	ให้กบัหน่วยงาน

ภาครฐั	 รัฐวิสาหกิจ	และภาคธรุกจิเอกชนอย่าง 

ต่อเน่ือง	 พร้อมทั้งร ่วมกับภาคส่วนต่างๆ	 

จดัท�าแผนปฏบัิตกิารระดบัชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบั 

สิทธิมนุษยชน	 (National	 Action	 Plan	 on	

Business	and	Human	Rights:	NAP)	

	 เมื่อด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการฯ	

แล้วเสร็จ	กระทรวงยติุธรรม	โดยกรมคุม้ครองสิทธิ

และเสรภีาพจะน�าแผนปฏบิตักิารฯ	 ไปเผยแพร่ 

ยงัหน่วยงานต่างๆ	และจัดท�าคูมื่อการด�าเนนิงาน

ตามแผนปฏบิติัการฯ	 เพือ่ให้บรรลผุลอย่างเป็น

รปูธรรม	พร้อมทัง้จดัให้มกีารพจิารณาทบทวน

แผนปฏบิตักิารฯ	 เป็นระยะๆ	 เพือ่ปรบัปรุงและ

พัฒนาให้มคีวามสอดคล้องกบัสถานการณ์และมี

ความเป็นปัจจบุนั

	 เห็นได้ว่าการด�าเนินการของกระทรวง

ยุติธรรม	 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 

ได้สะท้อนความมุ่งมั่นต้ังใจของรัฐบาลไทย 

ที่จะปฏิบัติตามหลักการ	 UNGPs	 ให้เกิดผล 

อย่างเป็นรูปธรรม	 อันจะก่อให้เกิดประโยชน ์

อย่างยิง่ในการเสรมิสร้างความเชือ่มัน่ของไทย 

ในด้านการลงทุน	 กระตุ ้นพัฒนาการของ 

ภาคธรุกจิ	 ท�าให้ภาคธรุกจิเคารพสทิธมินษุยชน 

คุ้มครองไม่ให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิ	 และ

เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	 อันจะส่ง

ผลดต่ีอระบบเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศให้

เตบิโตได้อย่างมัน่คงยัง่ยนื	และท�าให้สถานการณ์ 

สทิธมินษุยชนในประเทศเป็นไปในทิศทางทีด่ขีึน้	

สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล
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 ประเด็นสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชนผู้กระท�าผิด	 เป็นหนึ่งในประเด็น 
ที่กระทรวงยุติธรรมให้ความส�าคัญ	 แม้จะเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมผู้กระท�าผิดต้อง 
รับโทษเมื่อกระท�าความผิดไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่	 แต่ประเด็นหนึ่งที่ได้รับหยิบยก
มาพูดถึงและถกเถียงในกระบวนการยุติธรรม	 คือเรื่องอายุการรับโทษทางอาญาของเด็กท่ี 

“ต�่าเกินไป” 

สิทธิเด็กและเยาวชน 
การก�าหนดอายุขั้นต�่าในการรับผิดทางอาญาของเด็ก 

จากอายุสิบปีไปเป็นสิบสองปี

  กระทรวงยุติธรรมจึงได้เสนอกฎหมายใหม่ 

โดยเพิ่มเกณฑ์อายุการรับโทษจากเกิน	 17	 ปี	 

มาเป็นเกนิ	12	ปี	แต่ทางคณะกรรมาธกิารคุม้ครอง 

สวสัดภิาพเดก็	ต้องการให้ท�าในกลุม่เด็กวยั	10	ปีก่อน  

แล้วค่อยเพิ่มไปเป็น	 12	 ปี	 เพราะกลัวว่าเด็ก 

จะถูกใช้เป็นเครื่องมือให้ท�าผิด	 และไม่มั่นใจว่า 

การคุ้มครองเดก็กลุม่น้ีจะท�าให้ดหีรอืไม่

	 กฎหมายอาญา	มาตรา	73	ระบุว่า	หาก

เด็กคนนั้นอายุไม่เกิน	 10	 ปี	 ถ้าท�าผิดจะไม่ได้ 

รับโทษ	 ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก	 ในมาตรา	

74	หากเด็กคนนั้นอายุเกิน	10	ปีแต่ไม่ถึง	15	ปี	 

เด็กไม่ต้องรับโทษ	 แต่จะโดนว่ากล่าวตักเตือน	

และศาลจะเรียกพ่อแม่ของเด็กมาตักเตือนด้วย	

เพื่อไม่ให้เด็กไปก่อเหตุร้าย	ท�าผิดกฎหมายอีก	

	 แต่หากอายุครบ	 18	 ปี	 ในวันก่อเหตุ	 

หากคดีไม่ร้ายแรงโทษจ�าคุกสูงสุดไม่เกิน	 5	 ปี	

หากเดก็คนนัน้ท�าตวัดมีปีระโยชน์	โทษจากทีต้่อง
ประหารชวีติ	 หรอืจ�าคกุตลอดชวีติ	 อาจลดโทษ 
จ�าคกุไม่เกิน	15	ปี
	 ในปี	 2561	 ที่ผ ่านมา	 มีคดีของเด็ก
และเยาวชนท่ีกระท�าผิด	 ท้ังหมด	 11,172	 คน	 
โดยโทษจากการกระท�าผิดของเด็กจะไม่รุนแรง 
ถึ งขั้นประหารชีวิตหรือจ� าคุกตลอดชีวิต	
เพราะส�าหรับเด็กและเยาวชนน่ีเป็นหน่ึงใน
ประเด็นสิทธิมนุษยชน	 ในการเปิดโอกาสให้
เขากลับตัวและกลับมามีชีวิตใหม่	 สามารถ 
ได้รับโอกาสทีดี่เมือ่พ้นโทษออกจากคกุ	 ปัจจุบนั
นอกจากจะมีบ้านฉุกเฉินไว้รองรับเมื่อพ้นโทษ		 
หากไม่มสีถานท่ีอยู	่นอกจากนีย้งัมศีนูย์ฝึกอาชีพ 
ไว้ฝึกอาชพีสร้างรายได้และมแีนวทางการตดิตาม
จดัหางานท�าหลงัพ้นโทษให้อกีด้วยเพือ่ให้โอกาส 
ในการสร้างชีวิตท่ีดีและลดการกลับมากระท�า
ผดิซ�า้
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 หนึ่งในความก้าวหน้าของความมุ่งมั่น	 เรื่องสิทธิมนุษยชนความเป็นมนุษย์ของประเทศไทย	 คือ

การได้เข้าร่วม	ภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย  

ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment: CAT) และประกาศใช้เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2550	 

ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐทรมานท�าโทษโหดร้ายกับผู้ต้องขัง 

การด�าเนินการว่าด้วยอนุสัญญาการต่อต้านการทรมานฯ 
และการคุ้มครองบุคคลจากการบังคับให้หายสาบสูญ

	 ขณะเดยีวกนัประเทศไทยได้ลงนามรบัรอง

สัญญาระหว่างประเทศ	 ว่าด้วยการคุ้มครอง

บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก

บงัคบั (International Convention for the  

Protection of all Persons from, Enforced, 

disappearance : ICPPED)  เมือ่วนัที	่10	มนีาคม	

2560	 เก่ียวกับการป้องกนั	 ปราบปราม	ทรมาน	 

ท�าให้คนสญูหายอกีด้วย

	 ภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว	 กระทรวง

ยตุธิรรม	โดยกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ	ได้ร่าง	

พ.ร.บ	 ป้องกนัและปราบปรามการทรมานและการ 

กระท�าให้บคุคลสูญหายได้เสนอให้คณะกรรมาธกิาร

วสิามญักจิการสภานติิบญัญติัแห่งชาติ	 (วปิ	สนช.)	

ทบทวนร่าง	 พ.ร.บ	 เพ่ือให้หลักคุ้มครองสิทธิ์แก่

ประชาชน	และยงัมกีารรบัเรือ่งร้องทกุข์	ตรวจสอบ	

ตดิตามช่วยเหลอืแก่ผูร้้องทุกข์	เพือ่ท�าการตรวจสอบ

ให้ความยตุธิรรมต่อไป
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 ในภารกิจของการป้องกันและปราบปราม 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	หรือดีเอสไอ	เป็นกลไกส�าคัญ	

คล้ายกับที่เราเคยดูในหนังฝรั่งแนวสืบสวนสอบสวน	

จะมหีน่วย	FBI	เข้ามาท�าการสบืค้นคด	ีในประเทศไทย	

หน่วยนี้	คือ	“กรมสอบสวนคดีพิเศษ”	หรือ	ดีเอสไอ	

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	

ถอดรหัส DSI

เป็นองค์กรชั้นน�า 

ด้านการสืบสวนสอบสวน

มีมาตรฐาน 

ในระดับสากล

ได้รับความเชื่อมั่น 

ในการบังคับใช้กฏหมาย

บังคับใช้กฏหมาย 

ด้วยความเป็นธรรม

	 ดีเอสไอ	 จัดตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี	 3	 ตุลาคม	

พ.ศ.	 2545	ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 กระทรวงยุติธรรม	 

พ.ศ.	 2545	 มีภารกิจเก่ียวกับการป้องกัน	 

ปราบปราม	 และควบคุมคดีพิเศษที่มีผลกระทบ

ต่อระบบเศรษฐกิจ	 สังคม	 ความมั่นคง	 และ 

ดีเอสไอ : การป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษฯ 
ความยุติธรรมที่พึ่งได้

ความปลอดภัย	 และเน้นด�าเนินคดเีพือ่ปกป้อง 

และรักษารายได ้ของรัฐ	 รวมทั้ งป ้องกัน	 

ปราบปราม	ขบวนการทจุริต	 และอาชญากรรม

ข้ามชาติ	 โดยมีพระราชบัญญัติการสอบสวน

คดพีเิศษ	พ.ศ.	 2547	 เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัการ 

ปฏบิตังิาน
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อาชญากรรมเศรษฐกิจ

ด้านการเงิน	 การธนาคาร	 การภาษีอากร	 การ
ฟอกเงนิ	การกูย้มืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน	
และอาชญากรรมทีเ่กีย่วข้องกบัระบบเศรษฐกจิ	
การคลัง	

คุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

อาชญากรรมที่มีผลกระทบสิ่งแวดล ้อม	
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และทรพัย์สนิทางปัญญา

อาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการกระท�าความผิด
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปัญญา

อาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรม

อาชญากรรมที่มีความผิดข้ามชาติ	 องค์กรอาชญากรรม	 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด ้าว	 การเสนอราคาต่อ 
หน่วยงานของรัฐ	 การค้ามนุษย์	 อาชญากรรมท่ีกระทบต่อ 
ความมั่นคงประเทศ	ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนและอาชญากรรมพิเศษอื่นๆ

	 ตลอดระยะเวลา	 16	 ป ีที่ผ ่านมา	 

กรมสอบสวนคดพีเิศษได้มกีารปรับปรงุภารกจิ

และอ�านาจหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ

ภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของ

งานที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยปัจจุบันมีการแบ่ง

ส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 กระทรวงยุติธรรม	 

พ.ศ.	 2560	 และมกีารปรบัปรงุการปฏบิตังิาน 

ตามนโยบายรฐับาลและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ยตุธิรรม	ในสาม	ประเดน็หลัก	คอื

	 1.	 การมุ ่งเน ้นการปฏิบัติงานแบบ 

สหวชิาชพี	

	 2 . 	 ท� าคดีพิ เศษให ้มีความชัดเจน 

ไม่ซ�้าซ้อนกับงานต�ารวจ

	 3.	อ�านวยความยตุธิรรมคดอีาญาอืน่ด้วย

เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ตามนโยบายรฐับาล		ซึง่ได้

น�านโยบายดงักล่าวมาเป็นกรอบในการทบทวน

บาทบาทหน้าที่ด้านงานคดีพิเศษ	 และปรับ 

ลดงานคดพีเิศษทีห่มดความจ�าเป็นต้องใช้วธิกีาร

สบืสวนและสอบสวนโดยใช้วธิกีารพเิศษจากเดมิ

ท่ีเกีย่วข้องกบักฎหมายจ�านวน	 37	 ฉบบั	 กว่า	 

100	 ฐานความผิด	 เหลือเพียง	 23	 กฎหมาย	

ประมาณ	 50	 ฐานความผดิ	 ซึง่คณะกรรมการ 

คดพีเิศษได้เหน็ชอบตามแนวทางดงักล่าวแล้วและ 

อยูร่ะหว่างออกประกาศ	กคพ.ก�าหนดรายละเอยีด

ของลักษณะของการกระท�าความผิดท่ีเป็น 

คดีพิเศษตามมาตรา	 21	 วรรคหนึ่ง	 (1)	 

แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	 

พ.ศ.	2547	เพือ่ใช้บงัคับต่อไป

	 โดยคดีพิเศษที่ด�าเนินการแล้วเสร็จนั้น	 

เมื่ อน� ามาค� านวณมูลค ่ าความเสียหาย/ 

ผลประโยชน์ที่ปกป้อง	 รักษา	 เรียกคืนให  ้

แก่รัฐ	 เอกชน	 และประชาชนแล้ว	 มีมูลค่าถึง	

402,738.4483	 ล้านบาท	 ในขณะที่แต่ละปี	 

กรมสอบสวนคดพีเิศษใช้งบประมาณเฉลีย่ปีละ	

1,000		ล้านบาทเศษ	เท่านัน้	

อาชญากรรม 4 กลุ่มคดี

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับไว้ด�าเนินการ
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	 ในอนาคตกรมสอบสวนคดพีเิศษได้ก�าหนดทิศทางการท�างานเพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายรฐับาล

และกระทรวงยตุธิรรม	โดยมุง่เน้นการป้องกนัปราบปรามสบืสวนสอบสวนอาชญากรรมทีม่ลีกัษณะพเิศษ

ในหลายๆ	ด้าน	รวมทั้งให้สอดคล้องกับ

นโยบาย	Thailand	4.0	ดังนี้

ก้าวไปข้างหน้า 
ปราบปราม สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษ

เรื่องที่ 20

ด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และการคุม้ครองสิง่แวดล้อม

ด้านการกูย้มืเงินอนัเป็นการฉ้อโกงประชาชน 
และระบบสถาบันการเงิน การฟอกเงนิ

ด้านการค้ามนษุย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ

ด้านทรพัย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบันวตักรรม
ด้านเทคโนโลย ีทีเ่ป็นผลผลิตจากนโยบาย Thailand 4.0

ด้านคอมพวิเตอร์ ซึง่จะ 
เข้ามาเป็นส่วนส�าคญัในการ 
ขับเคลือ่น Thailand 4.0

	 การพฒันาบคุลากรให้มคีวามรู้

ความสามารถ	ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านให้เท่าทนั

กบัอาชญากรรมทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	รวมถงึ	ให้เกดิ

การพฒันาในเร่ืองความเชีย่วชาญด้านการสบืสวน

สอบสวน	 และมุ่งสร้างคนท่ีมีคุณธรรม	 ซื่อสัตย์	 

ตรงไปตรงมา	 อย่างเป็นรปูธรรม	 สอดรบักับการ

สบืสวนสอบสวนคดพิีเศษได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

และท�างานเป็นทีมในรูปแบบ	 “สหวิชาชีพ”	

นอกจากนั้นแล้วจะมุ่งเน้นในเร่ืองการประสาน

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่สร้างความร่วมมอื 

ในระดบัภมูภิาค	 ในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุม่

ประเทศอื่นๆ	 เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล

อย่างเป็นรปูธรรม	 ในการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมทีมี่ลกัษณะเป็นคดพีเิศษร่วมกนัต่อไป

รวมถึงการสนับสนุนบุคลากร	 องค์ความรู้ให้กับ

ส่วนราชการอืน่ๆ	 เพ่ือร่วมกนัป้องกนัปราบปราม	

อาชญากรรมอืน่ๆ	 เพ่ืออ�านวยความยติุธรรมและ

ลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคมต่อไป
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3

ส่วนที่

น�ำคนดีคืนสู่สังคม
 สภาวะ “ผู้ต้องขังล้นเรือนจ�า”(prison overcrowding) หรือ “คนล้นคุก” 

ก�าลั ง เป ็นป ัญหาท่ีส�าคัญอย ่างยิ่ งส� าหรับประเทศไทย ป ัจจุบันประเทศไทย 

มีผู้ต้องขังทั้งส้ิน 356,470 คน (ข้อมูลกรมราชทัณฑ์ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561) 

ท�าให้คุกไทยกลายเป็นคุกที่จองจ�านักโทษสูงที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และมีจ�านวน 

ผู ้ต้องขังสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก และท�าให้ความสามารถในการรองรับผู ้ต้องขัง 

เกินความจุของเรือนจ�าไปถึง 2 เท่า
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 การยกระดับการฟื้นฟูผู้กระท�าความผิด ทั้งในเรื่องการออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟู  

การพัฒนาจิตใจ และการสร้างทักษะอาชีพ ท่ีเอื้อให้ผู ้ต้องขังได้มีโอกาสสร้างชีวิตใหม่ 

อย่างแท้จริง จึงเป็นโจทย์ส�าคัญเพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้ว กลับไปกระท�าความผิดซ�้า  

เพราะในหลายกรณีท่ีการเคยถูกจ�าคุกน้ันเป็นตราบาป และเป็นที่รังเกียจจากญาติมิตร 

และสังคม รวมถึงการขาดทักษะอาชีพและขาดโอกาสการมีงานท�า ความล้มเหลวในการ 

สร้างชวิีตใหม่หลงัออกจากเรอืนจ�า จงึเป็นเหตผุลส�าคญัทีท่�าให้ผูพ้้นโทษบางส่วนหนักลบัไปกระท�า

ความผิดอีก 

 ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรม จึงได้ด�าเนินนโยบายและมีพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากฎหมาย การจ�าแนกแยกแยะและวิเคราะห์ผู้กระท�า 

ความผิดเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะราย การให้โอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาอาชีพ เพื่อที่ 

จะคืนคนดีกลับสู่สังคม (reintegration) ซึ่งจะน�าไปสู่การแก้ปัญหาการกลับไปกระท�าผิดซ�้า 

และแก้ปัญหาคนล้นคุกอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดในการด�าเนินการ ดังนี้ 
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 ในเวลาท่ีผ่านมามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ

เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังนั้นล้าสมัย ไม่สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการปฏิบัติตามแนวทาง 

หลักสากล กระทรวงยุติธรรมจึงได้มีการพัฒนากฎหมาย

เพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานในกลุ ่มภารกิจด้าน 

พฤตินิสัย จ�านวน 3 ฉบับ (พระราชบัญญัติคุมประพฤติ 

พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารการแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูเด็ก

และเยาวชนที่กระท�าผิด พ.ศ. 2561)

 อย ่ า งพระราชบัญญัติ ร าชทัณฑ ์ 

พุทธศักราช 2479 ท่ีได ้ใช ้บังคับมาเป็น 

เวลานาน  มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดรับ

กบันโยบายทางอาญาในปัจจบุนั ยิง่มกีฎหมาย

และกฎเกณฑ์ในระดับสากลมาเกี่ยวข้อง 

กบัการปฏบิตักัิบผูต้้องขังรวมถึงเจ้าหน้าท่ีด้วย

ท�าให้ต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติขึ้นมาใหม่ 

 เพราะเมื่อสหพันธ์เพ่ือสิทธิมนุษยชน

สากล FIDH ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ 

เห็นว่าประเทศไทยมีนักโทษเป็นจ�านวนมาก 

ติดอันดับ 6 ของโลก แต่ไม่ได้มาตรฐานสากล 

ในด้านการละเมิดสิทธิและสุขอนามัยต่างๆ  

มีพื้นที่นอนคับแคบ อาหารและห ้องน�้ า 

ไม ่สะอาด การรักษาพยาบาลไม่เพียงพอ  

โดยเฉพาะการดูแลหญิงตั้งครรภ์ 

 รวมถึงบางมาตรายังไม ่สอดรับกับ

มาตรการระหว่างประเทศ ไม ่ว ่าจะเป ็น  

การอนุญาตให ้ใช ้ เครื่องพันธนาการหรือ 

โซ่ตรวนกับผู้ต้องขัง การยกเว้นโทษทางแพ่ง 

และทางอาญากับ เจ ้ าหน ้ าที่  พนักงาน 

ในเรือนจ�า การอนุญาตให้ขังเดี่ยวนาน 15 วัน  

ติดต่อกัน รวมถึงการอนุญาตให้คุมขังหรือ

ควบคุมผู้ต้องขังในค่ายทหารหรือสถานที่อื่นๆ 

ที่ไม่ใช่เรือนจ�า 

เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำน
ในกลุ่มภำรกิจด้ำนพฤตินิสัย

กำรพัฒนำกฎหมำย

เรื่องที่ 21
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ราง พ.ร.บ.

ราชทัณฑ
พ.ศ. 2560

ยกระดับการราชทัณฑไทย

ใหมในทุกมิติ

 จึงท�าให้มีการแก้ไขปรับปรุง จนเมื่อ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ราชกิจจานุเบกษา 

ได ้มีประกาศว ่ า  สมเ ด็จพระเจ ้ าอยู ่หั ว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พ.ร.บ. 

ขึน้ใหม่โดยพระราชบญัญตัริาชทัณฑ์  พ.ศ. 2560   

มผีลบงัคับใช้มาตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภาคม  2560  

ที่ผ่านมา

 พ.ร.บ. ได้มีการระบุเรื่อง การปรับปรุง

สภาพความเป็นอยู่เรือนจ�าให้ดีขึ้น โดยเฉพาะ

เร่ืองสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล   

มีการจัดที่นอนยางพาราให้ผู้ต้องขังแทนจากเดิม

ที่เอาผ้าห่มปูนอน เน้น 3 ส. คือ ส.สะอาด 

ส.สุจริต ส.เสมอภาค ยกเลิกอาหารฝากขาย

ของผู้คุมและครอบครัวในเรือนจ�า เพราะม ี

ผลประโยชน์ทับซ ้อน และประกาศห้าม 

ไม่ให้ผู ้คุมซ้อมทรมาน หรือละเมิดศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์ คุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ของประชาชน พร้อมช่วยเหลือผู ้ต ้องขัง 

ที่พ ้นโทษหางาน เพื่อลดโอกาสนักโทษ 

กลับมาท�าผิดซ�้าอีก

 น อ ก จ า ก นี้  ยั ง มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง 

พระราชบญัญตักิารบรหิารการแก้ไขบ�าบัดฟ้ืนฟ ู

เด็กและเยาวชนท่ีกระท�าผิด พ.ศ. 2561  

โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 และ 

จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 60 วัน หรือมีผล 

ใช ้บังคับต้ังแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2561  

เพื่ อแก ้ ไขบ� าบัดฟ ื ้ นฟู เด็ กและ เยาวชน 

มีการติดตามหลังจากท่ีพ้นคดี และห้ามไม่ให ้

ใส่โซ่ตรวนแก่เด็กๆ  เว้นแต่จ�าเป็นถ้าหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ เช่น ลักลอบหนีออกจากสถานพินิจฯ  

โดยจะมีการฟื ้นฟูบ�าบัดฝึกอาชีพให้กับเด็ก 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีกลับสู่สังคม

ได้ต่อไป

 การปรับปรุงกฎหมายทั้ ง 3 ฉบับ 

ถือเป ็นการปฏิรูปกฎหมายในการปฏิบัต ิ

ต่อผู้ต้องโทษครั้งส�าคัญ ที่จะเป็นแนวทางไปสู่ 

การแก้ไขปัญหาการฟื ้นฟูคนดีกลับสู ่สังคม 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว

 โดยหัวใจส�าคัญใน พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ 2560 

มีการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาและมาตราต่างๆ  

ที่ทันสมัยและค�านึ งถึ งหลักสิทธิมนุษยชน 

เพิม่ขึน้จากพระราชบญัญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479  

ไม่ว่าจะเป็นการตดิตามจบักุมผูต้้องขังหนีจากเดมิ  

24 ชั่วโมง เป็น 48 ชั่วโมง มีการจับกุม  

แยกผู้ต้องขัง ห้ามไม่ให้น�าเหล้าของมึนเมา

และอาวุธเข้าเรือนจ�ารวมถึงโทรศัพท์ และ

ยกเลิกใช้ “นช.เด็ดขาดชั้นเลว” เปลี่ยนเป็น 

“ช้ันต้องปรับปรุง” เพ่ือไม่ให้เป็นการตอกย�้า 

ความผิดของผู ้ต้องขัง ท่ีสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมได้ สามารถเป็นคนดีของสังคมได้ 

เมื่อพ้นโทษไปแล้ว 
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 ส� า ห รับกา ร วิ เ ค ร าะห ์ ก า รกระท� า 
ความผิดซ�้าของผู ้ที่ผ ่านการแก้ไขฟื ้นฟูโดยจะ
วิเคราะห์จากประวัติการกระท�าผิด จ�านวน 
ครั้ ง ในการกระท�าผิด  การใช ้สารเสพติด  
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ความก้าวร้าว/พฤติกรรม
นยิความรนุแรงการควบคมุตนเอง/อารมณ์หนุหนั 
พลันแล่น ปัจจัยทางครอบครัว ความผูกพันของ
ครอบครัว พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว 

ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ การคบเพื่อน 
การมีงานท�า สภาพที่อยู ่อาศัย ปัจจัยด้าน
การศึกษา เพื่อช ่วยฟื ้นฟูได ้ถูกจุด จัดเก็บ
ข้อมูลผ่านระบบไว้เป็นข้อมูลใหญ่เพ่ือท�านาย 
การกระท�าผิดซ�้าและวางแผนฟื ้นฟูได้อย่าง 
เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการท�า “ผิดแล้วผิดอีก” 
ของผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษในระยะยาว

 ถือเป็นมิติใหม่ที่ “ชุดข้อมูลทางสถิติ” ถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือ 

ในการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมการฟื ้นฟูผู ้กระท�าความผิด 

ในรายบุคคลเพื่อไม่ให้กลับมากระท�าผิดซ�้า โดยคณะท�างานพัฒนาข้อมูล

การกระท�าผดิซ�า้ได้มาดแูลในเร่ืองนี ้เกบ็ข้อมลูการกระท�าผดิซ�า้เข้าระบบ

ที่ตรวจสอบได้ และเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ เพื่อน�ามาประเมินว่า 

กลุ ่มผู ้ต ้องขังเหล่านี้ สามารถกลับตัวสู่สังคมได้หรือไม่ โดยพัฒนา 

หลายๆ ด้าน

กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติ

- ชั้นจับกุม
- ชั้นพิพากษา
- ชั้นเข้าสู่ระบบพัฒนาพฤตินิสัย

ภูมิหลังเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ 
การท�าผิดซ�้าและจะได้วางแผน
ฟื้นฟูได้เหมาะสม

-   เชื่อมโยงประวัติข้อมูล 
ภูมิหลัง

-  น�าข้อมูลมาประมวลวิเคราะห์
การท�าผิดซ�้า

กรอบที่ 1 กรอบที่ 2 กรอบที่ 3

และวิเครำะห์กำรกระท�ำควำมผิดซ�้ำ
เพื่อฟื้นฟูผู้กระท�ำควำมผิด

แนวทางการพฒันาข้อมลูการกระท�าผดิซ�า้

เรื่องที่ 22

การก�าหนดนิยามและแนวทาง 
การติดตามข้อมูลการกระท�าผิดซ�้า

การจ�าแนกประวัติภูมิหลัง 
ผู้กระท�าผิดเพื่อการจัดเก็บข้อมูล

การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
และเชื่อมโยงข้อมูล
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ยกระดับ
พัฒนา

หลักสูตร กศน.

พัฒนาหลักสูตร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส�าหรับเด็ก 
และเยาวชน

จัดเวทสีัมมนา 
การปฏิรูป 
การศึกษา

 ปัจจุบนักรมพนิจิฯ จงึจดัหลักสตูรการศกึษานอกระบบ (กศน.) 
และลงนามความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา  
ร่วมกับ 4  สถาบนั คอื มหาวทิยาลยัรามค�าแหง มหาวิทยาลยัราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอธัยาศยั (กศน.) วทิยาลยัชืน่ชมไทย-เยอรมนั เพือ่เป็นทางเลือก 
ให้เดก็ทีต้่องขงั ไม่ต้องละทิง้การเรยีน และมกีารศกึษาอย่างเท่าเทยีม
กบัเด็กและเยาวชนทีอ่ยูน่อกโลกหลงัก�าแพง 

 เพราะเช่ือว่า “การศกึษา” จะเป็นใบเบิกทางทีส่�าคญัและเป็นการ
พัฒนาตัวเองหลังพ้นโทษของเด็กและเยาวชนท่ีต้องโทษ ภายใต้ความ
ดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ท�าให้มีความพยายาม 
ออกแบบจัดการศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนที่ต้องขังให้มีโอกาสในการ 
เข้าถึงการศกึษา

ให้โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม
ส�ำหรับเด็กและเยำวชนในโลกหลังก�ำแพง

พัฒนาหลักสูตร

 นอกจากการจัดการศึกษาในระบบ  
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ยังได้
ร่วมเครือข่ายภาคการผลิตหรือภาคบริการ 
รับเด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะและฝึกอาชีพ 
ในสถานที่ท�างานจริง ให้ความรู ้  ทั้งทฤษฎีและ
เรียนรู ้ประสบการณ์จากการลงมือท�าจริง  
โดยเด็กและเยาวชนจะได้มีโอกาส “ฝึกงาน” 
ได้ลองท�าอาชีพ ไม่ว ่าจะเป็นด้านบริการ  
การค้าขาย งานท�าบัญชี งานช่างต่างๆ อาทิ 
บาริสต้า งานด้านอาหาร ฯลฯ  ซึ่งท่ีผ่านมา 
สามารถพัฒนาความรู ้ และทักษะอาชีพ 
ให้เด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ  

ได้เป็นอย่างดี ที่ส�าคัญได้รับความสนใจจาก
เด็กและเยาวชนท่ีต้องขังมาก โดยที่ผ่านมา 
มผีูม้าลงทะเบยีนเรยีนในทกุหลกัสตูร รวมทัง้สิน้ 
5,265 คน หรอืคดิเป็นร้อยละ 75.62 จากจ�านวน
เดก็และเยาวชนรวม 6,962 คน
 โปรแกรมการฟื้นฟูด้วยการให้โอกาส 
การศึกษาและการพัฒนาอาชีพอย่างเท่าเทียม
กับเด็กในโลกภายนอก อาจเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดี  
ทีจ่ะช่วยสร้างแรงบนัดาลใจและมองไปข้างหน้า 
เพ่ือเตรียมพร้อมให้พวกเขากลับสู่โลกความจริง
และไม่ให้กลบัมากระท�าความผดิซ�า้อกี

เรื่องที่ 23
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 ถื อ เป ็นความพิ เศษของกิ จกรรม ท่ี

ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน 

ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร 

จากคนต้นแบบด้านกีฬาท่ีจะสามารถเป็นแบบ

อย่างที่ดี ให้กับเด็กๆ

 ในวันนั้นมีผู้มาเข้าร่วมงานกว่า 150 คน

และส�าหรับ โรนัลดินโญ่ การมาเมืองไทยครั้งนี้ 

มีความพิเศษและมีความหมายมากที่เขาได้มี

โอกาสมาให้ก�าลังใจเด็กๆ ในสถานพินิจฯ และ 

เป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปีของโรนัลดินโญ่  

หลงัจากทีเ่ขาเคยมโีอกาสเดนิทางมาประเทศไทย  

เมื่อ 18 ปีก่อน 

 โรนัลดินโญ่ เกาโช่ กล่าวว่า ตัวเริ่มต้น

เล่นฟุตบอลตั้งแต่ 7 ปี เมื่ออายุ 11 ปี เคยร่วม

ทีมเยาวชนท้องถ่ินบ้านเกิดยิงได้ 23 ประตู

ภายในเกมเดียว ซึ่งอยู่ในครอบครัวฟุตบอล 

มาตั้งแต่เด็ก ท�าให้เล่นฟุตบอลเป็นกิจวัตร

ประจ�าวนัมาเร่ือยๆ จนพฒันาไปสูน่กัเตะอาชพี 

บางคร้ังอาจเจออุปสรรคทางสภาพร่างกาย 

บาดเจ็บ และสภาพจิตใจตกต�่า แต่ก็พยายาม

โฟกัส และซ้อมต่อเนื่องมา รวมทั้งสร ้าง 

แรงบันดาลใจเรื่อยๆ และไม่หยุดที่จะสู้ พัฒนา

ตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง จึงอยากฝากเป็นก�าลังใจ 

ถึงเด็กและเยาวชนทุกคน

 บรรยากาศภายในศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนสรินิธร ต�าบลคลองโยง อ�าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม คึกคักเป็นอย่างยิ่งในวันท่ี โรนัลดินโญ่ เกาโช่ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติบราซิล และ

อดีตนักเตะสโมสรบาร์เซโลน่า ซึ่งถือเป็นบุคคลต้นแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้านกีฬาฟุตบอล  

เดินทางมาเยือนประเทศไทย เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2561 โดยเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งเสริมกีฬา

เยาวชนไทย เสริมสร้างแรงบันดาลใจด้วย Idol” ภายใต้โครงการ “ปันฝัน ปันยิ้ม” ร่วมกับกรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

IDOL คนต้นแบบ

เรื่องที่ 24

กอดที่ยิ่งใหญ่ ของ“โรนัลดินโญ่ เกำโช่”

88



ถ้าเรามีความฝันก็ต้องไล่ตามๆ ไปเรื่อยๆ 

ให้พยายามฝึกซ้อม และอย่าหยุด อย่ายอมแพ้

ง่ายๆ โดยอยากฝากถึงเด็กและเยาวชนไทย 

เหล่านี้ว่า สิ่งส�าคัญคือ ถ้าเรารู้ความ 

ผิดพลาดแล้วก็ไม่กลับไปท�าผิดซ�้าอีก และ

เดินหน้าไปสู้การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเอง

ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ทัศนคติ สติปัญญา  

ได ้ดีที่ สุ ด  บนสถานการณ ์และวัน เวลา 

ในสถานพินิจฯ 

 ก ่ อนเดินทางกลับ  โรนัลดิน โญ ่  

ได้เปิดกล่องก�าลังใจ และเขียนข้อความ 

บนป้ายให้ก�าลังใจแก่เด็กและเยาวชนบ้าน 

สรินิธร โดยเขยีนข้อความว่า “กอดทีย่ิง่ใหญ่” 

เพื่อส่ือความหมายถึงให้เด็กเหล่านี้กอดกัน 

ให้กลมเกลียวด้วยความสามัคคีก่อนก้าวสู่

ชีวิตใหม่ต่อไป และเป็นกอดที่ยิ่งใหญ่ที่มี

ความหมายยิ่งใหญ่อย่างยิ่งส�าหรับเด็กๆ

 ที่ผ่านมา กรมพินิจและคุ ้มครองเด็ก

และเยาวชน มกีารส่งเสรมิด้านกฬีากบัเดก็และ

เยาวชนในสภานพินิจฯ และศูนย์ฝึก โดยเปิด 

โอกาสให้เขาเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะ 

ด้านกีฬาหลายประเภท อาทิ กีฬาฟุตบอล 

เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล และแบดมินตัน ฯลฯ  

โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาค ี

เครือข ่ ายต ่ างๆ อาทิ  สโมสรกีฬาบีบีจี  

ในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ ้า

พั ช รกิ ติ ย าภา  สมาคม กีฬาแบดมินตั น 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม

กีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย สโมสร

ฟุตบอลศุลกากร ยูไนเต็ด มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ 

(ประเทศไทย) เป็นต้น โดยมีแนวคิดหลัก 

ใ นกา รมอง เรื่ อ ง  “กี ฬ า”  เป ็ นอ า ชีพ  

ไปพร้อมกับการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน  

“ค ้นพบ” ศักยภาพและคุณค ่าในตัวเอง  

และหวังว่ากีฬาจะเป็นการพัฒนาท่ีควบคู่กัน 
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หรอื “กลางน�า้” และมกีารตดิตามและสงเคราะห์ 

ภายหลังปล่อยตัวเม่ือเด็กและเยาวชนพ้นโทษ 

หรอืทีใ่นโมเดลนีเ้รยีกว่า “ปลายน�า้” โดยติดตาม

และให้ความช่วยเหลือในรายกรณีเพ่ือให้แน่ใจ

ว่าพวกเขาจะสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่าง

ปกติ และลดความเสี่ยงในการกระท�าความ 

ผิดซ�้า “กาฬสินธุ์โมเดล” จึงถือเป็นต้นแบบ 

ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างบูรณาการ

ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาระยะยาวเรื่อง “คนล้นคุก” 

และท�าให้ “การคนืคนดสีูส่งัคม” มปีระสทิธผิลมากขึน้ 

และนีอ่าจจะเป็นโมเดลหนึง่ทีเ่ป็นค�าตอบในการ

ออกจากวงัวนปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

ในระยะยาว

 กระทรวงยุ ติ ธ รรม  โดยกรมพินิ จ

และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน ได้วิเคราะห์

สถานการณ ์การกระท� าผิ ดของ เด็ กและ

เยาวชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และก�าหนด

แนวทางการบริหารการอ�านวยความยุติธรรม 

อย่างบรูณาการผ่าน “กาฬสินธ์ุโมเดล ; กาฬสินธุ์  

แฮปปี ้เนส 2019” โดยมีเป้าหมายในการ

สร ้างสังคมแห ่งความปลอดภัย ตลอดจน 

การป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิโดยท�างาน 

ในเชิงป้องกัน ตั้งแต่ “ต้นน�้า” ในการเฝ้าระวัง

ร่วมกันกับชุมชน และท�าการแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟู

ในการสร้างโอกาสและสร้างอาชีพให้เด็กและ

เยาวชนที่ต้องโทษในการพัฒนาทักษะอาชีพ 

กำฬสินธุ์โมเดล
แก้ปัญหำคนล้นคุกจำกต้นน�้ำถึงปลำยน�้ำ

สร้ำงโอกำสผู้กระท�ำควำมผิด

ได้มคีวำมรูแ้ละอำชีพภำยหลังพ้นโทษ

 “โอกาส” เป็นปัจจัยส�าคัญส่วนหนึ่งที่ท�าให้ผู ้ที่พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมและกลับมา 

มีชีวิตใหม่อีกครั้งโดยไม่ต้องกลับไปกระท�าผิดซ�้า ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมได้มีความริเริ่มใหม่ๆ  

รวมถึงโมเดลระบบฟื้นฟูผู้ต้องขังที่จะเตรียมพร้อมกลับสู่สังคม โดยไม่ได้มุ่งเน้นแต่การสร้างอาชีพ 

แบบเหมารวม แต่ยงัมกีระบวนการสร้างการเรยีนรู้ในเชงิคุณค่า ทกัษะชวีติ รวมไปถงึการพฒันาทกัษะอาชพีใหม่ๆ 

บนพื้นฐานของความหลากหลายในความสนใจของผู้กระท�าความผิด ไม่ว่าจะเป็นโครงการน�าร่องใน

การน้อมน�า“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในเรือนจ�าท่ีเรือนจ�าชั่วคราวเขากลิ้ง  การพัฒนาแบบองค์รวม 

ของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้าของกาฬสินธุ์โมเดล รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพใหม่ๆ 

อย่างนักชงกาแฟหรือบาริสต้า เชฟของหวาน ที่ร้านกาแฟ วังจันทร์ cook&coff  ต้นแบบธุรกิจกาแฟ

ซึ่งสร้างโอกาสให้คนหลังก�าแพงในเรือนจ�าจังหวัดพะนครศรีอยุธยา ฯลฯ โดยแต่ละโครงการมีข้อค้นพบ

ส�าคัญที่น่าสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูผู้กระท�าความผิดและสามารถขยายผลต่อไปในอนาคต 

เรื่องที่ 25
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ผลการด�าเนินงานกิจกรรมภายใต้ “กาฬสินธุ ์โมเดล” 

กิจกรรมเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด มีการ

ด�าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสถานศึกษาในการป้องกัน

ปัญหาพฤติกรรมและการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชน  มีผู ้เข้าร่วม

กิจกรรม ในปี พ.ศ. 2561 จ�านวน 736 คน

กิจกรรมเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด “โครงการ 

ส่งเสริมเครือข่ายและสนับสนุนเครือข่ายสถานศึกษาในการป้องกันปัญหา

พฤติกรรมและการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชน” 

กิจกรรม “โครงการศูนย ์ประสานงานสถานพินิจ 

กับชุมชน” ในปี พ.ศ. 2561 มีเป้าหมายปีละ 7 แห่ง และ 

เพิม่ขึน้ปีละ 7 แห่ง โดยก�าหนดให้ครอบคลุมทกุอ�าเภอในเขต

จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีการด�าเนินการไปแล้ว จ�านวน 7 แห่ง  

ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต�าบลเจ้าท่า องค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาดี  องค์การบริหารส่วนต�าบลหมูม่น 

เทศบาลต�าบลโนนบรุ ีเทศบาลต�าบลค�านง เทศบาลต�าบลเหนอื 

และเทศบาลต�าบลโพนงาม 

กิจกรรมออกตรวจสถานบริการ และการป้องกันการแข่งรถ 

ในทาง ตามค�าสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ซึ่งสามารถลดปัญหา 

กลุ่มวัยรุ่นรวมตัวม่ัวสุมเพื่อแข่งรถในทางได้ โดยจากสถิติคดี

ของการด�าเนินคดีข้อหาการแข่งรถในทางท่ีส่งมาด�าเนินคดี 

ยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์  

ลดลง ในปี 2661 ไม่มีคดีแข่งรถ

ผลกำรด�ำเนินงำนของคณะท�ำงำน 

ด้ำนกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม (ต้นน�้ำ)

ส�าหรับผลการด�าเนินงานภายใต้ “กาฬสินธุ์โมเดล” ประกอบด้วย
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ผลกำรด�ำเนินงำนของคณะท�ำงำน

ด้ำนกำรแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟู (กลำงน�้ำ)

กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา เด็กและเยาวชน

ได้รับการจัดการศึกษาภาคบังคับและเรียนต่อ 

ในระดับที่สูงขึ้น

กิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีโครงการ

ฝึกวิชาชีพระยะส้ัน และโครงการฝึกอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ร่วมกับสถานประกอบการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 3 แห่ง คือ  

อู ่วิไลเจริญยนต์ ร้านมงคลการช่าง และร้านชาบูอิสาน 

พาเพลิน โดยการส่งเยาวชนเข้าร่วมฝึกอาชีพ ในโครงการ 

สร้างงานสร้างอาชีพ ให้เยาวชนออกไปฝึกงานแบบเช้าไป 

เย็นกลับ ซึ่งเยาวชนจะได้รับค่าตอบแทน และมีการเก็บ 

รักษาไว้ในบัญชีเงินฝาก ซึ่งโครงการนี้ได้สร้างความภาคภูมิใจ

ให ้กับเยาวชนเป็นอย ่างมาก และท�าให ้เยาวชนมีเงิน 

จ�านวนหนึ่งส�าหรับเลี้ยงชีพภายหลังจากได้รับการปล่อยตัว

ไปแล้ว

ผลกำรด�ำเนินงำนของคณะท�ำงำน

ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งควำมปลอดภัย (ปลำยน�้ำ)

โครงการติดตามและสงเคราะห์ภายหลังปล่อย มีการด�าเนินการติดตามเด็กและเยาวชน

ภายหลังปล่อย โดยเยาวชนได้ประกอบอาชีพที่อู่ซ่อมรถยนต์ มีรายได้วันละ 300-350 บาท 

เยาวชนร่วมกับผู้ปกครองประกอบอาชีพค้าขายก๋วยเตี๋ยว มีรายได้วันละ 500-1,500 บาท  

ด้านการให้การสงเคราะห์ มีการส่งต่อข้อมูลเด็ก

และเยาวชน จ�านวน 2 ราย ที่มีฐานะยากจน

ให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ด�าเนนิการสงเคราะห์เด็ก 1 ราย  

ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและอยู ่ระหว่าง 

ตั้ งครรภ ์ให ้ กับบ ้านพักเด็กและครอบครัว 

จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังจากได้รับการปล่อยตัว
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เรือนจ�ำชั่วครำวเขำกลิ้ง
กับกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

มำใช้อย่ำงได้ผล

เรื่องที่ 25

 เม่ือพูดถึงเรือนจ�า ใครหลายคนอาจคิดว่า 

ต้องมีก�าแพงสูง รั้วกั้นหนามเป็นดินแดนกักขัง 

ค น ท� า ผิ ด  เ ห มื อ น ใ น ล ะ ค ร  “ ขั ง แ ป ด ”  

แต่ในโลกแห่งความเป็นจรงิ ไม่ได้โหดร้ายขนาดน้ัน 

 อย่างเรือนจ�าชั่วคราวเขากลิ้ง โดยรวม

คล้ายรสีอร์ตหรู ทีน่ีเ่ป็นศูนย์เตรยีมความพร้อม

ก่อนปล่อยผู้ต้องขัง เรือนจ�าชั่วคราวแห่งนี้

เป็นทีแ่รกๆ ทีไ่ด้น้อมน�าปรชัญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจ�า โดยให้ความส�าคัญ 

ในการพัฒนาทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรม 

เกษตรทฤษฎีใหม่ไปพร้อมกับพัฒนาระบบ

คุณค่าภายในของผู ้ต้องขัง เพื่อให้สามารถ 

เข้มแขง็และหยดัยนืได้ในอนาคต

 เรือนจ�าชั่วคราวเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน 

จ. เพชรบุรี  มี พ้ืน ท่ีกว ้างกว ่า 600 ไร  ่

ที่นี้ไม่ได้ล้อมร้ัวสูงใหญ่เหมือนเรือนจ�าอื่นๆ  

มีต้นไม้ รั้วลวดหนามเล็กๆ และมี “บ้านดิน” 

ร้านกาแฟ ห้องสมุด แม้แต่ที่นอนผู้ต้องขัง 

ก็ท�าจากดิน ส�าหรับผู ้ต ้องขังที่จะเข ้ามา

ปรับตัวในศูนย์แห่งนี้ ต้องเป็นคนท่ีต้องโทษ 

ครัง้แรก และรบัโทษมาแล้ว  1  ใน  4  หรอืเหลอืโทษ 

จ�าคกุไม่เกนิ 2 ปี กจ็ะได้รับพิจารณาให้เข้ามาอยู่ 
ในเรือนจ�าแห่งนี้ และสถานท่ีแห่งนี้กลายเป็น 
สถานที่ ท ่ อ ง เที่ ย วแหล ่ ง เรี ยนรู ้ บ ้ านดิน 
ให้ประชาชนได้เยีย่มชมได้ การเปิดให้คนนอก 
เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศเรือนจ�า ในฐานะ 
แหล่งท่องเท่ียว ย่อมเป็นเหมือนการเปิดใจ 
ต่อความคิดที่คนมีต่อผู้ต้องขัง ขณะเดียวกัน 
ก็เป็นการเปิดใจผู้ต้องขังเอง ที่ต้องปรับตัว 
เพือ่รบัมอืกบัการกลบัสูส่งัคมในอนาคตอนัใกล้
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เรื่องที่ 25

 โดยที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการและ

สามารถออกไปท�างานประกอบอาชีพสุจริต

ตามเป้าหมายของโครงการแล้ว 782 คน  

จากเรอืนจ�า 45 แห่ง ทัว่ประเทศ (ข้อมลู ณ วนัท่ี  

27 กันยายน 2561) 

 โครงการน้ีไม่เพยีงแต่เป็นความก้าวหน้า

ในการยกระดับความร่วมมือในเร่ืองของระบบ

การฟื้นฟูผู้ต้องขัง แต่ยังเป็นแนวทางส�าคัญ 

โครงกำรประชำรัฐ
ร่วมสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพผู้ต้องขัง

ในการปลดล็อคระบบในสังคม ที่ป ัจจุบัน 

ยังป ิดโอกาสคนพ้นโทษ เนื่องจากระบบ

กฎหมาย ระเบียบขององค์กรทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนในปัจจุบัน ยังปิดกั้นไม่ให้คนที่เคย

ต้องโทษได้มีสิทธิ เสรีในการประกอบอาชีพ

เช่นคนทั่วไป ท�าให้พวกเขาไม่สามารถมีโอกาส

ในการยกระดับการงานอาชีพของตัวเองได ้

ในอนาคต

 โครงการประชารฐั ร่วมสร้างงาน สร้างอาชพีผูต้้องขัง เป็นการ

ลงนามความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ กรมการจัดหางาน  

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขัง 

ให้พวกเขามีงาน ไม่กลับไปท�าผิดซ�้าอีก
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เรื่องที่ 25

 สมภพ หรือโครงการส่งเสริมสัมมาชีพและ

พฒันาผลติภณัฑ์ เป็นความรเิริม่ของกระทรวงยตุธิรรม 

เพ่ือให้กลุ ่มนักโทษที่ผ่านกระบวนการบ�าบัดพัฒนา 

พฤตินิสัยมีโอกาสกลับสู่ระบบแรงงาน และใช้ชีวิต 

อย่างปกติในสังคม 

สมภพเสวนำ
อำชีพ = โอกำส

 กิ จ ก ร ร ม โ ค ร ง ก า ร นี้ น อ ก เ ห นื อ 

จากการเตรียมความพร ้อมพัฒนาทักษะ 

ด้านอาชีพต่างๆ เพื่อให้พร้อมกลับคืนสู่สังคม 

อย่างปกติแล้ว การให้ ‘โอกาส’ ก็ถือเป็นอีก

ปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญให้ผู้พ้นโทษสามารถ

กลับสู่สังคม ซึ่งโอกาสดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ 

กต่็อเมือ่สงัคมมอบให้ โดยคนในสงัคมเองกต้็อง

รับรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้พ้นโทษ 

ปรบัเปลีย่นทัศนคติในการช่วยเหลอืในฐานะ

เพื่อนมนุษย์ให้ผู ้พ้นโทษกลับมามีโอกาส 

ใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคมต่อไป

 กิ จ ก ร รม ใน โคร งกา รนอก เหนื อ 

จากการสร้างโอกาสและอาชีพให้ผู ้ต้องขัง 

จึงยังให้ความส�าคัญกับการสื่อสารเพื่อการ

เปล่ียนแปลงทัศนคติที่มีต ่อผู ้ต ้องขังผ ่าน

กจิกรรมต่างๆ เช่น การจดักจิกรรม “สมภพเสวนา” 

โดยส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง

ยุติธรรม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  

ทีผ่่านมา ในหวัข้อ “หนึง่ค�า..ล้านความหมาย 

คลายปม คนพ้นโทษ” เพื่อสร้างการรับรู ้

และส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม ณ The Jam  

Factory  กรุงเทพมหานคร

 ข้อมลูจากเวทีเสวนา ระบวุ่า ท่ีผ่านมา

พบว่า 1 ใน 3 ของคนที่พ้นโทษจากเรือนจ�า 

จะกลับเข้ามาในเรือนจ�าอีกภายในเวลา 3 ปี 

เหตุผล คือ คนที่เคยมีประวัติอาชญากรรม  

เมื่อออกไปใช้ชีวิตในสังคม โอกาสบางอย่าง 

ถูกปิดก้ัน และยากที่จะได้รับความไว้วางใจ 

เพราะฉะน้ันส่ิงน้ีจึงท�าให้พวกเขาไม่มีท่ีไป  

ก็เลยหันกลับเข้าสู่วังวนเดิม ส่ิงนี้ดูเป็นเร่ือง

ที่ควรแก้ไข และหาทางออกร่วมกันว่าจะท�า

อย่างไรให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้
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เรื่องที่ 25

 กรมราชทัณฑ ์ ได ้ จั ดท� า โครงการ  
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพ่ือคืน
คนดีสู ่สังคม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
บริษัท เนสท์เล่ (โพรเพชชันนัล) ไทย จ�ากัด 
ให้การสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอาชีพขาย
กาแฟและไอศกรีม “เนสกาแฟนักชงมืออาชีพ”  
ให้แก่ผู้ต้องขัง และสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ
แก่ผู้พ้นโทษ

กำแฟเปลี่ยนชีวิต

 ซึ่งขณะต้องโทษได้รับการฝึกอาชีพ
หลกัสตูรดงักล่าว โดยได้มกีารจดัอบรมฝึกอาชพี
ให้แก่ผูต้้องขงัในเรอืนจ�าต่างๆ จ�านวน 58 แห่ง 
ทัว่ประเทศ ในช่วงปี 2558 - 2561 และมผีูต้้องขงั 
ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 8,183 คน ซึ่งได้ม ี
การขยายผลในการเปิดร้านขายกาแฟ และ 
เบเกอรี่ฝีมือผู้ต้องขัง เพื่อให้บริการแก่บุคคล
ท่ัวไปในบริเวณพื้นที่ของเรือนจ�า จ�านวน 
33 แห่ง ซึ่งได ้มีการปักหมุดลงในแผนท่ี  
Goog le  map  เพื่ อ ให ้ นั กท ่ อ ง เ ท่ี ย ว 
หรือผู ้ที่ เดินทางผ่านไปมาสามารถแวะมา
อุดหนุนได้โดยสะดวก
 นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างของเรือนจ�า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได ้ด�าเนินการ
ปรับปรุงเรือนจ�าเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ให้กลายเป็นร้านกาแฟ “วงัจนัทร์ cook&coff” 
ภายใต้แนวคิด พิพิธภัณฑ์มีชีวิต และร้าน

กาแฟสร้างโอกาสให้คนหลังก�าแพง โดยได้
จ�าลองและตกแต่งร้านในรูปแบบห้องขงั และน�า 
ผู้ต้องขงัหญงิทีม่คีวามสามารถทางด้านชงกาแฟ  
ท�าขนม มีโอกาสได้ฝึกทักษะและฝีมือ โดยมี 
เจ ้าหน ้าที่ของเรือนจ�าคอยดูแลควบคุม 
อย่างใกล้ชิด
  นี่เป็นอีกตัวอย่างของความพยายาม 
ในการพัฒนาทักษะอาชีพที่หลากหลายขึ้น
และใช้ร้านกาแฟเป็นจุดเชื่อมโยงท่ีจะน�าไปสู่
จุดเปลี่ยนในการสร้างทัศนคติใหม่ของผู้คน 
ที่มีกับผู้ต้องขังและผู้ที่เคยต้องโทษ
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“แต๊ก The Voices” โอกาสหลังก�าแพง แรงบันดาลใจของคนเคยคุก

 ผมเสพยาตั้งแต่เด็ก พอโดนจับผมก็เหมือนจะคิดได้  

แต่เปล่า กลับกลายเป็นขยับไปเสพสิ่งที่รุนแรงขึ้นไปอีก ผมท�าผิด

มาหลายรอบ เข้าเรือนจ�า 5 ครั้ง รวมโทษแล้ว 12 ปี เป็นคด ี

ยาเสพติดทั้งหมด มันผิดซ�้าๆ จนคนที่เคยรักเรา เขาเริ่มที่จะออก

ห่างเราไปเรื่อยๆ ส่ิงดีๆ ในชีวิตที่เคยได้รับ คนที่ช่วยเหลือเรา  

หายไปพร้อมกันหมด เพราะเราพ้นโทษไปไม่นาน ก็กลับมาอีก

 นายอานนท์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา หรือท่ีหลายๆ คน รู้จักในนาม แต๊ก The Voices เคยหลงผิด 

ถูกจับกุมข้อหายาเสพติด หลายคนตีตราหน้าเป็นคนขี้คุก จนวันนี้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคม  

“ชีวิตในเรือนจ�า มีคนหยิบยื่นโอกาสให้ตลอด แต่ผมเองที่ท�าลายโอกาสนั้น จนพ้นโทษออกมา เพื่อนถามว่า  

“เอาหรือเปล่า” ผมก็กลับไปเสพอีก ผมหลงเดินทางผิด ท�าลายโอกาสรอบข้างที่ให้มา ท�าลายมิตรภาพ ท�าลาย

สุขภาพและท�าลายชีวิตด้วยมือผมเอง”

 “ตอนนัน้ไม่มใีครเชือ่ถอืผมแล้ว เพราะผมเองทีเ่ป็นคนท�าลายโอกาสตวัเอง ครโูฉมฉาย คือคนทีท่�าให้ชวีติ

ผมมีค่า ครูสอนผมร้องเพลง ผมได้รับความเมตตาเป็นอย่างมากจากครู ผมไปหาครูเมื่อผมพ้นโทษ ได้มีโอกาส

ไปร้องเพลงตามคอนเสิร์ตต่างๆ ผู้คนต่างชื่นชมความสามารถของผม ทั้งๆ ที่ผมเคยเป็นนักโทษ สิ่งดีๆ มากมาย 

เข้ามาในตอนนั้น สุดท้ายผมหลงระเริง ขาดความรับผิดชอบ กลับไปเสพอีก จนต้องกลับเข้าคุกไปอีก 2 ปี”  

ความผิดซ�้าๆ เดิมๆ ท�าให้เข้าๆ ออกๆ เรือนจ�า และสิ่งที่ทรมานมาก คือ การไม่ได้มีโอกาสได้จับเครื่องดนตรี

หรือร้องเพลงเลย อาจเป็นเพราะทุกคนเริ่มหมดศรัทธา โอกาสที่เคยได้รับเริ่มหมดไปพร้อมกับอายุที่มากขึ้น  

 จนวนัหนึง่ได้ดรูายการ THE VOICE ในเรอืนจ�า ท�าให้รูส้กึขึน้มาทนัทเีลยว่า “นีแ่หละทีเ่ราต้องไป” ท�าให้

เลกิละสิง่เลวๆ ทกุอย่าง เพือ่เตรยีมพร้อมร่างกาย เริม่ออกวิง่ในสนามตะกร้อทีเ่รอืนจ�า เพือ่เป้าหมาย THE VOICE  

ซีซั่น 5 เพราะจะพ้นโทษตอนนั้นพอดี

 “จุดที่ท�าให้ผมกลับมาเข้มแข็ง คือ วันที่วงบอดี้สแลมมาเล่นคอนเสิร์ตที่เรือนจ�า ผมได้มีโอกาสขึ้นไปร้อง

เพลงกับพี่ตูน บอดี้สแลม พี่ตูนชื่นชมในพรสวรรค์ของผม ผมให้สัญญากับพี่ตูนว่า ผมจะกลับตัว มันท�าให้ผม 

มุ่งมั่นตั้งใจที่จะท�าตามความฝันให้ได้ ผมไป THE VOICE ทันทีที่ออกมา ตอนที่โค้ชก้องเลือกผม มันแทบจะยืน 

ไม่ไหว สิ่งที่ผมตั้งใจสู้มามันไม่ได้สูญเปล่า พี่ตูนเข้ามาหาผมหลังจากผมถูกโค้ชก้องเลือก พี่เขามาพร้อมกับเส้ือ 

ที่ผมเขียนให้เขาที่เรือนจ�า ค�าสัญญาที่ให้พี่ตูนผมท�าได้ครับ ผมกลับตัวได้แล้ว”

 “โอกาสนั้นส�าคัญมาก ถ้าคุณได้รับมันคุณต้องให้ความส�าคัญกับมันจริงๆ อย่ารอให้ถึงวันที่วันที่ไม่มีใคร

หยิบยื่นมันให้คุณแล้ว ถ้าผมไม่ได้รับโอกาส ก็คงกลับมาเรือนจ�าอีกทั้งชีวิต หรือไม่ก็ตายไปเพราะยาเสพติด”

 “ฝากถึงคนที่หลงทางอยู ่  คุณท�ามันได ้ครับ ไม ่ มีใครท�าไม ่ได ้  เว ้นแต ่คุณไม ่คิดจะท�า”  

ปัจจุบัน แต๊ก The Voice เป็นนักร้องสังกัดค่ายเพลง Born To Be

“

“
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 “Thailand 4.0” เป็นวิสัยทัศน์

เชิ ง น โ ยบายกา รพัฒนา เ ศ รษฐกิ จ ขอ ง

ประเทศไทย  หรือ  โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ

รัฐบาล  ภายใต้การน�าของพลเอกประยุทธ์ 

จันทร ์ โอชา  นายกรัฐมนตรีและหัวหน ้า 

คณะรักษาความสงบแห ่ งชา ติ   (คสช. ) 

ในการสร้างเศรษฐกิจใหม่  (New  Engines 

of  Growth) บนฐานนวัตกรรมความคิด

สร้างสรรค์และการบริการ  ซึ่งสอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระดับ 

พลิกผันของเทคโนโลยี   (Disruptive  

Technologies)  ที่เกิดข้ึนทั่วโลกซึ่งเป็น 

4

ส่วนที่

สมัยนิยมทันยุค
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ทั้งโอกาสและภัยคุกคามใหม่  ภายใต้เป้าหมาย

ดงักล่าว จ�าเป็นต้องมกีาร “ปรับ จัดระบบ และ

ปรับทิศทาง”  ของทุกภาคส่วนรวมถึงระบบ

งานราชการเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ค�าถามภายใต้ เป้าหมาย  “Thailand 4.0” คอื

ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย

ในยุคใหม ่   จะเป ล่ียนไปในทิศทางไหน  

ส ่วนหน่ึงของค�าตอบอยู ่ ในการปรับตัว 

ในหลายๆ  ด ้านของกระทรวงยุติธรรม    

ในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะการน�าเทคโนโลย ี

มาใช้มากขึ้นในกระบวนการยุติธรรม
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CARE SUPPORT

การพัฒนาระบบรายงานผล
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ผู้พ้นโทษ ผู้ถูกคุมประพฤติ

เรื่องที่ 26

 CARE SUPPORT เป็นระบบรายงานผล

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ ผู้ถูก

คุมความประพฤติ ท่ีพัฒนาข้ึนโดยกระทรวง

ยุติธรรม เพื่อใช้ส�าหรับติดตามและรายงาน

ผลการติดตามการให้ความช่วยเหลือจาก

 ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ท�าขึ้นเพื่อ 

ส นั บ ส นุ น ก า ร ท� า ง า น ข อ ง ศู น ย ์ C A R E 

ภายในเรือนจ�าทัณฑสถาน และส�านักงาน 

คุมประพฤติทั่วประเทศ จ�านวน 256 แห่ง  

ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการมีงานท�าเป็นหลัก 

เ พ่ือส ่งเสริมให ้ผู ้ต ้องขังมีงานและอาชีพ

สุจ ริตท�าเมื่อพ ้นโทษเพื่อติดตามผลและ 

ให้ความช่วยเหลอืผูต้้องขังอย่างต่อเน่ืองเพือ่ลด

การกระท�าผิดซ�้า โดยช่วยให้ผู้พ้นโทษสามารถ

ตั้งหลักและประกอบอาชีพสุจริต และสามารถ 

ค่อยๆ ปรับตัวอยู่ในสังคมภายหลังจากพ้นโทษ  

ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนระบบการพัฒนาอาชีพ 

แบบปกติ โดยศูนย ์ CARE จะท�างานกับ 

ผู้ประกอบการในท้องถิ่นเพื่อหาต�าแหน่งงาน 

และยงัให้ทุนส�าหรบัผูพ้้นโทษทีต้่องการประกอบ

อาชพีอสิระ ไม่ว่าจะเป็นค้าขายข้าวเหนยีวไก่ย่าง  

ภาคราชการในการประกอบอาชีพของ 

ผู ้ถูกคุมประพฤติ หรือผู ้พ ้นโทษ ภายใต ้ 

การท�างานร่วมกันระหว่างกรมราชทัณฑ์  

กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน
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ผลความคืบหน้าการติดตามผู้พ้นโทษด้วยระบบ CARE SUPPORT

ลกูชิน้ป้ิง ช่างตัดผมชาย เลีย้งววัขนุ ค้าขายอาหาร

ตามส่ัง ก๋วยเตี๋ยว และการท�าไร่ผักกาดเขียว  

ซึ่งในการด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าว

ต้องใช้ระบบติดตามมากกว่าปกติ ซ่ึง CARE 

SUPPORT จะช่วยสนับสนุนงานและอ�านวย

ความสะดวกให้กับเจ ้าหน้าที่คุมประพฤติ

มากขึ้น ระบบดังกล่าวยังสนับสนุนผู้พ้นโทษ 

ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นด้วย

 จากการใช้ระบบ CARE SUPPORT  

ในการติดตามผล พบว่า จากจ�านวนผู้พ้นโทษ 

ทีไ่ด้รับการติดตาม 13,700 คน มคีนทีม่งีานท�า

จ�านวนมากถงึ 11,583 คน หรอืคดิเป็น 84.5% 

และมอีตัราในการกระท�าผิดซ�า้เพยีง 112 คน หรอื

คิดเป็น 0.8% ซ่ึงเป็นเป้าหมายในการพัฒนา

ระบบติดตามผล CARE SUPPORT เพื่อลด

ปัญหาการกระท�าผิดซ�้าต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 จาก 137 แห่ง มีผู้พ้นโทษได้รับการติดตาม 13,700 คน รายละเอียดดังนี้

มงีานท�า

11,583

771

915

319
112

5.6%

6.7%

2.3% 0.8%

84.5%

คิดเป็นร้อยละ
จ�านวน (คน)

อยู่ระหว่าง
การติดตาม

ไม่สามารถ
ติดต่อได้

ว่างงาน
การท�าผดิซ�า้
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เรื่องที่ 26

 เพื่อแก้ปัญหานี้กระทรวงยุติธรรม จึงได ้

ริเริ่มน�าเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล VDO 

Conference & Skype และแอปพลิเคชันไลน์ 

มาให้บรกิารญาตผิูต้้องขัง เพือ่ให้ญาตแิละผูต้้องขัง

มีโอกาสสื่อสารและเห็นหน้าโดยไม่จ�าเป็นต้อง

เดินทางไกล

 ป ัจจุบันมีระบบที่น�ามาใช ้ 2 ระบบ 

ในการสื่อสารทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือช่วยเหลอืผู้ต้องขงัและครอบครวั ได้แก่ ระบบ 

Skype ของกรมพนิจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน 

และระบบแอปพลิเคชันไลน์ ของกรมราชทัณฑ์ 

 

 ที่ผ ่านมากรมพินิจและคุ ้มครองเด็ก 

และเยาวชน ได้จัดโครงการเยี่ยมญาติผ่านระบบ 

ทางไกลทางหน้าจอด้วยโปรแกรม Skype  

น�าร ่อง 3 จังหวัดหลักๆ คือ ศูนย ์ฝ ึกและ

อบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง  

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

จันทบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดตราด ได้เสียงตอบรับดีมาก 

โดยสถิติผู้มาใช้บริการต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม   

2558 – 30 กันยายน 2561 มีการใช้บริการเยี่ยม

ทางไกลผ่านหน้าจอภาพกว่า 12,907 ครั้ง

 ด้วยข้อจ�ากัดของเศรษฐสถานะทางสังคม

และการเป็นผู้มีรายได้น้อยของครอบครัวผู้ต้องขัง  

การเดินทางไปเย่ียมลูกหลานยังเรือนจ�าทัณฑสถาน 

หรอืในสถานพินจิฯ และศนูย์ฝึกอบรม ฯลฯ  ในต่างพืน้ที่

ถือเป็นภาระใหญ่ในแง่ค่าใช้จ่าย การจะพบหน้ากัน 

แต ่ละครั้ งจึ ง เป ็น เรื่ อ งที่ ย ากล� าบาก ขณะที่

หลายครอบครั วแทบไม ่มี โอกาสพบหน ้ ากัน 

เมื่อคนในครอบครัวต้องโทษอยู่ในเรือนจ�า ซึ่งส่งผล 

กระทบส�าคัญกับโปรแกรมการฟ ื ้นฟูผู ้ต ้องขัง 

เพราะครอบครัวถือเป ็นก�าลังใจส�าคัญ และเป ็น 

ความหวังที่จะให้ผู ้ต้องขังมีก�าลังใจในการกลับตัว 

และพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม

ระบบเยี่ยมผู้ต้องขังทางไกล

ผ่าน Skype และ LINE
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 การให้บรกิาร สามารถช่วยให้พ่อแม่ ผูป้กครอง ประหยัดค่าเดนิทาง
และค่าทีพั่กในการไปเย่ียมเยาวชนได้ อีกทัง้ยงัช่วยลดอุบัตเิหตทุีอ่าจจะเกดิขึน้
ในขณะเดินทางได้

สามารถติดต่อขอเยี่ยมได้ที่
ศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯ ใกล้บ้านท่าน

ยื่นบัตรประจ�าตัว
ประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ 
ยื่นเอกสารผู้ขอเยี่ยม

เยาวชน

ตรวจเอกสารว่า 
มีสิทธิ์เยี่ยมได้หรือไม่ 
ติดต่อสถานควบคุม 

เบิกตัวเยาวชน

ด�าเนินการเยี่ยม
ผ่านทาง Video 

 Conference & Skype

ไม่เกิน 15 นาที

 ขณะที่ ร ะบบ เยี่ ย มญาติ ท า ง ไกล 
แบบเห็นหน้าโดยใช้ระบบวิดีโอคอลผ่าน 
แอปพลิเคชันไลน์ของกรมราชทัณฑ์ ก็ได้รับ
การตอบรับที่ดีมากเช ่นกัน โดยที่ผ ่านมา 
มีการทดลองใช้ระบบดังกล่าวใน 5 เรือนจ�า 
ได้แก่ เรือนจ�ากลางพิษณุโลก เรือนจ�ากลาง
ระยอง เรือนจ�ากลางเชียงใหม่ เรือนจ�ากลาง
คลองไผ่ และเรอืนจ�ากลางนครศรธีรรมราช และ 
ได้เปิดให้บริการเพิ่มเติมส�าหรับทัณฑสถาน
บ�าบัดพิเศษกลางอีกด้วย
 ส� าหรับขั้นตอนการขอเยี่ ยมญาติ
ระบบทางไกลผ่านทางจอภาพ หรือวิดีโอ 
แอปพลิเคชันไลน์ ล�าดับแรกญาติจะต้อง 
เดินทางไปยังกรมราชทัณฑ์ ณ ศูนย์บริการร่วม 
กรมราชทัณฑ์ (call center) ในวันและ

เวลาราชการ เพ่ือลทะเบยีน ส่วนเอกสารทีต้่อง 
เตรียมไปยื่นลงทะเบียนด้วย คือ บัตรประจ�าตัว 
ประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจองคิว 
ทะเบียนไว ้ โดยคนที่มาลงทะเบียนเยี่ยม 
ต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเอง และเมื่อถึงวันนัดหมาย 
ญาติ สามารถมา เยี่ ยมผ ่ านระบบวิ ดี โ อ 
ทีก่รมราชทณัฑ์ โดยคนทีไ่ม่มบีตัรทีเ่จ้าหน้าทีอ่อกให้ 
จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าเยี่ยม และคนลงทะเบียน 
กับคนเยี่ยมจริงต้องเป็นคนเดียวกันเท่านั้น 
 และนี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม
ในการปรับปรุงกระบวนการท�างานที่ตระหนัก
ในเรื่องสิทธิผู ้ต ้องขังและความพยายาม 
ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูผู้ต้องขัง 
ได้ดีขึ้นในอนาคต

เปิดให้บริการ

วันจันทร์ - ศุกร์

ตั้งแต่เวลา
8.30-16.00 น.

ผู้ปกครอง เตรียมเอกสาร
หลักฐาน กรอกเอกสาร 

ยื่นค�าร้องขอเยี่ยมเยาวชน

1 2 3 4

การให้บริการเยี่ยมญาติทางไกล

Video Conference & Skype

QR Code  

ลงทะเบียนเยี่ยมเด็ก/เยาวชน
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การเปิดระบบฝากเงินผู้ต้องขัง

 ในอดีตหากญาติต ้องการฝากเงินให ้ผู ้ต ้องขัง ต ้องเดินทางไปที่ เรือนจ�า 

ทุกเดือนด ้วยตัวเอง โดยระบบแบบเก ่าใช ้ ผู ้ คุมเป ็นผู ้น�าฝากและเก็บรักษาเงิน 

ให้นักโทษ ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ ่งยาก เป็นภาระงานส�าหรับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังมีโอกาส 

ผ่านบัญชีธนาคารพาณิชย์

เรื่องที่ 27

ที่สร้างช่องทางความไม่โปร่งใส ปัจจุบันกรมราชทัณฑ ์

จึงพัฒนาระบบรับฝากเงินให้เข้ากับยุค Thailand 4.0  

เป ็นโครงการน�าร ่องโดยธนาคารกรุงไทย ที่ เข ้ามา 

เปิดบัญชีเงินฝากและออกบัตรกดเงินให้ผู้ต้องขัง

 ทุกวันนี้ส� าหรับทัณฑสถานน�าร ่อง 

ญาติไม่ต้องเดินไปเรือนจ�าทุกเดือนเพื่อฝากเงิน 

ให้ผู ้ต้องขังอีกแล้ว แต่สามารถฝากเงินผ่าน

ธนาคารกรุงไทยหรือโอนผ่าน E-Banking  

ได้โดยตรง โดยจะมีระบบตัดลดวงเงินฝาก 

จากยอดใช้จ่ายประจ�าวนัของผูต้้องขงัโดยจ�ากดั

เพดานไว้ท่ี 300 บาท ต่อวัน เงินฝากในบัญชี

ธนาคารของผู้ต้องขังยังจะได้รับการค�านวณ

ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สถาบันการเงิน

ก�าหนดอีกด้วย

 ปัจจุบันมีการทดลองใช้ระบบน้ีแล้ว

ที่เรือนจ�าทัณฑสถาน 3 แห่ง ได้แก่ เรือนจ�า

กลางคลองเปรม เรือนจ�ากลางเพชรบุรี และ

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี และในอนาคตเตรียม

ที่จะขยายให้บริการเงินฝากผ่านทางธนาคาร

กับเรือนจ�าทัณฑสถานทั่วประเทศ ที่มีนักโทษ 

รวมกว่า 367,000 ราย และตัง้เป้าว่าภายในปี  2563  

จะขยายบริการ ไปอีก 18 แห่ง เพื่อลดขั้นตอน 

และอ�านวยความสะดวกให้กับญาตแิละผูต้้องขงั

เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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 เหตุผลที่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ติดตามตัว ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยลดความแออัด

ของผู ้ ต ้ อ งขั ง ใน เรื อนจ� า ท่ั วประ เทศและ 

เ พ่ือแก ้ป ัญหาผู ้ต ้องหาหรือจ�าเลยหลบหนี 

ในช้ันปล่อยชั่วคราว รวมไปถึงการลดปัญหา

ความเหลือ่มล�า้ของสงัคม อย่างบางกรณีผูต้้องหา

ยากจนไม่มีเงินประกันตัว ท�าให้เสียโอกาสได้รับ 

การปล่อยชั่วคราว เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์นี้ 

จะท�าให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมได้ง่ายขึ้น การน�าเครื่องมือดังกล่าว 

มาใช้ยังท�าให้ลดปริมาณผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษ

ในเรือนจ�าอีกด้วย 

 ในทางเทคนิคเครื่องมือนี้ จะสามารถ 

จบัทกุความเคล่ือนไหวของผูท้ีส่วมใส่ในทกุฝีก้าว

สามารถใช้จ�ากัดพื้นที่หรือควบคุมผู้กระท�าผิด 

โดยไม ่ต ้องอยู ่ ใน เรือนจ� า  โดยเครื่ อง มือ

อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมตัวประกอบไปด้วย

ตัวอุปกรณ์ส่งสญัญาณ มลีกัษณะคล้ายนาฬิกา 

หรือสายรัดข้อมอื/ข้อเท้า ตัวอปุกรณ์รับสัญญาณ 

จีพีเอสและศูนย์ควบคุมกลางที่ใช้ติดตามตัว  

ดังนั้นเมื่อสวมใส ่อุปกรณ์ที่ข ้อมือ/ข ้อเท ้า  

หรอือวัยวะส่วนอ่ืนติดตัวตลอด สามารถตรวจสอบ

การเดินทางของผู้สวมใส่ได้ 

 “ก�าไล EM” เป ็นชื่อ เรียกสั้นๆ ของ ก�าไลอิ เล็กทรอนิกส ์   

(Electronic Monitoring: EM) มีการน�าอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส ์  

มาใช ้แทนการวางเงินประกันหรือจ�ากัดการเดินทางของบุคคลมาใช ้ 

ในการปล่อยชั่วคราวของศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราว

ก�าไล EM

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมการปล่อยชั่วคราว

เรื่องที่ 28
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 ทีผ่่านมาในประเทศไทย กรมคุมประพฤติ  

เริม่น�าอปุกรณ์ทีว่่านีม้าทดลองใช้กับกลุม่ผูท่ี้อยู่ 

ในระหว ่างคุมประพฤติโดยไม ่ต ้องถูกขัง 

ในเรือนจ�าตั้งแต่ปี 2544 โดยอุปกรณ์สามารถ 

รั บ -ส ่ ง สัญญาณ แจ ้ งพิ กั ด ว ่ า ผู ้ ถู กคุ ม 

ความประพฤติอยู่ตรงไหน ออกนอกควบคุม

พื้นที่ที่ก�าหนดหรือไม่ นอกจากนี้ยังศึกษา

แนวทางจากประเทศต่างๆ ที่น�าอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ เช่น บราซิล 

อิสราเอล เกาหลี ใต ้  อังกฤษ แคนาดา 

สิงคโปร์ ฯลฯ มาปรับใช้ในการด�าเนินการ 

ในประเทศไทย

 ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้น�าก�าไล 

EM มาใช้กับแล้วกับผู้ต้องขัง 2 ประเภท

 1.  กลุ่มที่ท�าผิดต้องโทษในเรือนจ�า  

ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และกลุ่มถูกคุม 

ความประพฤติได้รับการประกันตัว โดยมี

เงื่อนไขให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว

 2. กลุ ่มผู ้ต ้องขังได ้รับการพัก/ลด  

วันต้องโทษจ�าคุก ผู้ได้รับปล่อยตัวจากเรือนจ�า

ก่อนก�าหนด 

 อย ่างไรก็ตามก�าไล EM จะใช ้ได ้ 

ในชัน้ปล่อยตัวชัว่คราว ซ่ึงกค็อืชัน้ทีย่งัไม่พิพากษา

เท่าน้ัน โดยดูจากพฤติการณ์ของผูต้้องหาเป็นหลกั  

เจ้าหน้าที่จะต้องประเมินความเสี่ยงในการ

ปล่อยตัวชั่วคราวก่อน เช่น มีความเสี่ยงในการ

หลบหนี ความเส่ียงในการก่อเหตุซ�า้ ความเส่ียง

ที่ก่อให้เกิดอันตรายในสังคม ความเสี่ยงที่จะ

เข้าไปยุ่งกับพยานหลักฐาน และประเมินจาก

ฐานข้อมูลพฤติกรรมส่วนบุคคลเป็นส�าคัญ

 ยกเว ้นความผิด ในคดี อุกฉกรรจ  ์

สะเทอืนขวญั และคดียาเสพติดทีม่คีรอบครอง

และจ�าหน่ายจ�านวนมาก หรือผู ้ต้องหาที่มี 

แนวโน้มจะหลบหนีสูง เช่น กลุ ่มผู ้ต้องหา 

ที่มีหมายจับซ�้าๆ กระท�าความผิดซ�้าๆ และ 

เคยหลบหนีมาก่อน มีถิ่นฐานที่ไม่แน่นอน 

ย้ายถิ่นตลอดเวลา ฯลฯ เท่านั้นที่จะไม่มีการ

พิจารณาน�ามาใช้ก�าไล EM

 จากการศกึษาในช่วงเวลาทีผ่่านมาเกีย่วกบั

การทดลองใช้อปุกรณ ์EM พบวา่ กลุ่มตัวอยา่ง 

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้อุปกรณ์ EM  

เข ้ามาควบคุม ติดตาม โดยระบุว ่าเป ็น 

การสร้างโอกาสทางสังคม ให้ผู ้กระท�าผิด 

มีโอกาสกลับตนเป็นคนดี ซ่ึงควรเลือกใช้ 

ให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทคดี ไม่ควรเกิน 

1 ปี และรัฐบาลควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์

 ซึง่เป็นอกีหนึง่โครงการทีท่างภาครฐับาล

ได้เลง็เหน็และให้ความส�าคญักบัผูต้้องขงัเพือ่ให้

ได้รับโอกาสในการได้รับการปล่อยตัวชัว่คราวและ

เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ใช้เวลาอยูกั่บครอบครวั

ของตนเองได้ดัง่เดิมอีกด้วย
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 ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรม ได้พัฒนา

งานดังกล่าว โดยจัดท�าโครงการศึกษาการใช้ 

Big Data เกี่ยวกับข้อมูลการใช้บริการ สอบถาม

ความคิดเห็นของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวน 

การฟ้องร้อง การพิจารณาคดี และการลงโทษ 

โดยน�าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาจากทุกช่องทาง 

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในโลกออนไลน์ ทางสังคม 

หรือแม้แต่ภายในองค์กร มาจัดท�าระบบสถิต ิ

ด ้านงานยุติธรรม เพื่ อน�ามาจัดท�าข ้อมูล 

เชิงสถิติ และปรับปรุงบริการให้เกิดประโยชน์ 

และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

มากที่สุด โดยการใช้ข้อมูลจะให้ความส�าคัญ 

กับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)  

ในการวางระบบระวังความปลอดภัยของข้อมูล 

ไม่ให้ข้อมลูเกดิการรัว่ไหล และใช้การจดัการข้อมลู 

อย่างเป็นไปตามหลักกฎหมายและจริยธรรม 

 นอกจากนี้ยังมีการใช้ Big Data ส�าหรับ

งานกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อน�าข้อมูล

ที่มีนั้นมาวิเคราะห์ และแก้ปัญหาลดภาวะ 

การกระท�าผดิซ�า้ให้ดยีิง่ขึน้ในอนาคต และจะเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยปรับปรุงงานในระบบยติุธรรมและ

การอ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนทุกคน  

อย่างเท่าเทยีม

 ความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยีท�าให ้การ 

จัดเก็บข้อมูลประมวลผล ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยน 

เป็นน�าไปสู่ระบบ Cloud Computing ซึ่งหน่วยงาน 

ภาครัฐเองได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิด 

การพัฒนา Pr ivate  C loud Comput ing  

เพื่ อท�างานได้สะดวกรวดเร็วข้ึน จนท�าให ้เกิด 

เป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ที่สามารถ

เก็บข้อมูลและส่งถ่ายข้อมูลได้ง่าย ท�าให้หน่วยงาน 

องค์กรต่างสังกัดสามารถดึงข้อมูลมาใช้ระหว่างกัน  

เพื่อแก้ปัญหาหรือสืบค้นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

Big Data

เพื่อการพัฒนาการให้บริการงาน
ยุติธรรมให้ทั่วถึงและเท่าเทียม

เรื่องที่ 29
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“ตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ”
ประชาชนผู้ร้องสามารถตรวจสอบสถานะคดีพิเศษได้  

โดยต้องยนืยันตัวบคุคลด้วยการกรอกเลขทีบ่ตัรประจ�าตวั

ประชาชน 13 หลักของผู้ร้อง ในการเข้าถึงข้อมูล

“แจ้งเบาะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์” 
เป ็น Application ที่ประชาชนสามารถติดต ่อ  

“แจ้งเบาะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์” มายังกรมสอบสวน

คดีพิเศษ โดยข้อมูลที่แจ ้งจะต้องเป็นความจริง 

ทุกประการ เพือ่ป้องกันการใช้ข้อมูลของผูอ้ืน่มาแอบอ้าง

การพัฒนา Application

“ตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียน”

ประชาชนผู้ร้องสามารถตรวจสอบสถานะ

เร่ืองร้องเรียนได้ โดยต้องยืนยันตัวบุคคล

ด้วยการกรอกเลขทีบ่ตัรประจ�าตวัประชาชน 

13 หลักของผู้ร้องในการเข้าถึงข้อมูล

เรื่องที่ 30

เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหนึ่ง 

ใ น ห น ่ ว ย ง า น ที่ มี ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า 

ในการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช ้

ในการให้บริการประชาชน ที่ผ่านมา 

มีการจัดท�าแอปพลิเคชัน (Application) 

ต่างๆ ทัง้ในระบบ web page www.dsi.go.th 

และ ในระบบโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่  

Smart Phone เพ่ือเข้าถึงประชาชน 

มากขึ้น โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด

ข้อมูลได้ตามรายละเอียดดังนี้
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“DSI MAP” คือ ระบบแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการ

ตรวจสอบการบกุรุกทีดิ่นของรฐัทีส่ามารถใช้งานได้ 

อยู่บนระบบ Web Browser ท่ัวไปท่ีใช้งานได ้

บนคอมพิวเตอร ์ตั้ ง โต ๊ะ หรือคอมพิวเตอร ์  

Note book หลกัการท�างาน คือ โปรแกรมสามารถ

แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐประมาณ 10 ชั้นข้อมูล 

ที่ซ้อนทับกับข้อมูลแผนที่ของ Google Map โดย

การใส่ค่าพิกดัแผนทีข่องต�าแหน่งทีต้่องการตรวจสอบ  

หลังจากนั้นโปรแกรมจะรายงานผลออกมาว่า 

อยู่ในเขตท่ีดินของรัฐหรือไม่อย่างไร ซึ่งฐานข้อมูล

แนวเขตที่ดินของรัฐที่บรรจุอยู ่ ในโปรแกรม  

DSI MAP ยังเป็นฐานข้อมูลแผนทีเ่ก่าของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงยังมี

ความคลาดเคลื่อนสูงมาก

“DSI MAPEXTEND” คือ ระบบแอปพลิเคชัน

เ พื่ อ ใ ช ้ ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร บุ ก รุ ก ที่ ดิ น 

ของรัฐซึ่งพัฒนาอยู ่บนโทรศัพท์มือถือ ระบบ 

แอนดรอยด์ ที่สามารถติดตั้งได้ฟรี เป็นการพัฒนา 

ต่อเนื่องมาจากโปรแกรม DSI MAP เดิม ซึ่งยังม ี

ข้อจ�ากดัในการตรวจสอบต�าแหน่ง เนือ่งจากปัจจุบนั

โทรศัพท์มือถือสามารถตรวจสอบต�าแหน่ง GPS 

ได้โดยตรงท�าให้ผู ้ใช้งานสามารถตรวจสอบผ่าน

โทรศัพท์ได้แบบทนัท ี (Real Time) และยงัสามารถ

ส่งรายละเอียดร้องเรียนโดยแนบภาพถ่ายพื้นที่ 

เกิดเหตุ ส่งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทันที  

ซึง่ระบบดงักล่าวในอนาคตสามารถเช่ือมโยงแนวเขต

ที่ดินของรัฐจากโครงการ One Map ของรัฐบาล 

ได้โดยตรงเนื่องจากเป็นการบริการข้อมูลแผนที ่

ผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet GIS)

 1-2 ปีท่ีผ่านมา มีกรณีหลอกลวงแชร์ลูกโซ่

หลายคดี หากปล่อยไปจะมีประชาชนตกเป็น

เหยื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

จึงพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบพฤติการณ์

ว ่าการลงทุนที่มีผู ้มาชักชวนเป็นแชร ์ลูกโซ ่

หรือไม่ ซึ่งธุรกิจแชร์ลูกโซ่ แตกต่างจากธุรกิจ 

ขายตรงที่ค่าสมัครจะมีราคาสูง และไม่มีสินค้า

หรือสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ส�าหรับแอปพลิเคชัน 

ดังกล ่าว สามารถโหลดได ้ทางระบบ IOS  

ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างพัฒนาให้สามารถใช้ได้ 

ในระบบแอนดรอยด์
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 DSI Map จะแสดงข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวกับ 

ขอบเขตของพืน้ทีส่�าคญั อย่างเขตอทุยานแห่งชาติ 

เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวร เขตรักษา

พันธ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าชายเลน 

เขตทีด่ินปฏิรปูเกษตรกรรม เขตนคิมสรา้งตนเอง 

เขตประทานบตัรเหมอืงแร่ ท้ังนี ้ใน Application  

ยงัมีการเกบ็ฐานข้อมลูในระบบสามารถตรวจสอบ 

พิกัด ขอบเขต โดยประชาชน หรือหน่วยงานรัฐ 

สามารถเข ้าใช ้บริการได ้โดยวิธีการใช ้งาน  

หลักการของ  DSI  MAP  คือการน�าชั้นข้อมูล 

(Layer) ในแต่ละข้อมลู มาซ้อนทบักนั (Overlay)  

เพือ่แสดงผล ในตวัอย่างจะประกอบด้วย 3 ชัน้ข้อมลู

คอื ชัน้ข้อมลูแผนท่ีฐาน (base map) ชั้นข้อมูล  

พื้นที่ สปก. และชั้นข้อมูล เขตป่าสงวน โดยม ี

ขั้นตอนการใช้งานดังนี้

 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้คิดค้นนวัตกรรมการ

ตรวจสอบความถูกต้องของที่ดินด้วยตนเอง ในรูปแบบ 

Application ช่ือ DSI Map จัดท�าขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ

และค้นหาแนวขอบเขต ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า และ

ทรัพยากรธรรมชาติทั่วไป สามารถเข้าถึงโปรแกรมได้ง่าย

เพียงแค่คลิก ผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถรู้สิทธิในที่ดินนั้นได้ 

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ IOS

DSI MAP

นวัตกรรมเพื่อปกป้อง
การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ

 สิ่งแวดล้อม และที่ดินของรัฐ

เรื่องที่ 31

110



ขั้นตอนการใช้งาน DSI MAP

3ขั้นตอน

คลิกถูกที่เลเยอร์ พื้นที่ สปก. > จะเห็นได้ว่า  
มแีสดงพืน้ทีส่ขีาวโปร่งแสง ซึง่จะเป็นการแสดง
อาณาเขตพ้ืนที ่ส.ป.ก. ตามภาพ คอื สนามแข่งรถ 
อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. แน่ๆ

1ขั้นตอน

เปิดหน้าเว็บ dsi-map > เลือกพื้นที ่
ที่ต้องการจะตรวจสอบ

2ขั้นตอน

ขยับเพื่อความชัดเจนของพื้นที่

111



 ส� า ห รั บ ก า ร พั ฒ น า  D S I  M a p  

ด้วยการน�าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ 

GIS มาประยกุต์ใช้ด้านบรหิารเขตพืน้ทีแ่ละการ 

ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งข้อมูลชุดนี้

ใช้ระยะเวลาและการท�างานท่ีค่อนข้างซับซ้อน 

ใช้เวลานานในการจัดท�าข้อมูล ดังนั้นการเปิด

ให้ใช้ข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สงูสุดของประชาชน และเพือ่ลดวงัวน

ซ�้าซากของปัญหาการบุกรุกผืนป่า ตลอดจน

การคืนความเป็นธรรมให้ประชาชน ท่ีไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมเก่ียวกับท่ีดินและสิ่งแวดล้อม  

เช่น กรณีหากถกูหลอกให้ซ้ือ-ขาย พืน้ท่ีต้องห้าม   

ก็สามารถน�าฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ

วิเคราะห์ และประชาชนทั่วไปจะสามารถ 

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ได้ในอนาคต 

 ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู ่

ในระหว่างก�าลังเสนอระบบ DSI MAP กับ 

โครงการ ONE MAP ของรัฐบาล และน�า 

ฐานข้อมูลตามโครงการ ONE MAP มาใช ้

เพื่อปรับปรุงแนวแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 

ซึ่งมาจากข้อมูลของหลายหน่วยงาน ให้มาอยู่ 

ในระบบและมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  

เพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนของต�าแหน่ง 

มคีวามสะดวกสบายขึน้ และสามารถแก้ปัญหา

การบุกรุกที่ดินและการบังคับใช้ทางกฎหมาย

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในอนาคต

4ขั้นตอน

ลองคลิกดูที่เลเยอร์ เขตป่าสงวน > จะเห็น 
ไ ด ้ ว ่ า  แ สด งพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว โ ป ร ่ ง แ ส ง  
ซึ่งจะเป็นการแสดงอาณาเขตพื้นที่ป่าสงวน

5ขั้นตอน

ลองคลกิเลอืกทัง้ 2 เลเยอร์ พร้อมกนั คอื 
พื้นที่ สปก. และ เขตป่าสงวน
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กรมบังคับคด ี4.0
กับ 6 Application

เพื่อบริการที่ง่ายขึ้น

เรื่องที่ 32

ที่ใช้เป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลและการติดต่อ

ประสานงาน มี Application ต่างๆ ประกอบด้วย

Mobile

Application

LED Property 

แอปพลิเคชันที่ให้บริการในการค้นหาทรัพย์ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 

ท่ีมีการประกาศขายท่ัวประเทศ โดยสามารถค้นหาได้จากสถานที่ตั้งทรัพย์ 

หรือเลขคดีแดง ท้ังนี้ โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดภาพ สถานที่ต้ังทรัพย์ 

และก�าหนดวนั เวลา ทีท่�าการขาย ในปี 2561 มผู้ีให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการ

ดาวน์โหลด จ�านวน 24,468 ครั้ง

 กรมบงัคบัคดไีด้รบัคดัเลอืกจากส�านกังาน ก.พ. ให้เป็นหน่วยงาน 

ต้นแบบการสร้างและพัฒนาก�าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์ เพ่ือการ

ไปสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” เพื่อมุ ่งสู ่เป้าหมายในการเป็น 

ราชการ 4.0 ในเวลาที่ผ ่านมาจึงมีการปรับเปลี่ยนและยกระดับ

การท�างาน โดยน�าเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน

นวัตกรรมต่างๆ  มาใช้เป็นเครื่องมือในการท�างาน เพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบังคับคดี  ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่าย

และเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงบริการให้กับประชาชน จึงมีความ 

ริเริ่มใหม่ๆ  ที่ใช้ Mobile Application ของการพัฒนาการให้บริการ  

ท้ังในด้านของการพัฒนาช่องทางในการให้ข้อมูล การประสานงาน  

ตลอดจนการรับบริการของกรมบังคับคดี และการสั่ งซื้อผ ่าน 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
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LED Property Plus 

แอปพลเิคชนั ส�าหรบัการค้นหาทรพัย์ห้องชดุ 

ตามแนวรถ ไฟฟ ้ า ท่ี ข ายทอดตลาด 

ของกรมบังคับคดีเพื่อความสะดวกในการ

ค้นหาข้อมลูห้องชุดท่ีรอการขาย ตอบโจทย์

คนท�างาน ผู้ใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่ต้องการ

ท่ีพักอาศัยท่ีมีความสะดวกสบายในการ

เดินทาง มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการ

ดาวน์โหลดในปี 2561 จ�านวน 7,851 ครั้ง

LED Debt InFo 

แอปพลิเคชัน ส�าหรับค้นหาและตรวจสอบ

ข้อมูลอายัดเงินในคดีและยอดหนี้คงเหลือ 

ส�าหรับผู ้มีส ่วนได ้ เ สียในการบังคับคดี 

เพื่อตรวจสอบข้อมูลการอายัด ยอดหนี ้

คงเหลือ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง 

สะดวก ประหยัด รวดเร็ว ในปี 2561  

มผีูใ้ห้ความสนใจเข้ามาใช้บรกิารดาวน์โหลด 

จ�านวน 2,786 ครั้ง

LED ABC 

แอปพลเิคชนั ค้นหาและตรวจสอบข้อมลูการล้มละลายโดยสามารถ

• ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่อยู่ระหว่างการล้มละลาย

• ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการล้มละลาย

• สามารถตรวจสอบได้จาก ชื่อ-สกุล  เลขประจ�าตัวประชาชน

•  เพิ่มความปลอดภัยในการท�านิติกรรม เพราะบุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย ไม่สามารถจัดกิจการ

ทรัพย์สินได้ มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการดาวน์โหลด ในปี 

2561 จ�านวน 1,891 ครั้ง
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999,999-

LED Streaming 

แอปพลิเคชัน ส�าหรับรับชมการ

ถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด

ทรัพย์จากห้องขายทอดตลาด  

ตึกอสีติพรรษ กรมบังคับคดี และ

ส�านกังานบงัคบัคดีในส่วนภมูภิาค 

จ�านวน 25 จังหวัด

LED QUEUE 

ระบบการรั บจองคิ วการบั งคั บคดี ล ่ ว งหน ้ า  จั ดท� าขึ้ น เพื่ อ ให ้ บริ ก ารประชาชน
หรือผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องในคดี สามารถค้นหาส�านวน สามารถเลือกบริการและก�าหนด
วันที่ต ้องการติดต ่อเข ้าขอใช ้บริการ เพื่อให ้ส�านักงานบังคับคดีต ่างๆ ตรวจสอบว ่า 
สามารถให ้บ ริการ ใน วันดั งกล ่ าว ได ้หรื อ ไม ่  หากได ้  ระบบจะท� าการตอบกลับ 
ไปยังประชาชน ทั้ งทาง SMS E-Mail และช ่องทางอื่นๆ ท่ีได ้ก�าหนดไว ้  แต ่หาก 
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้ในวันนั้น ระบบจะแจ้งไปยังประชาชนว่า วันดังกล่าว 
ไม่สามารถให้บริการได้ และแจ้งเลื่อนก�าหนดวันที่สามารถให้บริการ
 โดยแอปพลิ เ คชั นดั ง กล ่ า ว เป ็ นช ่ อ งทา งหนึ่ ง ใ นการอ� านวยความสะดวก 
ให้กับประชาชนผู้สนใจให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นการแสดงถึงความโปร่งใส
ในการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
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 เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับผู ้ซ้ือทรัพย์จากการขายทอด
ตลาดท่ีต้องการซื้อทรัพย์ท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ไม่สะดวกในการ 
เดินทาง สามารถส่งค�าสั่งซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส�านักงานบังคับคดี 
เครอืข่าย 4 แห่ง ได้แก่ นครราชสมีา ขอนแก่น เชยีงใหม่ และสงขลา ไปยงัห้อง 
ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มกลุ่ม 
ผู ้ซื้อทรัพย์ให้มากขึ้น ท�าให้เกิดการแข่งขันราคาและ ขายได้มากข้ึน  
โดยระบบดังกล่าวได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี 
ประจ�าปี พ.ศ. 2561 

LED 4.0
e-ServiceLED 4.0 e-Service การยื่นค�าร้อง ค�าขอในคดีผ่านทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการอ�านวยความสะดวกให้ประชาชน 

โดยผู ้ที่จะมาใช้บริการสามารถที่จะท�าระบบนัดล่วงหน้า 

หรือยื่นค�าร้องต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุม 

การให้บริการตั้งแต่
1) การลงระบบนัดล่วงหน้าส�านวนคดีแพ่ง
2)  ระบบตรวจสอบบุคคลล้มละลายและสถานะคดีแพ่ง
    ผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี
3) แบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร e - Payment
4) แบบแสดงความประสงค์ขอวางเงินค่าใช้จ่ายเพิ่ม
5) EDC Payment วางหลักประกันเข้าซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
6) การน�าระบบบัตรคิวอัตโนมัติมาให้บริการ
7) การตรวจสอบประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี

ระบบการการส่งค�าสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Offering Auction System) 

  “การเข้าร่วมประมลูซือ้ทรพัย์ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่ดี ท�าให้ประหยัดเวลา 
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถซื้อทรัพย์
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของ
บุตรหลานในการเข้าไปศึกษาต่อ โดยทราบ 
การขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จากประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี 

ซึง่จะมทีัง้หมด 4 ศนูย์ ผ่านระบบออนไลน์ ระบบ
ดังกล่าว ท�าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัด” เป็นเสียงสะท้อนจากประสบการณ์
ของผูเ้ข้าร่วมซือ้ทางอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Offering 
Auction System) ที่ส�านักงานบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นผู้ประมูลทรัพย์ในเขต
กรุงเทพมหานครได้
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 ให้บริการการน�าส่งเงินอายัดส�าหรับ

บริษัทที่ต ้องการส ่งเงินอายัดของลูกจ ้าง 

โอนมายังกรมบังคับคดี จากเดิมบริษัทนายจ้าง

ของลูกหน้ีท่ีมีหน้าที่ส่งเงินอายัด ต้องท�าเช็ค

และหนังสอืน�าส่งเป็นรายบุคคล ไปยงัส�านกังาน

บังคับคดีที่มีอยู่ทั่วประเทศ จ�านวน 116 แห่ง  

ทางไปรษณีย ์หรือน�าส ่งด ้วยตนเอง และ 

ส�านกังานบงัคับคดต้ีองออกใบเสรจ็เป็นรายคดี  

ซึ่ งปริมาณคดีอายัดทั่ วประเทศมีจ�านวน

มากกว่าสองแสนคดี 

 การพัฒนาครั้งนี้ช่วยให้บริษัทนายจ้าง 

สามารถส่งเงินอายัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

และสามารถออกใบเสร็จจากระบบได้เอง 

ช่วยลดขัน้ตอนของกรมบงัคบัคด ีจาก 5 ขัน้ตอน  

คงเหลือ 1 ขั้นตอน บริษัทนายจ้างท่ีเข้าร่วม

โครงการสามารถลดข้ันตอนจาก 9 ข้ันตอน  

คงเหลือ 4 ขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายคดีละ 80 บาท 

เป็นเงินกว่า 590,000 บาท ต่อปี  

 ในส่วนของกรมบังคับคดีลดค่าใช้จ่าย 

ในคดีจ�านวนคดีละ 50 บาท  ลดปริมาณการใช้

กระดาษ คดลีะ 3 แผ่น ในเบือ้งต้นกรมบงัคับคดี 

สามารถลดปรมิาณการ ใช้กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  

7 ล้าน แผ่นต่อปี ซ่ึงปัจจุบันมีบริษัทเข้าร่วม 

ในการใช้ระบบรบั–ส่ง เงินอายดัทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

จ�านวน 87 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 17  

ธนัวาคม 2561) 

ระบบการรับ-ส่งเงินอายัดทางอิเล็กทรอนิกส์

 ส�าหรับเป้าหมายในอนาคต กรมบงัคบัคดี

พร้อมเป็นหน่วยงานดิจิทัล เพื่อพัฒนาไปสู ่

Thailand 4.0 ด้วยการมุ่งพัฒนาการให้บริการ 

ด้านการบังคับคดีให ้มีประสิทธิภาพอย่าง 

ต่อเนือ่ง เพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

ของประเทศและการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน และมีเจตนารมณ์ในการด�าเนินงาน 

ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควบคู่

กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดปริมาณ 

การใช้กระดาษ ภายใต้สโลแกน “LED 4.0 & 

Go green” พร้อมปักธงเป็นองค์กร Paperless  

ในทุกกระบวนงาน 1 ตุลาคม 2562
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 กระทรวงยุติธรรม จึงได้พัฒนาระบบ 

E-Document เพือ่เข้ามาช่วยในการปฎบิตังิาน

ด้านสารบรรณ ทั้งการร่าง รับและส่งหนังสือ

ราชการของกระทรวงยุติธรรม ที่จะท�าให้งาน

ราชการมีความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น โดยปรับข้ันตอนการจัดการเอกสาร 

สามารถอ้างอิงยืนยันรับรองความถูกต้อง 

ทีส่อดคล้องกบัต้นฉบบัได้ มัน่ใจได้ว่าเอกสารนัน้

ยังคงไว้ซึ่งความลับความครบถ้วน และพร้อม 

ใช้งาน เนื่องจากเอกสารจะถูกแปลงข้อความ 

อยูใ่นรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่เป็นขัน้ตอนในการ

จัดเก็บเอกสารเข้าระบบจึงมั่นใจได้ว่าข้อความ 

ไม่สูญหายหรือลักลอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงจาก 

ผูอ้ืน่ได้

E-Document /Paperless

 ความพิเศษของ E-Document ยังช่วย 

เพิ่มประสิทธิภาพการท�าให้สามารถค้นหา

และแสดงเอกสารท่ีถูกจัดเก็บในระบบได้ง่าย

จัดการเอกสารโดยการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ได้ง่าย

จัดเก็บเอกสารโดยแยกระหว่างรายละเอียด 

ของเอกสารและไฟล์ประกอบเอกสารนั้นๆ 

จดัการตูเ้อกสารโดยการเพิม่ ลบ แก้ไข เพือ่แยก

หมวดหมู่ของเอกสารได้ นอกจากนี้ยังสามารถ

ก�าหนดสทิธิข์องตูเ้อกสารให้แต่ละ User ได้เพือ่

รักษาระดับชั้นของความปลอดภัยในเอกสาร

ระบบไร้กระดาษ
ในราชการไทย

เรื่องที่ 33

 การท�าธุรกรรมเอกสารต่างๆ ในอดีต

แต ่ละป ีนอกจากจะใช ้กระดาษจ�านวนมาก  

ทั้งสิ้นเปลืองและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

แล้วนั้น ส�าหรับการใช ้งานการเก็บเอกสาร 

ในรูปแบบกระดาษยังสิ้นเปลืองพื้นที่ ในการ 

จัดเก็บและยากต่อการค้นหาอีกด้วย
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 ที่ผ ่านมากระทรวงยุติธรรม ได ้น�า

นโยบายและแนวปฏบิตัใินการรกัษาความมัน่คง

และความปลอดภัยสารสนเทศฯ ภัยคุกคาม

ที่แต่ละหน่วยงานได้พบเห็น รวมถึงผลกระทบ 

ต่างๆ วิธีการแก้ไขปัญหา และมาตรฐาน

การรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงระบบ

สารสนเทศ ของกระทรวงยุติธรรม มารวมเก็บ

ไวใ้นรูปแบบ E-Document

 ในด้านความปลอดภยัยงัจดัตัง้ทมี CERT 

(Computer Emergency Response Team) 

ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อเตรียมรับมือกับภัย

คุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นโดยมีผู ้เชี่ยวชาญ

ด้านความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์เข้ามาดูแล 

และเจ ้าหน้าท่ีทุกคนในหน่วยงานจะเป็น 

ฟันเฟืองส�าคัญในการรักษาความปลอดภัย 

ของข้อมูลในองค์กรด้วย 

 ส�าหรบัการด�าเนนิงานระบบ E-Document 

ของกระทรวงยุติธรรมในช่วงแรกเริ่มต้นจาก

หน่วยงานในส�านกังานปลัดกระทรวงยติุธรรมก่อน  

คือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกองกลาง  

ซึ่งผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา สามารถลดงาน 

ด้านการจัดเก็บเอกสาร สนับสนุนการท�างาน

แบบส�านักงานแบบไร้กระดาษ และผู้บริหาร

สามารถติดตามข้อมูลการด�าเนินงานของ

ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ดียิ่งขึ้น 

รวมถึงลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในส�านักงาน 

ให้น้อยลง

119



  ด ้วยแนวทางดังกล่าวยังหวังด ้วยว ่าการเปล่ียนผ่าน 

กระทรวงยุติธรรมไปสู่ระบบไร้กระดาษยังส่งผลดีกับประชาชน 

ไปด้วย  เวลาท่ีเกิดเรื่องทุกข์ร้อน  หรือร้องเรียนอะไรจะสามารถ

สืบค้นข้อมูลได้ง่าย  ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วลดเวลาและ

สร้างความพอใจให้กับประชาชนมากข้ึน  โดยกระทรวงยุติธรรม 

มีเป้าหมายในการขยายการใช้ระบบ E-Document ให้ครอบคลุม 

ทกุหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยตุธิรรมภายในปี  2562  ตามเป้าหมาย 

ในการพฒันาทีศ่นูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กระทรวงยุติธรรม

ได้วางไว้ 

  ทีน่อกจากจะตอบโจทย์เป้าหมายกระทรวงยติุธรรม 4.0 แล้ว  

เทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่น�ามาใช้ในหน่วยงานต่างๆ 

ยังเป็นไปเพ่ือจะตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวงยุติธรรม  ในการ 

สร้างความยุติธรรมที่ทั่วถึงและเท่าเทียมได้ในท้ายที่สุด
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