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ฝ่�ยบริห�รจัดก�ร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
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 สวสัดผู้ีอ่านทกุท่าน พบกนัอกีครัง้กบัวารสารยตุธิรรม 
ฉบับแรกของปี 2562 ที่ยังคงเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ  
และเรื่องราวความเคลื่อนไหวในแวดวงยุติธรรม
 เริม่ต้นด้วยคอลมัน์ “เรือ่งจากปก” กระทรวงยตุธิรรม 
จดังานสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 128 ปี ภายใต ้
ชื่องาน “128 ปี ยุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม” 
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการรำาลึกถึง 
ความสำาคญัของการก่อตัง้กระทรวงยตุธิรรม และเพือ่ขบัเคลือ่น 
ภารกิจกระทรวงยุติธรรมให้เป็นองค์กรที่สามารถอำานวยความ 
ยุติธรรม ลดความเหลื่อมลำ้า ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชา 
สามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม รวมถึงการนำาเทคโนโลยีมาใช้ 
ในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น โดยมีเป้าหมาย เพื่อผลักดัน
ประเทศไปสู่ “Thailand 4.0” ในอนาคต
 จากน้ันมาทำาความรู้จักกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำาปี 2561 ท้ัง 19 คน ท่ีได้รับ 
ยกย่องในคณุงามความดทีีไ่ด้เสียสละทำางานเพือ่ประโยชน์สงูสดุ 
แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ในคอลัมน์ “คนยุติธรรม” 
 คอลมัน์ “ยติุธรรมเพือ่ประชาชน” หยบิยกกรณศีกึษา 
ปัญหาหนีน้อกระบบ ภาพสะท้อนของสงัคมย่ิงมคีวามเหลือ่มลำา้ 
มากเพียงใด การเอารัดเอาเปรียบยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว และ 
ปัญหาทีเ่ป็นตวัเร่งให้เกดิผลกระทบรนุแรง เกดิจากการทีล่กูหนี ้
ไม่สามารถเข้าถงึความเป็นธรรม ในคอลมัน์ “กำาแพงมอิาจกัน้”  
นำาเสนอเรือ่งราวจากเรอืนจำาชัว่คราวดอยฮาง จงัหวดัเชยีงราย  
สังกัดเรือนจำากลางเชียงรายที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพยีง และยังเป็นจุด Check in ที่สำาคัญของนักท่องเท่ียว 
และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ ให้ผู้ต้องขังนำาไปปรับใช้ 
ได้จรงิภายหลังพ้นโทษ เพือ่เป็นการสร้างกำาลงัใจให้กบัผูต้้องขงั  
และยังทำาให ้ผู ้ต ้องขังได ้มีโอกาสในการกลับคืนสู ่สังคม  
ที่สามารถดำารงชีวิตที่พึ่งตนเองได้ ไม่หวนกลับไปกระทำาผิดอีก 
 ยังมีสาระน่ารู ้อื่นๆ อีกมาก อาทิ การอธิบาย 
ความแตกต่างระหว่างคำาว่า “ความเท่าเทยีม” “ความเสมอภาค” 
และ “ความยุติธรรมทางสังคม” ไปจนถึงเร่ืองของกัญชาและ 
พชืกระท่อมทีก่ำาลงัเป็นประเดน็สนทนาของผูค้นในสงัคมเวลานี้

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

128 ปี 
ยุติธรรมก้าวไกล
เพื่อสังคมไทย
ที่เท่าเทียม

1111
กด 77

สายด่วน
ยุติธรรม
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สารบัญ
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำ�ปี 2562

คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ

ภาษายุติธรรม

เดินหน้ายุติธรรม

กำาแพงมิอาจกั้น

ทุกทิศทั่วยุติธรรม

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน

กระทรวงยุติธรรม จัดง�นสถ�ปน�ครบรอบ 128 ปี
“128 ปี ยุติธรรมก้�วไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่�เทียม”

มิติใหม่ ท�งเลือกแห่งคว�มยุติธรรม
เพื่อคว�มสม�นฉันท์ในสังคมไทย

คว�มเท่�เทียม (Equality) 
คว�มเสมอภ�ค (Equity)
และคว�มยุติธรรมท�งสังคม (Social Justice)

โครงก�รยุติธรรมอุปถัมภ์

เรื่องของ... 
กัญช�และพืชกระท่อม

รู้ ไว้ใช่ว่า...
ก�รลดใช้พล�สติก

น้อมนำ� “ศ�สตร์พระร�ช�” 
สร้�งชีวิตใหม่ในเรือนจำ�

JUSTICE CARE : ยุติธรรมใส่ใจ

เรื่องเล่ายุติธรรม

เรื่องจากปก

3

11

7

31

36

28

33

39

23

วารสารยุติธรรม

คนยุติธรรม
ข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น 
สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำ�ปี 2561

กรณีศึกษ�ปัญห�หนี้นอกระบบ : 
อำ�นวยคว�มยุติธรรม
เพื่อลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ได้อย่�งไร?

ยุติธรรมเพื่อประชาชน
20

16

      ที่นี่   
แจ้งวัฒนะ

14
26

2 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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เรื่องของ... 
กัญช�และพืชกระท่อม

 กระทรวงยุติธรรม ในฐ�นะองค์กรหลักด้�นกระบวนก�รยุติธรรม 
ในก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรม คุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พประช�ชน ป้องกัน 
และควบคุมอ�ชญ�กรรม เร่งรัด ต้�นภัยย�เสพติด บำ�บัด แก้ไข ฟื้นฟู 
และสงเคร�ะห์ผู้กระทำ�ผิด สนับสนุนก�รแก้ไขปัญห�เศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กล�งในก�รพัฒน�ระบบง�นยุติธรรม 
และกฎหม�ยอย่�งมีเอกภ�พ ทันต่อสภ�วก�รณ์ และเป็นม�ตรฐ�นส�กล  
โดยยึดหลักก�รพัฒน�เครือข่�ยอ�ส�คว�มร่วมมือกับองค์กรต่�งๆ 
ในสังคม และก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในก�รดำ�เนินก�ร โดยมุ่งเน้น 
เรือ่งก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรม ลดคว�มเหล่ือมลำ�้ และสร้�งคว�มเท่�เทียม 
ในสังคม เพื่อให้ประช�ชนทุกระดับส�ม�รถเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรม 
ได้อย่�งสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่

เรื่องจากปก กองบรรณ�ธิก�ร

กระทรวงยุติธรรม 
“128 ปี ยุติธรรมก้าวไกล
จัดงานสถาปนาครบรอบ 128 ปี

 เพ่ือสังคมไทยที่เท่าเทียม”

3วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 3
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 ดังนั้น เพื่อเป็นการรำาลึกถึงความสำาคัญในการก่อตั้ง 
กระทรวงยุติธรรมท่ีได้ดำาเนินงานในฐานะเป็นองค์กรหลัก 
ในการอำานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนเชื่อมั่นและ 
เข้าถงึความยตุธิรรมอย่างเสมอภาคและยัง่ยนืมาจนถงึปัจจุบนั  
ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ อำานาจ 
หน้าท่ีของกระทรวงยุติธรรมให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ 
อย่างต่อเนื่อง กระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดงานเนื่องในโอกาส 
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม “128 ปี ยุติธรรม 
ก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม” เมื่อวันจันทร์ท่ี 25  
มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ ์
ถนนแจ้งวฒันะ กรงุเทพมหานคร โดยม ีพลอากาศเอก ประจนิ 
จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยติุธรรม 
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  
วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวง 
ยตุธิรรม ผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงาน

 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรม กล่าวว่า ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านกระบวนการ 
ยตุธิรรม ในการอำานวยการยตุธิรรม คุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ  
ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม เร่งรัด ต้านภัยยาเสพติด  
บำาบัดแก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู ้กระทำาผิด สนับสนุน 
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้ง 
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย 
อย่างมีเอกภาพ โดยมุ่งเน้นการทำางานให้สอดรับกับนโยบาย 
ของรัฐบาลในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่งการอำานวย 
ความยุติธรรม ลดความเหล่ือมลำ้า และสร้างความเท่าเทียม 
ในสังคม เพ่ือให้ประชาชนทุกระดับ สามารถเข้าถงึกระบวนการ 
ยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่  
รวมทัง้การนำาเทคโนโลยมีาใช้ในกระบวนการยตุธิรรมมากขึน้  
โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันไปสู่ “Thailand 4.0” ในอนาคต  
เพื่อเป็นการรำาลึกถึงความสำาคัญของการก่อต้ังกระทรวง 
ยุติธรรม ครบรอบ 128 ปี ในวันนี้ และเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ 
กระทรวงยุติธรรมให้เป็นองค์กรที่มีความ “ยุติธรรมก้าวไกล  
สงัคมไทยเป็นสขุ” และสามารถอำานวยความยุติธรรม ลดความ 
เหลื่อมลำ้า ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริม 
คนดีสู่สังคม

4 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

62-03-081 001-040 yuttitham i_uncoated-dic.indd   4 5/2/19   5:27 PM



ประมวลภาพกิจกรรมในงาน

การมอบเข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมาย
ยุติธรรมธ�ารง ประจ�าปี 2562

การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัด
กระทรวงยุติธรรม ประจ�าปี 2561

การมอบโล่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพดีเด่นระดับกรม ปี 2561

การมอบโล่ผลงานวิจัยดีเด่นของ
กระทรวงยุติธรรม ประจ�าปี 2561

การมอบโล่และประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนแข่งขันตอบปัญหา

ทางด้านกฎหมาย
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การให้บริการท�าบัตรประชาชน โดยส�านักงานปกครองและทะเบียน และส�านักงานเขตหลักสี่ 

บริจาคทรัพย์เข้ากองทุนยุติธรรม

กิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดียาเสพติด จากส�านักงาน ป.ป.ส.

	 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับ 

ใช้จ่ายเก่ียวกับการช่วยเหลือประชาชน 

ในการด�าเนินคดี	 การขอปล่อยชั่วคราว 

ผู้ต้องหาหรือจ�าเลย	 ในการถูกละเมิด 

สิทธิมนุษยชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม	 

ด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคต่อไป
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คุ้มครองคน	คุ้มครองสิทธิ
น�ยธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำ�นวยก�รกองส่งเสริมก�รระงับข้อพิพ�ท  

ทางเลือกแห่งความยุติธรรม
เพื่อความสมานฉันท์ในสังคมไทย
 กระบวนก�รยุติธรรมท�งแพ่งและท�งอ�ญ� 
ของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่แล้ว ใช้วิธีพิจ�รณ�คดี 
ระบบกล่�วห� (Accusatorial System) ซึ่งเป็นหน้�ท่ี 
ของคู่กรณีผู้ย่ืนฟ้องคดี ต้องนำ�พย�นหลักฐ�นม�แสดง 
ต่อศ�ลเพื่อพิสูจน์ว่�คู่กรณีฝ่�ยท่ีถูกฟ้องคดีกระทำ�ผิด 
และคู่กรณีฝ่�ยท่ีถูกฟ้องคดีต้องนำ�พย�นหลักฐ�นม�หักล้�ง 
หรือพิสูจน์คว�มบริสุทธ์ิของตนต่อศ�ล โดยศ�ลไม่เข้�ไป 
มีบทบ�ทในก�รแสวงห�พย�นหลักฐ�นอื่นใดม�เพิ่มเติม  
ศ�ลจะรับฟังพย�นหลักฐ�นจ�กคู่กรณี ท้ังสองฝ่�ย  
เพือ่ช่ังน้ำ�หนักว�่ฝ่�ยใดน่�เช่ือถอืม�กกว�่กันแล้วพพิ�กษ� 
คดีไปต�มนั้น จะเห็นได้ว่�กระบวนก�รดังกล่�วทำ�ให้คู่กรณ ี
ต่�งมุ่งห�พย�นหลักฐ�นม�โต้แย้ง แสดงให้เห็นว่�ใคร 
เป็นฝ่�ยผิดหรือถูก เม่ือมีก�รพิพ�กษ�คดีว่�ฝ่�ยใดเป็น 
ฝ่�ยถูกหรือผิดต�มตัวบทของกฎหม�ยแล้ว ก็ย�กย่ิง 
ที่คู่กรณีทั้งสองฝ่�ยจะกลับม�มีคว�มสัมพันธ์อันดีเช่นเคย

การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม
ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง	และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน	 

ก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย	หากต้องขยายออกไป
ให้ถึงศีลธรรมจรรยา	ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 33

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 29 ตุลาคม 2524

กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง 
สำาหรับใช้ในการรักษาและอำานวยความยุติธรรมเท่านั้น

มิติใหม่
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 ท�งเลือกหน่ึงแห่งคว�มยุติธรรมเพื่อคว�มสม�นฉันท์ในสังคมไทย คือ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation)  
นับเป็นการระงับข้อพิพาทรูปแบบหนึ่ง อันเกิดจากการตกลงยินยอมของคู ่กรณีที่จะระงับข้อพิพาท โดยมีคนกลาง  
คอื ผูไ้กล่เกลีย่ (Mediator) ทำาหน้าท่ีช่วยเหลือให้คู่กรณไีด้พดูคยุ ปรบัความเข้าใจ และหาทางออกในการยติุหรอืระงบัข้อพิพาท 
ร่วมกัน ซึ่งผลของการไกล่เกลี่ยเกิดจากการตัดสินใจและตกลงร่วมกันของคู่กรณีเอง ไม่มีผู้ชี้ขาดหรือตัดสิน จึงเป็นการระงับ 
ข้อพิพาทด้วยสันติวิธี สร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์อันดีแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
 ปัจจุบันสังคมไทยกำาลังหันมาให้ความสำาคัญกับการไกล่เกล่ียข้อพิพาท โดยมีหลายภาคส่วน ท้ังภาครัฐและ 
ภาคประชาชน เช่น การไกลเ่กลีย่ในชมุชนโดยภาคประชาชนด้วยกนัเอง การไกล่เกล่ียข้อพิพาทชัน้อำาเภอ การไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท 
ชัน้พนกังานสอบสวน การไกลเ่กลีย่ช้ันพนกังานอยัการ การไกล่เกล่ียชัน้ศาล การไกล่เกล่ียช้ันบงัคบัคดี รวมถงึการยตุขิอ้พพิาท 
ดว้ยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ทำาให้เห็นวา่ภาพรวมของประเทศไทยมทีางเลือกใหป้ระชาชนเขา้ถงึความยตุธิรรม ทัง้การยตุ ิ
ข้อพิพาทโดยภาคประชาชนด้วยกันเอง และการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ อันจะช่วยให้คู่กรณีสามารถยุติปัญหา 
ข้อพิพาทได้ด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย ไม่เกิดการสร้างศัตรูกันในสังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

 โดยที่ผ่านมา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของหน่วยงานภาครัฐยังคงมีวิธีปฏิบัติที่ต่างกันไป ทำาให้ยังขาดมาตรฐานกลาง 
ดังน้ัน การมีกฎหมายกลางให้หน่วยงานของรัฐหรือภาคประชาชนสามารถนำากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปใช้ได้อย่าง 
ถูกต้อง เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน จะส่งผลให้การอำานวยความยุติธรรมทั่วถึงและเป็นธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น  
โดยเฉพาะการนำาไปใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาททางแพ่ง ซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนัก และข้อพิพาททางอาญา ความผิด 
อันยอมความได้ ความผิดลหุโทษ และความผิดที่มีอัตราโทษจำาคุกไม่สูงนัก ในบางประเภทคดีที่เป็นความผิดต่อส่วนตัว 
ที่ไม่กระทบต่อส่วนรวม โดยคำานึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำาคัญ จะทำาให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมไทย อีกท้ัง 
จะช่วยทำาให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง ลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกัน 
อย่างปกติสุข 
 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงเสนอร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกล่ียข้อพิพาท พ.ศ. ....  
ให้เป็นกฎหมายกลางเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชน ซ่ึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2562 เป็นพิเศษ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และได้ 
เสนอกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
ตอ่ไป ซึง่กฎหมายดงักลา่วไดใ้หอ้ำานาจหนว่ยงานของรฐัและศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พพิาทภาคประชาชนสามารถดำาเนนิการไกล่เกล่ีย 
ข้อพิพาท โดยผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ย ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
แห่งชาติรับรอง ให้จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยและมีสภาพบังคับตามกฎหมายได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน อันเป็นการเพิ่ม 
ทางเลือกในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มีข้อพิพาทเลือกใช้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแทนการ 
ฟ้องร้องคดีต่อศาล การไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามกฎหมายนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องเสียค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล  
ใช้เวลาไม่นาน เพราะยุติได้ด้วยความตกลงของคู่กรณี ซ่ึงข้อตกลงเกิดจากความสมัครใจและพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย  
โดยมีข้อพิพาทที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ตามกฎหมาย ดังนี้
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 ข้อพิพาททางแพ่ง : ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ ข้อพิพาทระหว่าง 
ทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก และข้อพิพาทอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท
 ข้อพิพาททางอาญา : ความผิดอันยอมความได้ ความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 390 มาตรา 391  
มาตรา 392 มาตรา 393 มาตรา 394 มาตรา 395 และมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  

กรณีหน่วยงานของรัฐ

กรณีพนักงานสอบสวน

 ข้อพิพาททางอาญา : ความผิดอันยอมความได้ ความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 390 มาตรา 391 
มาตรา 392 มาตรา 393 มาตรา 394 มาตรา 395 และมาตรา 397 และความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุน 
ตอ่สู ้และมผีูถึ้งแกค่วามตายจากการชลุมนุต่อสู้นัน้ ตามมาตรา 294 วรรคหนึง่ ความผิดฐานทำารา้ยรา่งกาย  
ตามมาตรา 295  ความผิดฐานทำาร้ายร่างกายโดยมีเหตุฉกรรจ์ ตามมาตรา 296 ความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุน 
ต่อสู้ และมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสจากการชุลมุนต่อสู้นั้น ตามมาตรา 299 วรรคหนึ่ง ความผิดฐานประมาท 
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ตามมาตรา 300 และความผิดฐานลักทรัพย์ ตามมาตรา 334  
ตามประมวลกฎหมายอาญา

กรณีภาคประชาชน 

 ข้อพิพาททางแพ่ง : ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ ข้อพิพาทระหว่าง 
ทายาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดก และข้อพิพาทอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาท
 ข้อพิพาททางอาญา : ความผิดอันยอมความได้ ความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 390 มาตรา 391  
มาตรา 392 มาตรา 393 มาตรา 394 มาตรา 395 และมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา        

 กฎหมายดงักล่าว กำาหนดใหก้รมคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพเปน็หนว่ยงานหลักในการสง่เสรมิ          
และสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน กำากับดูแล 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชน และหากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในเร่ืองใดได้ดำาเนินการตามกฎหมายและกรมคุ้มครองสิทธิ 

และเสรีภาพออกหนังสือรับรองให้แล้ว ข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้น สามารถบังคับกันได้ หรือทำาให้สิทธิการนำา 
คดีอาญามาฟ้องระงับไป กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาททางแพ่ง เมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้คู่กรณี 
อกีฝา่ยหนึง่ปฏบัิตติามข้อตกลงระงบัข้อพิพาทแลว้ แต่คูก่รณฝีา่ยทีถู่กเรยีกรอ้งนัน้ไมป่ฏบิติัตามขอ้ตกลงระงับขอ้พิพาท 
กรณฝีา่ยทีเ่รยีกรอ้งอาจยืน่คำารอ้งขอตอ่ศาลยติุธรรมทีม่กีารทำาขอ้ตกลงระงับขอ้พิพาทในเขตศาลนัน้ หรอืศาลยตุธิรรม  
ทีคู่ก่รณฝีา่ยใดฝา่ยหนึง่มภีมูลิำาเนาอยูใ่นเขตศาล หรือศาลยติุธรรมท่ีมเีขตอำานาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาท ซึง่ไดม้กีาร 
ไกล่เกลีย่นัน้ เพือ่ให้บงัคบัตามขอ้ตกลงระงับข้อพิพาทได้ และใหเ้สียคา่ข้ึนศาลตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความแพง่ 
ในอตัราเดยีวกบัคำารอ้งขอให้ศาลบังคบัตามคำาชีข้าดของอนญุาโตตุลาการในประเทศ โดยการรอ้งขอตอ่ศาลเพือ่ใหบ้งัคบั 
ตามข้อตกลงระงบัขอ้พพิาทตอ้งกระทำาภายในสามป ี นับแต่วนัทีอ่าจบงัคบัตามขอ้ตกลงระงับขอ้พิพาทได ้ถา้ไม่ไดร้อ้งขอ 
ภายในกำาหนดดังกล่าวให้มูลหนี้ตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทนั้นเป็นอันระงับไป
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 ปัจจุบันกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในรูปแบบอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ และศนูยไ์กลเ่กลีย่ระงบัข้อพพิาทชมุชน มจีำานวนกวา่ 350 ศนูย ์ซ่ึงเตรียมยกระดับการดำาเนนิงานเป็นศูนยไ์กลเ่กลีย่ 
ขอ้พิพาทภาคประชาชนตามกฎหมาย ใหค้รอบคลุมทกุจังหวดัทัว่ประเทศ โดยในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กำาหนดเป้าหมายไว ้ 
1 จังหวัด 1 ศูนย์ (นำาร่อง) เพื่อรองรับการดำาเนินงานตามกฎหมายดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ จากสถิติผลการดำาเนินงานในช่วงที่ผ่านมา 
สามารถดำาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน อาทิ ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาการกู้ยืมเงิน ข้อพิพาทระหว่างญาติพี่น้อง 
เกี่ยวกับทรัพย์มรดก ข้อพิพาทเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์เข้าไปกินพืชผลทางการเกษตรของผู้อื่น ไปแล้วกว่า 22,300 เรื่อง                  
ทำาให้ประชาชนที่มีข้อพิพาทสามารถยุติข้อพิพาทได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังลด 
ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลเท่าปริมาณข้อพิพาทที่สามารถไกล่เกลี่ยได้  

 ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งแห่งความยุติธรรมเพื่อความ 
สมานฉันท์ในสังคมไทย หากคู่กรณีพิพาทจะหันมาใช้ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแทนการฟ้องร้องคดี เพื่อใช้สันติวิธี 
ในการสร้างความเป็นธรรมด้วยตัวเอง สามารถยื่นคำาร้อง 
ขอ ไก ล่ เก ล่ีย ข้อ พิพาทไ ด้ ท่ี ศูน ย์ ไก ล่ เก ล่ีย ข้อ พิพาท 
ภาคประชาชนหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งมีผู้ผ่าน 
การฝึกอบรมการไกล่เกล่ียข้อพิพาท และมีประสบการณ์ 
ทำาหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกล่ียด้วยความเป็นกลาง ไม่มีค่าใช้จ่าย  
เพราะไม่ต้องจ้างทนายความ ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
ใช้ระยะเวลาไม่นาน เพราะเมื่อคู่กรณีตกลงกันได้ ข้อพิพาท 
ก็เป็นอันยุติ สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย หรือทำาให้สิทธิ 
การนำาคดีอาญามาฟ้องระงับไป รักษาสัมพันธภาพที่ดี 
ระหว่างกัน เพราะการไกล่เกลี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้คู่กรณี 
พูดคุยหาทางออกในการยุติข้อพิพาทร่วมกันด้วยความสมัครใจ 
และพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย

 รู้อย่�งน้ีแล้วเร�จะนำ�ข้อพิพ�ทไปฟ้องร้องให้เป็น 
คดคีว�มไปทำ�ไม ไกล่เกลีย่ก่อนดหีรอืไม่ เพร�ะเร�เชือ่ม่ันว่� 
ทุกปัญห�แก้ไขได้ด้วยก�รเปิดใจ พดูคยุ รบัฟัง และห�ท�งออก 
ร่วมกัน
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เรื่องเล่ายุติธรรม
กองบรรณ�ธิก�ร

Justice Care : ยุติธรรมใส่ใจ 
ถือเป็นแนวทางการช่วยเหลือ 
ผู้เสียหายหรือเหยื่อที่ได้รับ 

ผลกระทบจากอาชญากรรม 
ที่กระทรวงยุติธรรมได้ริเริ่มขึ้น  

เพื่อทำางานเชิงรุกในการช่วยเหลือ 
ประชาชนให้สามารถเข้าถึง 

ความยุติธรรมโดยไม่ต้องร้องขอ
ภายใน 24 ชั่วโมง 

 Justice Care : ยุติธรรมใส่ใจ  
ถือเป็นแนวทางการช่วยเหลือผู ้ เสียหาย 
หรอืเหย่ือทีไ่ด้รับผลกระทบจากอาชญากรรม 
ที่กระทรวงยุติธรรมได้ริเริ่มขึ้น	 เพื่อท�างาน 
เชิงรุกในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถ 
เข้าถงึความยุตธิรรมโดยไม่ต้องร้องขอภายใน 
24	 ชั่วโมง	ด้วยการบูรณาการการท�างาน 
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	 
และหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ที่ เก่ียวข้องทั้งระบบ	 
เพ่ือให้ความช่วยเหลอืแก่ผูเ้สยีหายหรือเหย่ือ 
ในระดับพื้นที่ 	 โดยมุ ่งเน ้นการท�างานใน	 
4	ด้านหลัก	 ได้แก่	 การเข้าถึงกระบวนการ 
ยุติธรรม	 และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	 
การได้รบัการชดใช้ความเสียหาย	โดยผูก้ระท�า 
ความผดิ	การได้รบัการชดเชยความเสยีหาย 
โดยรัฐ	 และการให้ความช่วยเหลือเหยื่อ 
ด้านอื่น	ๆ	 โดยมีส�านักงานยุติธรรมจังหวัด 
เป็นหน่วยงานหลักในระดับพื้นที่บูรณาการ 
กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและ 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัด/	 
ระดับภูมิภาค/	 ระดับกระทรวง	 ในการให  ้
ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความ 
เป็นธรรมแบบครบวงจร	ทัง้ทางด้านกฎหมาย	 
ร่างกาย	 และจิตใจ	 ซึ่งเป็นผู ้ด ้อยโอกาส 
ในสังคมให ้ ได ้รับความช ่วยเหลือด ้วย 
ความรวดเร็ว	

 ส�าหรับผลการด�าเนินงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน	 
ตัง้แต่วันที่	5	พฤศจิกายน	2561–	31	มีนาคม	2562	กระทรวงยตุธิรรม 
ได้ช่วยเหลือตามแนวทาง	“ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care”	 ไปแล้วใน	 
77	จังหวัด	จ�านวน	731	เรื่อง	ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่างๆ	ดังนี้	

345 เรื่อง

192 เรื่อง

46 เรื่อง

11 เรื่อง

137 เรื่อง

การขอรับ
ความช่วยเหลือ

ด้านอื่นๆ

การขอรับ
ความช่วยเหลือ

ในการคุ้มครองพยาน 

การให้ค�าปรึกษา
กฎหมายแก่ประชาชน

การขอรับ
ความช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่ผู้เสียหาย
และจ�าเลยในคดีอาญา

การขอรับ
ความช่วยเหลือ

จากกองทุนยุติธรรม
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 ครั้งที่ 2 นางสาววรรณรีฯ มารดาของคนไข้ ได้เข้า 
แจง้ผลการพจิารณาวา่ มกีารแจง้ผลการเยยีวยา ตามมาตรา 41  
เป็นค่าเสียหาย จำานวน 240,000 บาท ซึ่งนางสาวรรณรีฯ  
มารดาของคนไขเ้หน็วา่ เงนิเยยีวยาอทุธรณค์ำาส่ังใหแ้ก่มารดา 
ของคนไข้
 ครัง้ที ่3 นางสาววรรณรฯี มารดาของคนไข้ไดป้รึกษา 
เจ้าหน้าท่ีนิติกร และแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เพ่ิงตรวจพบว่า 
คนไข้ถูกตัดไตออกไป 1 ข้าง เจ้าหน้าท่ีนิติกรจึงได้แนะนำา 
การร่างหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดอุดรธานี 
ตามขา่ว ซึง่มกีารยืน่หนงัสือ ณ ศนูยด์ำารงธรรมจงัหวดัอุดรธาน ี 
และได้เป็นข่าวตามที่ออกสื่อต่าง ๆ

	 กรณีเด็กหญิงวัย	12	ปี	ถูกกลุ่มชายวัยรุ่นรุมโทรม 
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
 เบื้องต้นสำานักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรีได้ลงไป 
ในพื้นที่เพื่อแจ้งสิทธิและการรับคำาขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
ให้แก่เด็กหญิงผู้ เสียหายทั้งสองคน และให้คำาปรึกษา 
ทางด้านกฎหมายเบ้ืองต้นแกม่ารดาของผูเ้สยีหายแลว้ในวนัที ่
18 ธันวาคม 2561 และเมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2561  
นายอารักษ์ วีระกะลัส ยุติธรรมจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ 
ยติุธรรมจังหวดัสระบรีุ ได้เดินทางไปยงับา้นพักของนายอาคม 
(บิดาของเด็กหญิงผู้เสียหาย) เพื่อให้ความช่วยเหลือเงิน 
กองทุนยุติธรรมในการดำาเนินคดี ค่าจ้างทนายความ และ 
การขอปล่อยตัวชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติกองทุน 
ยุติธรรม พ.ศ. 2558 แต่ไม่พบนายอาคม พบเพียง 
นางสาวมนัญญา (ภรรยาคนปัจจุบัน) จึงได้ให้คำาแนะนำา 

 กระทรวงยุติธรรมร่วมพิจารณาภาพการฉีดสี 
ฉายแสงไตของคนไข้ซ่ึงถูกตัดมดลูก	 ท่ีจังหวัดอุดรธานี 
อย่างต่อเน่ือง	ล่าสุดโรงพยาบาลยอมรับตัดมดลูกและล�าไส้ 
โดยไม่ได้แจ้งญาติคนไข้จริง
 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าท่ีสำานักงาน 
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมพิจารณาภาพการฉีดสี 
ฉายแสงไตของนางสาวศนิวพร หอมกลาง คนไขท้ีถ่กูตดัมดลกู 
และรังไข่ รวมทั้งตัดลำาไส้ย้ายทางเดินการขับถ่าย พร้อมทั้ง 
ถูกตัดไต 1 ข้าง ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 
 โดยเบื้องต้น จากการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่นิติกร  
สำานกังานยตุธิรรมจงัหวัดอดุรธาน ีเจ้าหนา้ท่ีโรงพยาบาลศนูย ์
อุดรธานี คนไข้และญาติ โดยโรงพยาบาลอุดรธานี ยอมรับว่า 
ได้มีการผ่าตัดมดลูกและลำาไส้โดยไม่ได้แจ้งญาติคนไข้จริง  
เนื่องจากมีความจำาเป็นเร่งด่วนในการรักษา โดยแจ้งว่าคนไข้ 
มีอาการภายในช่องท้องคล้ายมีเน้ือเย่ือมะเร็งมดลูกลามไปท่ัว  
และมีเลือดออกในทอ้งปรมิาณมาก อาจทำาใหไ้สแ้ตกได ้จงึตอ้ง 
เร่งผ่าตัดโดยไม่ได้แจ้งญาติคนไข้ ส่วนไตนั้น ทางโรงพยาบาล 
แจง้วา่ยงัอยูค่รบ เพยีงแตไ่ตซกีซา้ยมอีาการฝ่อ จึงทำาให้ไมเ่หน็ 
ไตซกีซา้ย ทัง้นี ้เจา้หนา้ทีน่ติกิร ไดร้ว่มพจิารณาภาพการฉีดสี 
ฉายแสงไตของคนไข้ดังกล่าว เห็นเพียงไตซีกขวาได้ชัดเจน 
มกีารผา่นของสารฉดีส ีสว่นไตซกีซา้ยเหน็เปน็สีดำาไมม่รูีปร่าง 
ของไตเหมือนทางซีกขวา โดยทางด้านคนไข้จะขอไปตรวจยัง 
โรงพยาบาลอื่น เพื่อพิสูจน์ว่ายังมีไตอยู่ครบหรือไม่ ซึ่งทาง 
โรงพยาบาลอดุรธาน ีแจง้วา่ยนิดจีะดแูลคา่ใชจ้า่ยในการรกัษา 
พยาบาลทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 สำาหรับกรณีดังกล่าวสำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
อุดรธานี ได้ให้ความช่วยเหลือแก่นางสาวศินวพร หอมกลาง  
คนไข้มาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้นางสาววรรณรี  
แสนชาติ มารดาของคนไข้ ได้เข้ามาขอรับความช่วยเหลือ  
ณ สำานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี แล้ว 3 ครั้ง ดังนี้
 ครั้งที่ 1 เจ้าหน้าที่นิติกรได้แนะนำาการจัดเตรียม 
เอกสารต่าง ๆ เพื่อยื่นขอรับความช่วยเหลือจากสำานักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เพื่อขอรับค่าเสียหายในกรณี 
ดงักล่าว ตาม พ.ร.บ. หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2545  
มาตรา 41 (กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจาก 
การรักษาพยาบาล)

 นอกจากนี้ มีอีกหลายกรณีที่กระทรวงยุติธรรม 
ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืประชาชน ภายใตแ้นวทาง ยตุธิรรมใสใ่จ :  
Justice Care ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากอาชญากรรมอย่างรวดเรว็ 
และเข้าถึงความเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ

กรณีที่ 1

กรณีที่ 2
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 คว�มเดือดร้อนทุกข์ใจจ�กเรื่องคดีคว�มเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดต้องก�รให้เกิดขึ้น  เพร�ะนอกจ�กคว�มเสียห�ยเฉพ�ะหน้�แล้ว  
ยังมีปัญห�อันเป็นผลต่อเนื่องจ�กตัวเหตุก�รณ์ต�มม�อีกม�กม�ย อย่�งไรก็ต�ม เมื่อเกิดเป็นคดีคว�มขึ้นแล้ว กระทรวงยุติธรรม 
พร้อมท่ีจะทำ�หน้�ท่ีเป็นท่ีพึ่งพ�คอยดูแลช่วยเหลือประช�ชนทุกคนให้ได้รับคว�มเป็นธรรมจ�กกระบวนก�รยุติธรรมของไทย 
อย่�งดีที่สุด

ทั้งนี้ ห�กประช�ชนไม่ได้รับคว�มเป็นธรรม ตกเป็นเหยื่อ หรือผู้เสียห�ย ส�ม�รถติดต่อขอรับคว�มช่วยเหลือจ�กกระทรวงยุติธรรมได้ที่ 

สายด่วนยติุธรรม โทร 1111 กด 77 
หรอืต่างจงัหวดัติดต่อได้ท่ี ส�านักงานยุติธรรมจงัหวดัทัว่ประเทศ หรอืศนูย์ยุตธิรรมชมุชนใกล้บ้าน  

เก่ียวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมกรณีขอรับการช่วยเหลือ 
จากกองทุนยุติธรรม พร้อมท้ังประสานงานกับพนักงาน 
สอบสวนในการจดัหาทนายความ เพือ่รว่มรับฟงัการสอบสวน  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1  
และประสานกับสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ในการช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจและหาที่พัก 
ให้กับเด็กหญิงผู้เสียหายอีกด้วย
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ที่นี่แจ้งวัฒนะ
กองบรรณ�ธิก�ร

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะทำางาน และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  
นำาโดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พันตำารวจโท วรรณพงษ์  
คชรักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ  
ป.ป.ส. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านยุติธรรมในพื้นที่ และได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับ 
วัดรัตนานุภาพและวัดใกล้เคียง จำานวน 8 แห่ง มอบอุปกรณ์กีฬา และสื่อการเรียนรู้  
ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง จำานวน 4 แห่ง พร้อมทั้งให้กำาลังใจแก่ชาวบ้าน 
ในพื้นที่ และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  
ณ วัดรัตนานุภาพ อำาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

“ยุติธรรม” ขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน เป้าหมายท่ี 16 
บูรณาการร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคเอกชน
 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เปน็ประธานเปดิการประชมุขบัเคลือ่นเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื เปา้หมายที ่16 :  
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน (Achieving SDG 16 : Role of Civil Societies  
and Private Sectors) และกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา 
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เป้าหมายท่ี 16” (Partnerships for SDG 16)  
ณ ห้องประชุม Magic 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต  
กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมสังคมสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคน 
เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุม 
ในทกุระดบั ประกอบดว้ย 12 เปา้ประสงค ์โดยสามารถจำาแนกได ้3 กลุ่ม ประกอบดว้ย  
ความสงบสุข (Peace) ความยุติธรรม (Justice) และสถาบันที่แข็งแกร่ง (Strong  
Institutions) โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคมและชุมชน

กระทรวงยุติธรรม ลงพ้ืนท่ีให้ก�าลังใจและช่วยเหลือชาวบ้าน จ.นราธิวาส

รมว.ยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม 
เตรียมการระดับภูมิภาคของการประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม 
และความยุติธรรมทางอาญา  
(UN Crime Congress) สมัยท่ี 14
 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิด 
การประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคของการประชุม 
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ 
ความยุติธรรมทางอาญา (UN Crime Congress) สมัยที่ 14  
จัดโดย สำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs  
and Crimes - UNODC) ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ 
กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  
วศิษิฏส์รอรรถ ปลัดกระทรวงยุตธิรรม ทำาหน้าทีเ่ป็นประธาน 
การประชุม พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย  
ผูแ้ทนกระทรวงยตุธิรรม กระทรวงการตา่งประเทศ สำานกังาน 
อยัการสูงสุด และสำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิเข้ารว่มการประชมุ 
ดงักลา่ว สำาหรบัการประชมุครัง้นีเ้ปน็การเตรยีมความพร้อม 
สำาหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน 
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยท่ี 14  
ซึ่งกำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 27 เมษายน 2563  
ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
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กระทรวงยุติธรรม ร่วมมือ 22 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
เสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้ 
สู่ชุมชน พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าส่วนราชการ จำานวน 22 หน่วยงาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานระดับ 
กระทรวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำาคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
บรรลุผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมบูรณาการขับเคล่ือนการดำาเนินงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางประชารัฐ โดยเฉพาะ 
การสรา้งการรับรู้เกีย่วกับแนวทางและมาตรการดำาเนินงานของรัฐบาลที่เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั ซึง่จะเป็นกลไกสำาคัญที่ทำาใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภารกิจและนโยบายของรัฐบาล อันจะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

กระทรวงยุติธรรม ร่วมเผยแพร่เอกสารบทบาทภารกิจและผลการด�าเนินงาน 
ของกระทรวงยุติธรรม ในงานแถลงผลงานรัฐบาลปีท่ี 4
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลการดำาเนินงานปีที่ 4 ของรัฐบาล โดยมี  
พลเอก ประวติร วงษส์วุรรณ รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม พลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง 
รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม  นายวิษณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีพลเอก ฉตัรชยั  
สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมฯ  
ณ ตกึสนัตไิมตร ีทำาเนยีบรฐับาล โดยนายกรฐัมนตรไีดแ้ถลงผลงานสำาคญัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักระทรวงยตุธิรรม  
จำานวน 3 ประเด็น ได้แก่ ผลการดำาเนินงานของกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยในการ 
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการต่อสู้คดีความ ให้ความช่วยเหลือในการขอปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลย  
การชว่ยเหลอืผูถู้กละเมดิสทิธมินษุยชน หรอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการถกูละเมดิสิทธิมนษุยชน และการให้ความรู ้
ทางกฎหมายแก่ประชาชน ได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือประชาชน จำานวน 11,169 ราย จากจำานวนผู้ยื่นคำาขอ 
ความช่วยเหลือทั้งสิ้น จำานวน 27,747 ราย รวมเป็นจำานวนเงิน 757 ล้านบาท และการปรับปรุงกฎหมาย 
ในกระบวนการยุติธรรม เช่น พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ทันสมัย รวมทั้งผลการดำาเนินงาน 
ด้านการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา สามารถสกัดกั้นการลำาเลียงยาบ้า  
รวมทั้งสิ้น 390,118,198 เม็ด

“ยุติธรรม” ขับเคล่ือนสิทธิมมุษยชนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 พลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม เปน็ประธาน 
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสมณ์ พรหมรส 
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ซ่ึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดขึ้น 
เพื่อพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชนที่หน่วยงานจะผลักดัน ในฐานะที่ ไทยเป็นประธานอาเซียน  
และเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน 
งานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
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คนยุติธรรม
กลุ่มง�นประช�สัมพันธ์ กองกล�ง สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม

ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

 กองบรรณ�ธิก�รว�รส�รยุติธรรม ขอแสดงคว�มยินดีแก่ข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ประจำ�ปี 2561 เพื่อส่งเสริมและยกย่องคุณง�มคว�มดีท่ีทุกท่�นได้เสียสละทำ�ง�นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประช�ชน 
และประเทศช�ติ พร้อมเปิดใจข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่นทุกท่�น ถึงหลักก�รปฏิบัติตนให้เป็นข้�ร�ชก�รที่ดี

นายเจริญ น้อยพินิจ
นักวิชาการยุติธรรมชำานาญการพิเศษ
สำานักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 ต้องคิดไว้เสมอว่า ในแต่ละวัน 
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้คุ้มค่ากับการเป็น 

นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟู
และกิจกรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ

นางสาวณัฐฐาทิพย์ ยงสวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุชำานาญการ
กองบริหารการคลัง
 ปฏิบัติหน้า ท่ีด้ วยจิตสำานึก 
ในหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเต็ม 

นายวิทยา หิรัญพฤกษ์
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
สำานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 3
 ปฏิบัติตนด้วยความซ่ือสัตย์ 

ข้าราชการ ต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ 
ความเดือดร้อนทันที โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

  ครองตน ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต  
เท่ียงธรรม ยึดถือประโยชน์ราชการ ครองคน ด้วยการสนับสนุน 
และรับฟังผู้อื่น และครองงาน ด้วยการเรียนรู้ใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 

ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาตนเองด้วยการขวนขวาย 
หาความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

สุจริต หมั่นหาความรู้นำามาพัฒนาในทุกๆ ด้าน อุทิศตน 
เปน็ผูเ้สยีสละ มุง่มัน่ปฏบิตัหินา้ทีใ่หด้ทีีส่ดุ รูจั้กการครองตน  
ครองคน และครองงาน บรกิารประชาชนโดยไม่เลอืกปฏบัิต ิ 
และเป็นที่พึ่งประชาชนได้

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำาปี 2561
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กรมบังคับคดี

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นายปวีณ กุมาร
นิติกรชำานาญการพิเศษ
สำานักงานบังคับคดีแพ่ง
กรุงเทพมหานคร 2
 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์  

นางสาวนิตยา เพ็งประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 การครองตน รักษาศีลปฏิบัติธรรมเพ่ือให้มีสติ สมาธิในการทำางาน รักษาระเบียบวินัยและ 
กฎหมาย เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา การครองคน ให้บริการทุกคน ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ การครองงาน  
ศึกษาหาความรู้ให้ถ่องแท้ รู้จักยอมรับเทคนิคใหม่ ๆ ที่ช่วยในการปฏิบัติงาน 

นางกมนนิษฐ์ ธีร์รุจินันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำานาญงาน
กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

 ต้องมีความซื่อ สัตย์ สุจริต  
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

นายกฤตณ์พัทธ์ หิรัญปุณยโชติ
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 
ชำานาญการพิเศษ 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2

สุจริต มีความรับผิดชอบในงาน รวมทั้งใช้หลักพุทธศาสนา 
ในการครองตน คือ พรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา  
อเุบกขา) และในการครองงาน คอื อทิธบิาท 4 (ฉนัทะ วริยิะ 
จิตตะ วิมังสา)

ช่วยเหลือผู้ร่วมงาน และเต็มใจบริการผู้มาติดต่อราชการ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ  
ความอ่อนน้อมถ่อมตน พอเพียง มุ่งมั่น และความถูกต้อง  
มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นางสาววัชริน แม่นย�า
นักจิตวิทยาคลินิกชำานาญการพิเศษ
กองพัฒนาระบบสุขภาพเด็ก 
และเยาวชน

 ยึดม่ันหลักคำาสอนของในหลวง รัชกาลที่  9  
โดยปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ขยัน มุ่งมั่น ทุ่มเท  
เสียสละ ใช้องค์ความรู้สนับสนุนให้งานมีคุณภาพ อยู่ใน 
กฎระเบียบ ยึดมั่นในคุณธรรม ความถูกต้อง มีความกตัญญู  
เป็นมิตร และให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
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กรมราชทัณฑ์

นายจรูญ เหง่าลา
ผู้บัญชาการเรือนจำากลางนครพนม
เรือนจำากลางนครพนม

นายอุดม สุขทอง
นักวิชาการอบรม
และฝึกวิชาชีพชำานาญการ
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
 “ข้าราชการ ต้องทำางาน  

นางสาวสุธัญญา ผู้พัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ
กองบริการทางการแพทย์ 

นางนฤมล จอมวิญญาณ์
นักทัณฑวิทยาชำานาญการ
ทัณฑสถานหญิงกลาง 

 ยึ ดมั่ นความ ซ่ือสั ตย์ สุ จริ ต  

 มุ่ งมั่นตั้ งใจปฏิบัติงานให้สำาเร็จ บริหารงาน 
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ครองตน 
ด้วยศีล 5 ยึดหลักพรหมวิหาร 4 มีแนวคิดริเร่ิมและ 
ดำารงตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี “ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย  
ใฝ่คุณธรรม”

ให้ประชาชนชื่นใจ” ต้องเป็นผู้ทำางานให้เกิดประโยชน์ 
สู งสุ ดแก่ประชาชน หมั่ นทบทวนตนเอง เสมอ 
เพื่อประสิทธิภาพในการทำางาน ครองตน ครองคน 
ครองงาน เพื่อการเป็นข้าราชการมืออาชีพ 

1. ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. รักในศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของวงศ์ตระกูล วิชาชีพ  
 ความเป็นข้าราชการ 
3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ดำารงตน 
 เป็นแบบอย่างที่ดี และมีมิตรไมตรีต่อผู้อื่น

รับผิดชอบในหน้าท่ี มีความจริงจัง จริงใจ อุทิศตน 
และเวลาให้แก่การทำางานอย่างเต็มกำาลังความสามารถ  
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน และรักษาผลประโยชน์ของราชการเป็นหลัก 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ร้อยต�ารวจเอก สมัคร จันทร
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ชำานาญการพิเศษ

 ใส่ใจและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ 

นางสาวศรีแพร บัวจ�า
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำานาญการ
กองนโยบายและประสานแผน
กระบวนการยุติธรรม

ให้ดีที่สุด ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยคำานึงถึงประโยชน์ 
ของประชาชน องค์กร และประเทศชาติเป็นสำาคัญ

 ทำาให้ในแต่ละวัน ไม่ใช่การทำางาน 
แต่เป็นการทำาในสิ่งที่ชอบ ทุกอย่างจึงออกมาดี  
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ส�านักงาน ป.ป.ส.

นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ
ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ภาค 5

หลักตั้งมั่นและปล่อยวาง

นายศราวุธ สิงห์โนนตาด
นิติกรชำานาญการพิเศษ
 ปฏิ บั ติตนอยู่ ในกรอบของ 
ระเบียบวินัย ศีลธรรม คุณธรรม  
ปฏบิติังานทีไ่ด้รบัมอบหมายเตม็ความรู ้

ความสามารถ ศกึษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ เพือ่นำามาใช ้
ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และให้ความร่วมมือ 
กับส่วนรวมอยู่เสมอ

ส�านักงานกิจการยุติธรรม

นางสุภัทรา ปกาสิทธิ์ วโรตม์สิกขดิตถ์
นักวิชาการยุติธรรมชำานาญการพิเศษ
กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม
 มุง่มัน่ตัง้ใจในการปฏบิติัหนา้ท่ีในทุกภารกิจอยา่งเต็มกำาลังความสามารถ ด้วยความซือ่สตัย ์สจุรติ  
พร้อมที่จะพัฒนาตนเองเสมอ ด้วยการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นกับผู้อื่น  
เพื่อขับเคลื่อนการดำาเนินงานให้บรรลุผลสำาเร็จ

นางชนิดาภา ศรีหนองหว้า
นักนิติวิทยาศาสตร์ชำานาญการ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
 หลักความถูกต้อง เที่ยงตรง เสียสละ ซ่ือสัตย์เป็นสำาคัญ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ 
มอบหมายอย่างสุดความสามารถ เพื่ออำานวยประโยชน์ต่อประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนให้ได้รับ 
ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
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ยุติธรรมเพื่อประชาชน
พันตำ�รวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ   
ผู้อำ�นวยก�รกองคดีเทคโนโลยีและส�รสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ปัญหาที่เป็นตัวเร่งให้เกิดผลกระทบรุนแรง เกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นธรรมหรือระบบ 
การช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้ลูกหนี้ถูกเอาเปรียบในการทำาสัญญา เมื่อมีคดีความเกิดขึ้น 
ไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้แพ้คดี ถูกเจ้าหนี้ยึดทรัพย์ที่ดินทำากิน ไร้ที่อยู่อาศัย ปัญหา 
เหล่านี้ลุกลามกลายเป็นปัญหาสังคม ในรอบปีท่ีผ่านมา ท่านคงเห็นการร้องเรียนจากปัญหาเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง 
และเจ้าพนักงานตำารวจได้ดำาเนินการทางกฎหมายกับนายทุนเงินกู้นอกระบบในหลายพื้นที่ของประเทศ พร้อมกับ 
มอบคืนโฉนดท่ีดินให้กับชาวบ้านท่ีได้รับความเดือดร้อนเหล่านั้น สะท้อนให้เห็นว่า ที่ผ่านมา กระบวนการช่วยเหลือ 
อำานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าจากปัญหาหนี้นอกระบบต้ังแต่ในชั้นก่อนและขณะทำาสัญญาเงินกู้  
ชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณา และช้ันบังคับคดี มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะคุ้มครองลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
หรือไม่ อย่างไร?
 ผู้เขียนขอยกตัวอย่างท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีศึกษา เพ่ือชี้ให้เห็นสภาพปัญหาและรูปแบบแนวทางของการ 
ช่วยเหลืออำานวยความยุติธรรม ดังนี้

 หน้ีนอกระบบ เป็นปัญห�คว�มเหล่ือมลำ้�จ�กก�รที่เจ้�หน้ีมีฐ�นะ 
ท�งเศรษฐกจิสังคมและอำ�น�จก�รต่อรองท่ีสูงกว่� จึงเอ�รดัเอ�เปรยีบลูกหนี้ 
ให้ต้องจำ�ยอม เพื่อท่ีจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของดอกเบ้ีย 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่�งอื่นในอัตร�ท่ีสูง เพื่อให้คุ้มกับคว�มเส่ียง 
ท่ีต้องลงทุนไป ย่ิงสังคมมีคว�มเหล่ือมลำ้�ม�กเพียงใด ก�รเอ�รัดเอ�เปรียบ 
ยิง่สูงขึน้เป็นเง�ต�มตัว ตลอดระยะเวล�ท่ีผ่�นม� จะเห็นได้ว่�ก�รแก้ไขปัญห� 
ภ�พรวมอยู่ในภ�รกิจของหน่วยง�นภ�ครฐัหล�ยหน่วยง�น แต่ละหน่วยง�น 
ต่�งมีบทบ�ทอำ�น�จหน้�ที ่และเครือ่งมือสำ�หรบัก�รแก้ไขปัญห�ท่ีแตกต่�งกัน 
ออกไป

อำานวยความยุติธรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาได้อย่างไร?

ยิ่งสังคม

มีความเหลื่อมล้ำา

มากเพียงใด

การเอารัดเอาเปรียบ

ยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

กรณีศึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ :
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พันตำ�รวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ   
ผู้อำ�นวยก�รกองคดีเทคโนโลยีและส�รสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  เมือ่ประมาณกลางปี 2561 ได้รบัเรือ่งร้องเรียนจากผู้ร้อง 

เป็นชายวัยกลางคน ประกอบอาชีพขับรถสามล้อรับจ้าง มีรายได้ 
วันละประมาณ  500 –  1,000 บาท ส่วนภรรยามีอาชีพขายผัก 
ในตลาดสดแห่งหนึง่ ผูร้้องเล่าให้ฟังว่า ครอบครวัมปัีญหาเดอืดร้อน 
ทางการเงิน รายได้ไม่พอกับรายจ่าย จึงได้ไปกู้ยืมเงินนอกระบบ 
กบัเจ้าหนีเ้งนิกู้ซึง่เป็นนายทุนหลายครัง้ ครัง้ละประมาณ 40,000  
- 50,000 บาท รวมแล้วประมาณ 150,000 บาท โดยให้ผู้ร้อง 
เซ็นสัญญาเงินกู้เปล่าที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ จากนั้นผู้ร้องได้มี 
การผ่อนชำาระหนีท้กุวนั วันละ 500 – 1,000 บาท นบัรวมชำาระ 
ไปเกินครึ่งของเงินต้น ต่อมาผู้ร้องไม่มีความสามารถชำาระได ้
ทุกวัน เพราะค้าขายไม่ดี จึงขอผัดผ่อน หากไม่ชำาระเกินสองวัน 
เจ้าหนี้ได้ให้นักเลงอันธพาลมาทวงหนี้ และขู่เข็ญด้วยวิธีต่างๆ  
จนผู้ร้องและครอบครัวเกิดความเกรงกลัว ต่อมาเจ้าหนี้ได้นำา 
เอกสารมาให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อ โดยอ้างว่าเป็นหลักฐานเงินกู ้
โดยผู้ร้องไม่รู้เลยว่าเอกสารท่ีเซ็นช่ือมอบให้เจ้าหนี้ไปนั้นจะส่งผล 
ร้ายแรงต่อชีวิตของตนเองและครอบครัวอย่างไร 

 ผู้ร้องต้องจำานนต่อหลักฐาน เพราะลายมือชื่อในเช็คที่สั่งจ่ายและในสัญญากู้ จำานวน 400,000 บาท ที่เจ้าหนี้ 
นำามาฟ้องเป็นลายมือชื่อของผู้ร้องเอง  แต่ผู้ร้องเลือกที่จะไม่รับสารภาพเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเขาบอกว่า “ไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรม” 
 ผูร้้องให้ข้อมลูว่า เดนิทางมาเรยีกร้องหาความยติุธรรม ได้ยืน่เร่ืองร้องเรียนกบัหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรยีนสำานกังาน 
ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี และกองทุนยุติธรรม เพื่อขอรับการช่วยเหลือทางด้านการประกันตัวและทนายความเพื่อต่อสู้คดี 
และเพือ่ให้ดำาเนนิการกบัเจ้าหนีต้ามกฎหมาย แต่เนือ่งจากคดอียูใ่นขัน้ตอนของกระบวนการยตุธิรรมในชัน้ศาลพจิารณาคด ี
และผู้ร้องมีทนายความขอแรงที่ศาลแต่งตั้งให้แล้ว ด้วยข้อจำากัดของกฎระเบียบทำาให้ผู้ร้องไม่อยู่ในเงื่อนไขท่ีจะได้รับ 
ความช่วยเหลืออีก
 จะเห็นได้ว่าประเด็นท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน คือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกู้ยืมนอกระบบ ซึ่งเป็น 
เรื่องของการทำานิติกรรมสัญญาทางแพ่ง แต่เจ้าหนี้ใช้กลอุบายเพื่อเอารัดเอาเปรียบ โดยให้ลูกหนี้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค
เพื่อชำาระหนี้เงินกู้ และใช้การกระทำาดังกล่าวเป็นมูลความผิดทางอาญาเพื่อใช้บีบบังคับลูกหนี้ให้ต้องจำายอม

 แล้วสิ่งท่ีไม่คาดคิดก็เกิดข้ึนจริง ผู้ร้องถูกเจ้าหนี้ฟ้องว่า 
จ่ายเชค็เด้ง จงึได้รูว่้าเอกสารทีผู่ร้้องเซน็ให้ไปนัน้เป็นเชค็เพ่ือชำาระ 
หนี้เงินกู้ จำานวน 400,000 บาท เจ้าหน้ีได้เอาเช็คส่ังจ่ายเงิน 
ฉบับดังกล่าวไปฟ้องร้องต่อศาล โดยกล่าวหาว่าลูกหนี้สั่งจ่ายเช็ค 
เพื่อชำาระหนี้ที่มีอยู่จริง โดยในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ใน 
บญัชอีนัจะพงึให้ใช้เงนิได้ พร้อมนำาเจ้าหน้าท่ีตำารวจมาทำาการจบักมุ
และถกูคมุขงัตามอำานาจศาล ภรรยาของผูร้้องต้องหาหนทางดิน้รน  
เพือ่ประกนัตวัผูร้้องออกมา โดยไปจ่ายเงนิเพือ่ซือ้ประกนัอสิรภาพ  
หลงัจากผูร้้องถกูควบคมุตวัเป็นระยะเวลา 5 วัน ผูร้้องไม่มทีนายความ 
เพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาล จึงได้รับคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่ศาลยื่น 
คำาร้องขอทนายขอแรง เพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้คดีในชั้นศาล 
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 จะเห็นได้ว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับภารกิจ 
ของหลายหน่วยงาน หากนำาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของ 
แต่ละหน่วยงานมาเป็นตวัตัง้ ผูร้้องแทบจะไม่ได้รบัการช่วยเหลือ 
ในด้านอื่น เพราะเขาได้รับการช่วยเหลือทางด้านคดีความ 
จากทนายความขอแรง ตามขัน้ตอนของกระบวนการยตุธิรรม  
ทีผู่เ้ขยีนเล่ามา เพือ่ต้องการสะท้อนให้เห็นว่าการท่ีมีหน่วยงาน  
กลไก และเครื่องมือทางกฎหมายแล้วยังไม่เพียงพอ ประเด็น 
สำาคัญอยู่ที่วิธีคิด กระบวนการ และวิธีการช่วยเหลืออำานวย 
ความยุติธรรมต่างหาก ที่จะทำาให้ความเป็นธรรมถึงมือ 
ประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
 ประการแรก การช่วยเหลืออำานวยความยุติธรรม 
ที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย 
สารบัญญัติ และกฎหมายวิธีสบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง และมี 
กระบวนการรูปแบบของการให้ความช่วยเหลืออำานวย 
ความยตุธิรรมทีค่รอบคลมุในทกุมติ ิซึง่ในแต่ละเรือ่ง มรีปูแบบ 
หรือวิธีการช่วยเหลือที่แตกต่างกัน ดังนั้น ต ้องมีการ 
ถอดบทเรียนเพื่อสร้างเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best  
Practice) และปรับใช้เป็นแบบอย่างในเรื่องอื่นๆ ได้อีกด้วย
 ประการทีส่อง คอื การสร้างจิตสำานกึให้กบัเจ้าหน้าที่ 
ด้านการอำานวยความยตุธิรรม ให้มจีติสาธารณะ มคีวามพร้อม 
ในการค้นหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อช่วยเหลือ 
ให้ได้รับความเป็นธรรม 
 ประการที่สาม คือ การบูรณาการกับหน่วยงาน 
ที่ภาคส่วน ซึ่งต้องมีการส่งต่อข้อมูลในการดำาเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือ ไม่สร้างภาระให้กับประชาชน โดยยึดถือ 
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นศูนย์กลาง 
 ประการที่ส่ี คือ ปรับกฎระเบียบที่มีความเคร่งครัด 
ให้มีความคลายตัว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  
และสามารถที่จะเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุดสำาหรับการขอรับ 
การช่วยเหลืออำานวยความยุติธรรมในทุกขั้นตอน  

 มปีระเดน็ทีท่่านอาจจะสงสัยว่า ลูกหนีเ้คยเปิดบญัชี 
เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินตามเช็คหรือไม่? 
 จากการซักถามผู้ร้องไม่เคยเปิดบัญชีกระแสรายวัน 
เพื่อสั่งจ่ายเช็คมาก่อน ไม่รู้แม้กระทั่งคำาว่า “เช็ค” คืออะไร  
เหตุที่ลงลายมือชื่อสั่งจ่าย เนื่องจากเจ้าหนี้ให้ลงลายมือชื่อ 
โดยอ้างว่าเพื่อคำ้าประกันเงินกู้ จากนั้นเจ้าหนี้ได้เก็บหลักฐาน 
ทัง้หมดไว้ผูเ้ดยีว โดยท่ีลกูหนีไ้ม่รูเ้รือ่งอะไรอกีเลย จงึเป็นทีม่า 
ของการตรวจสอบเรื่องนี้โดยละเอียดว่าเช็คฉบับดังกล่าว 
เจ้าหนี้นำามาฟ้องได้อย่างไร
 การตรวจสอบกับธนาคารพบว่า บัญชีเช็คดังกล่าว 
เป็นบัญชีของบุคคลที่สาม (แท้จริงแล้ว คือลูกหนี้คนหนึ่ง 
ของเจ้าหนี้) ที่เปิดบัญชีไว้ แล้วมอบอำานาจให้เจ้าหนี้มีอำานาจ 
สั่งจ่ายหรือเบิกถอนเงินจากบัญชี และจากการตรวจสอบ 
เชิงลึกยังพบอีกว่า ในวันที่ผู้ร้องรายนี้สั่งจ่ายเช็คเพื่อชำาระหนี้   
เจ้าหนี้ได้เอาเงินมาฝากเข้าบัญชีเช็คไว้ 400,000 บาท  
หลงัจากน้ันในวนัรุง่ขึน้ เจ้าหนีจ้งึได้ถอนเงนิออกไป ทำาให้บญัชี 
ไม่มีเงินพอจ่าย  
 แล ้ว เจ ้ าหนี้ มีพฤติการณ ์ เอา เปรียบผู ้ ร ้ อง 
เพียงรายเดียวหรือ?
 ได้สอบถามกบัทางธนาคารพบว่า สมดุเชค็ของเจ้าของ 
บัญชีข้างต้นถูกเจ้าหนี้นำาไปใช้กว่าร้อยฉบับ ส่วนใหญ่ไม่เกิด 
ปัญหาร้องเรยีน เพราะว่าลกูหนีร้บัสภาพหนีท้ีเ่กดิข้ึน และไม่ได้ 
ต่อสู้คดี ลูกหนี้บางรายต้องหลบหนีออกนอกพื้นที่ และยังพบ 
ข้อมูลอกีว่า เจ้าหนีไ้ด้มคีดฟ้ีองร้องทีศ่าลในลกัษณะคดแีบบนี ้
อีกจำานวนมาก
 คงพอมองเห็นภาพว่า ลูกหนี้รายดังกล่าวไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมตั้งแต่ข้ันตอนการทำาสัญญา การถูกฟ้องร้อง 
ดำาเนินคดี การไม่ได้รับความช่วยเหลืออำานวยความยุติธรรม 
เม่ือถูกกลั่นแกล้งจากเจ้าหนี้ ประเด็นท่ีทำาให้การช่วยเหลือ 
เรื่องน้ีประสบผลสำาเร็จเกิดจากกระบวนการในการรวบรวม 
พยานหลักฐาน เพื่อประสานความร่วมมือกับทนายความ 
ขอแรงในการต่อสูค้ด ีจนในทีส่ดุศาลกร็บัฟังพยานหลกัฐานไว้ 
พิจารณา และมีคำาพิพากษายกฟ้องโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ทำาให้ 
ผู้ร้องได้รับความเป็นธรรมคืนในท้ายท่ีสุด จากนั้นได้มีการ 
ประสานงานเพื่อส่งมอบพยานหลักฐานให้กับเจ้าพนักงาน 
ตำารวจดำาเนินคดีอาญากับเจ้าหนี้ตามกฎหมายต่อไป

แล้วจะหาหนทางเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายนี้อย่างไร?

 สรุปได้ว่� ปัญห�ในก�รให้คว�มช่วยเหลือ 
อำ�นวยคว�มยุติธรรม เป็นก�รแก้ไขปัญห�ท่ีปล�ยเหตุ 
ก็จริง แต ่ถ ้�เข�เหล่�น้ันไม ่ได ้รับก�รช่วยเหลือ 
จะย่ิงทำ�ให้ปัญห�ต่�งๆ  เลวร้�ยม�กยิ่งขึ้น  และส่ง 
ผลกระทบต่อคว�มเช่ือม่ันกับหน่วยง�นท่ีมีบทบ�ท 
ด้�นก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรมอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้
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ก�าแพงมิอาจกั้น

 “โอก�ส” เป็นปัจจัยสำ�คัญส่วนหน่ึงที่ทำ�ให้ 
ผู้ท่ีพ้นโทษส�ม�รถกลับคนืสู่สังคม และกลับม�มีชีวติใหม่ 
อกีครัง้ โดยไม่ต้องกลับไปกระทำ�ผดิซำ�้ กระทรวงยุติธรรม 
โดยเรอืนจำ�ชัว่คร�วดอยฮ�ง สังกัดเรอืนจำ�กล�งเชยีงร�ย  
ดำ�เนินก�รต�มโครงก�รในพระร�ชดำ�รพิระเจ้�หล�นเธอ  
พระองค์เจ้�พัชรกิติย�ภ� ในก�รน้อมนำ�หลักปรัชญ� 
เศรษฐกิจพอเพียงม�ปรับใช้ในเรือนจำ� เพื่อให้ผู้ต้องขัง 
ส�ม�รถน้อมนำ�หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช  
บรมน�ถบพิตร ไปใช้ได้จริงภ�ยหลังพ้นโทษเป็นก�ร 
สร้�งกำ�ลังใจให้กับผู้ต้องขังและยังทำ�ให้ผู้ต้องขังได้มี 
โอก�สในก�รกลับคืนสู่สังคม โดยมีทักษะท่ีส�ม�รถดำ�รง 
ชวีติท่ีพึง่ตนเองได้ไม่หวนกลับไปกระทำ�ผิดอีก ในปัจจบัุน 
เรือนจำ�ชั่วคร�วดอยฮ�ง เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียง เปิดให้บริก�รเข้�เย่ียมชมก�รบริห�รจัดก�ร 
อย่�งเป็นระบบ และเป็นจุด Check in ท่ีสำ�คัญของ 
นักท่องเท่ียวและประช�ชนทั่วไปที่เข้�ม�ใช้บริก�ร

กองบรรณ�ธิก�ร

การน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาปรับใช้ในเรือนจำา  

เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำาไปใช้ได้จริง 

ภายหลังพ้นโทษ เป็นการสร้างกำาลังใจ 

ให้กับผู้ต้องขัง และยังทำาให้ผู้ต้องขัง 

ได้มีโอกาสในการกลับคืนสู่สังคม

“ศาสตร์พระราชา” 
สร้างชีวิตใหม่ในเรือนจำา

น้อมนำา
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  เรอืนจำ�ชัว่คร�วดอยฮ�ง จงัหวดัเชยีงร�ย ซึง่ตัง้อยู่ 
ในพ้ืนที่หมู่ 3 ตำาบลดอยฮาง อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
เป็นตัวอย่างหนึ่งของความก้าวหน้าในเรื่องนี้ โดยเปิดรับ 
ผู้ต้องขังชายใกล้พ้นโทษมาเตรียมพร้อมก่อนออกไปเร่ิมต้น 
ชีวิตใหม่เมื่อพ้นโทษ เรือนจำาเปิดริมแม่นำ้ากกแห่งนี้ ถือเป็น 
พื้นที่ทดลองใช้ชีวิต และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและ 
ความรู้เกี่ยวกับทักษะอาชีพต่างๆ โดยผู้ต้องขังกลุ่มนี้จะได ้
เรยีนรูด้้านต่างๆ ตามฐานของโครงการตลอดระยะเวลา 9 เดอืน 
ที่อยู่ในโครงการ จนถึงปัจจุบันผู้ต้องขังในโครงการกำาลังใจฯ             
ในพื้นที่เรือนจำาชั่วคราวดอยฮางได้ดำาเนินการมาแล้ว 8 รุ่น
 ศาตรานนท์ บุญอินเขียว หัวหน้าเรือนจำาชั่วคราว 
ดอยฮาง บอกว่า “ถ้าใครผ่านประตูเข้ามาก็จะได้เห็นว่า 
ในเรือนจ�าเรามีหลายสิ่งให้เที่ยวและเรียนรู้ งานเกษตรก็ปลูก 
พืชผักตามฤดูกาล มีโรงปลูกองุ ่น คนที่สนใจปศุสัตว์ก็มี 
การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่ด�า และหมูหลุม เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ มีการ 
ท�านาด้วย” พื้นที่ 75.5 ไร่ ของเรือนจำาชั่วคราวดอยฮาง  
ถูกแบ่งซอยเป็นเขตย่อยๆ มีท้ังศูนย์การเรียนรู้ บ่อเลี้ยงปลา  
โรงเพาะเหด็ โรงเรอืนแปลงองุน่ โรงสข้ีาว โรงปุย๋หมกัชวีภาพ  
ฯลฯ
 “แปลงนาประมาณ 4 ไร่ น้องๆ ผู้ต้องขังเป็นคนท�า  
หว่านกล้า ลงแขกท�านา ถึงหน้าเกี่ยวก็ลงแขกเกี่ยวข้าว 
เกีย่วเสรจ็กน็�ามากองรวมแบบโบราณ แล้วนวดข้าวด้วยแรงคน 
ซึ่งย้อนกลับไปสู่ชีวิตชาวนาสมัยพ่อแม่เราตามวิถีชาวนาไทย 
สมัยก่อน ตั้งแต่เริ่มปลูก ซึ่งชาวนาเดี๋ยวนี้ใช้รถปลูก แต่เรา 
ยังใช้แรงคน เขาใช้รถเกี่ยว แต่เราใช้คนเกี่ยว ใช้คนนวด” 
ปลูกทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวสลับหมุนเวียนไป ตอนหลัง 
บางปีปลูกข้าวไรซ์เบอร์รีด้วย

 “ข้าวเปลือก บางส่วนเราก็สี สีให้น้องๆ แบ่งให้ตาม 
บ้านไปกินกัน และบางส่วนก็จัดสวัสดิการอาหารมื้อกลางวัน 
เจ้าหน้าท่ี บางส่วนก็ขายไปเป็นต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้าง 
อะไรบ้าง แบบเล็กๆ น้อยๆ”
 “เราจ�าลองการปกครองโดยมบ้ีานสามหลงั ตัง้ก�านนั 
ขึ้นมาแบบการปกครองแบบท้องถิ่น มีผู้ใหญ่บ้านแต่ละหลัง  
สมาชิกท่ีเหลือ 40 กว่าคน ก็เฉล่ียกระจายเป็นลูกบ้าน 
ตามบ้าน เวลาผมสั่งงานก็สั่งไปที่ก�านันกับผู้ใหญ่บ้าน น�าไป 
กระจายถึงลูกบ้าน อยู่กินด้วยกัน ท�างานด้วยกัน เราจะแบ่ง 
เขตพื้นที่รับผิดชอบให้แต่ละบ้าน”
  แปลงผกัมทีัง้ทีเ่ป็นแปลงรวมใหญ่ และแปลงตามบ้าน 
กำาลังใจ กลางวันมาทำาแปลงใหญ่ร่วมกัน เลิกงานกลับไป 
ทำาแปลงท่ีบ้าน ซ่ึงสามารถเก็บเก่ียวผลิตผลปรุงอาหาร 
กินกันเองได้ 
 การเปิดโอกาสให้เรยีนรูช้วีติอย่างอิสระตามสมควรนี ้
เพือ่ให้ผูต้้องขงัใกล้พ้นโทษได้ฝึกอาชพีเตรียมความพร้อมออก 
ไปใช้ชวีติเยีย่งสจุรติชน และคนเข้ามาเทีย่วได้เรยีนรู ้ผูต้้องขงั 
จึงมีโอกาสได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อปรับตัวกลับสู่ 
สังคม
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คุกคอฟฟี่
 ผ่านประตูเรือนจำาชั่วคราวดอยฮางเข้ามา จะเห็น 
ร้านกาแฟเป็นสิ่งแรก เพราะตั้งอยู่ด้านนอกสุด ซึ่งมีจุดเด่น 
ดึงดูดสายตาและความสนใจอยู่บนระเบียงต้นไม้ 
 ร้านอนิสปาย หรอื Inspire by Princess ร้านกาแฟ 
ที่ตั้งอยู่ในเรือนจำา ที่คนชง หรือบาริสต้า (barista) และคน 
ทีท่ำางานอยูใ่นร้านทัง้หมดเป็นผูต้้องขงัชายในเรอืนจำาชัว่คราว 
ดอยฮาง จังหวัดเชียงราย เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ถูกวางไว ้
สำาหรบัการเป็นพืน้ทีท่ดลองในการฝึกอาชพีของผูต้้องขัง และ 
เป็นการน้อมนำาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรบัใช้ให้เหน็ 
เป็นรูปธรรมว่า ความพอเพียงเป็นเรื่องเป็นไปได้ในชีวิตจริง
 “เป็นที่นั่งจิบกาแฟบนระเบียงต้นไม้ ซึ่งร้านกาแฟ 
ทั่วไปไม่มี เป็นที่แรกของเชียงราย สามารถสั่งกาแฟขึ้นไป 
นั่งดื่มบนต้นไม้ นั่งกินลมชมวิวได้ ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความสนใจ 
จากคนทั่วไป พาลูกๆ มานั่งกินอาหารนั่งเล่นที่ร้านกาแฟนี้” 
หัวหน้าเรือนจำาชั่วคราวดอยฮาง เล่า

 บลู (นามสมมุติ) หนุ่มวัย 28 ปี เป็นหนึ่งในบาริสต้า 
รุ่นที่ 2 พื้นเพเป็นชาวอำาเภอเมืองเชียงราย โดนเกณฑ์ทหาร 
ปลดประจำาการออกมาไม่มีงานทำา เพื่อนเอายามาให้ขาย 
บอกว่ารายได้ดี เขาทำาอยู ่2-3 เดือน รายได้ดีจรงิดังเพือ่นบอก  
แต่เขาโดนจบัโดยเพือ่นคนนัน้เองเป็นสายให้ตำารวจ เพือ่นโดน 
จับก่อน แต่รอดคุก เพราะยอมเป็นสายให้ตำารวจ บลูต้องโทษ 
อยู่ในเรือนจำากลางเชียงราย 1 ปี 5 เดือน ได้มาอยู่เรือนจำา 
ชั่วคราวดอยฮาง ซึ่งอยู่ห่างกันไม่ถึง 10 กิโลเมตร แต่สภาพ 
ความเป็นอยู่และโอกาสในการพัฒนาตัวเองต่างกันมาก
 บลูประจำาอยูบ้่านพอเพียง หนึง่ในบ้าน 3 หลัง ในพืน้ที ่
เปิดเรอืนจำาชัว่คราวทีท่ดลองให้ผู้ต้องขงัมาใช้ชีวติ เขาเล้ียงหมู 
เลี้ยงไก่มาเป็นปี จนมีการเปิดอบรมบาริสต้ารุ่นที่ 2 เขาสมัคร 
เข้าร่วม ฝึกกับเทรนเนอร์จากร้านกาแฟดอยตุงราว 15 วัน  
เขาก็ทำาเป็น
 “ก่อนนั้นผมท�างานอยู่บ้านพอเพียงครับ เลี้ยงหมู 
เลี้ยงไก่ประมาณปีกว่าแล้ว มันจ�าเจ เราไปหาประสบการณ์ 
ต่างๆ ดูว่ามันจะเปลี่ยนไปไหม พอมาท�าก็ชอบครับ”
 การได้ทำางานในร้านอนิสปายได้ประโยชน์กบัชีวิตมาก 
“เป็นประโยชน์เยอะเลยครับ ช่วยผมเมื่อออกไปจะไม่ไป 
ยุ่งกับยาเสพติด ชงกาแฟวันละ 350 บาท เราก็อยู่ได้แล้วครับ  
ไม่ต้องไปพึ่งยาเสพติดอีก”

ขอบคุณ 
1.  ภาพจาก โครงการกำาลังใจฯ
2. https://www.facebook.com/pg/เรือนจำากลางเชียงราย 
-163914363780702/photos/?tab=album&album_ 
id=1092010684304394 25วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 1/2562
 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการกองทนุพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค ์ครัง้ที ่1/2562 โดยมีวาระ 
การประชมุทีส่ำาคญั คอื การรบัทราบผลการประเมนิผลการดำาเนนิงานของกองทนุฯ  
ในปีงบประมาณ 2561 และกรอบหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดการประเมินผลการดำาเนินงาน 
ของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งพิจารณาเร่ืองการปรับแผน 
งบประมาณ แผนการดำาเนนิงาน และแผนการใชจ้า่ย ปงีบประมาณ 2562 แนวทาง 
การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 การพิจารณากรอบวงเงินการเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่  
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีที่ร่วมปฏิบัติงาน การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนฯ ประจำาปี 2561 รวมทั้งพิจารณาแผนการ 
ปฏบิตังิานของผูจ้ดัการกองทนุฯ ประจำาป ี2562 เพือ่สนบัสนนุภารกจิการขบัเคลือ่น 
ของภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมต่อการพัฒนากลไกรู้เท่าทันและเฝ้าระวังส่ือ 
ให้ดำาเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น 
ต่อไป ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำาเนียบรัฐบาล

ที่นี่แจ้งวัฒนะ
กองบรรณ�ธิก�ร

รมว.ยุติธรรม เปิดประชุมการก�าหนดทิศทางการพัฒนาส�านักงาน ป.ป.ส. เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน
 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร 
เพ่ือกำาหนดทิศทางการพัฒนาสำานักงาน ป.ป.ส. โดยมีคณะผู้บริหารสำานักงานรัฐมนตรี และข้าราชการระดับผู้บริหาร ผู้อำานวยการกอง/สำานัก  
ของสำานักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ได้ตระหนักถึง 
ความสำาคัญและความจำาเป็นในการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด การทำางาน และการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้ง 
เกิดความรู้ ความเข้าใจบทบาทภารกิจ และรับรู้ทิศทางนโยบายของสำานักงาน ป.ป.ส. ภายใต้กรอบทิศทางประมวลกฎหมายยาเสพติด พร้อมจัดทำา 
กรอบทิศทางการปรับโครงสร้าง บทบาทภารกิจ การพัฒนาองค์กร และการขับเคล่ือนนโยบายและแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรม 
รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความ ดี 
ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแวะ
 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงยตุธิรรม พร้อมดว้ย พลเอก ชูชาต ิบัวขาว รองเสนาธกิารทหาร  
คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด 
นนทบรุ ีขา้ราชการพลเรอืน ทหาร ตำารวจ และประชาชนจิตอาสา จำานวนกวา่  
1,200 คน รว่มกจิกรรมจติอาสา “เราทำาความ ด ีดว้ยหวัใจ” พฒันาคลองแวะ 
ณ สนามกอล์ฟ กรมชลประทาน อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้  
พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง ได้นำากล่าวสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
และร่วมกล่าวคำาปฏิญาณตนพร้อมกันว่า “เราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ”
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รมว.ยุติธรรม พร้อมคณะฯ ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียม
การบ�าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด กองบิน 41 เชียงใหม่
 พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลตำารวจเอก  
ตอ่ศกัดิ ์สอาดพรรค คณะทำางานรัฐมนตรวีา่การกระทรวงยติุธรรม  
นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารระดับสูง และ 
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบำาบัดฟื้นฟูยาเสพติด  
กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมท้ังรับฟังการบรรยายสรุป 
กระบวนการบำาบดัฟืน้ฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพตดิ และใหก้ำาลงัใจ 
ผู้เข้ารับการบำาบัดรักษา และสนับสนุนการฝึกอาชีพ เพื่อนำาไป 
ประกอบอาชีพหลังการบำาบัดฟื้นฟู เพื่อไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้อง 
กับยาเสพติด จากนั้นลงพื้นที่บ้านท่ากระดาษริมเหมือง หมู่ที่ 6  
ตำาบลฟ้าฮ่าม อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังสรุปผล 
การดำาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการ 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ทำาให้ปัญหายาเสพติดลดลง

“ยุติธรรม” เปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
เสริมสร้างจิตส�านึกการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้กับเยาวชน
 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงยตุธิรรม เปน็ประธานเปดิโครงการโรงเรยีนยตุธิรรมอุปถมัภ์  
โดยจดักจิกรรมรว่มกับโรงเรยีนสตรนีนทบรุ ีจังหวัดนนทบรุ ีภายใตโ้ครงการ  
“โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม” เพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำานึกให้กับเด็กและเยาวชนด้านกระบวนการ 
ยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการให้กลุ่มเด็กและเยาวชน 
มีความตื่นตัวและส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางป้องกัน 
อาชญากรรมได้อย่ า งมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยมี   
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พันตำารวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
พรอ้มทัง้คณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการ เจา้หนา้ที ่รวมทัง้คณะอาจารย ์นกัเรยีน 
โรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้าร่วมฯ ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

“ยุติธรรม” เพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
 พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง รองนายกรฐัมนตร ีและรัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม เปน็ประธานในพธิเีปดิโครงการสมัมนาเชิงวิชาการ  
“เพ่ิมประสทิธภิาพเจา้หนา้ทีต่รวจพสิจูนย์าเสพตดิของสถานตรวจพสูิจนย์าเสพตดิในประเทศไทย” ซึง่จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่18 – 21 กุมภาพนัธ ์2562 
เพื่อเสริมสร้างทักษะการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด และพัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และเทคโนโลยีการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดร่วมกับระดับนานาชาติ โดยมี ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย  
ผู้แทนจากสถานตรวจพิสูจน์ทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
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ทุกทิศทั่วยุติธรรม
กองบรรณ�ธิก�ร

 ด้วยคว�มมุ่งมั่นที่จะอำ�นวย 
คว�มยุติธรรม ลดคว�มเหลื่อมลำ้�  
ขจัดคว�มทุกข์ย�ก สร้�งประช�ส�มัคคี และ
ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ตลอดระยะเวล� 
ที่ผ่�นม� หน่วยง�นในสังกัดกระทรวง 
ยุติธรรมทุกหน่วยง�น จึงมีคว�มตื่นตัว 
อยู่เสมอในก�รปฏิบัติหน้�ที ่
และดำ�เนินกิจกรรมต่�ง ๆ ให้บรรลุเป้�หม�ย 
สูงสุด นั่นคือก�รทำ�ให้ประช�ชน 
ทุกภ�คส่วนส�ม�รถเข้�ถึงคว�มยุติธรรม 
และได้รับคว�มเท่�เทียมโดยถ้วนหน้�กัน

ขับเคลือ่นมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพืน้ท่ีจงัหวดัล�าปาง

ศูนย์บรกิารรว่มกระทรวงยุตธิรรมจดักิจกรรมเคลือ่นท่ีใหบ้รกิารประชาชน

  นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำานวยการสำานักงานคุมประพฤติจังหวัด 
ลำาปาง พร้อมด้วยสำานักงานยุติธรรมจังหวัดลำาปาง และเจ้าหน้าที่สำานักงาน 
คมุประพฤตจิงัหวดัลำาปาง จดัโครงการขบัเคลือ่นมาตรการป้องกนัอาชญากรรม 
ในระดับพื้นที่ จังหวัดลำาปาง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู ้กระทำาผิดในระบบ 
คุมประพฤติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถของระบบงาน 
คมุประพฤตใินรปูแบบโทษระดบักลาง และการคมุความประพฤตแิบบเข้มงวด  
อันจะนำาไปสู่การส่งเสริมมาตรการทางเลือกแทนการจำาคุก และยกระดับ 
การปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดตามมาตรฐานสากล ให้กับชมรมกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
สารวตัรกำานนั แพทย์ประจำาตำาบล ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน คณะกรรมการศนูย์ยตุธิรรม 
ชุมชน ในเขตอำาเภอเสริมงาม จังหวัดลำาปาง ณ ห้องประชุมอำาเภอเสริมงาม  
จังหวัดลำาปาง 

 ศนูย์บรกิารร่วมกระทรวงยตุธิรรม จดัโครงการศูนย์บรกิารร่วมกระทรวงยตุธิรรมเคลือ่นที ่เพือ่ให้บริการประชาชน 
เก่ียวกับงานภารกจิของศนูย์บรกิารร่วมกระทรวงยติุธรรม ได้แก่ การให้คำาปรกึษาด้านกฎหมาย การรบัเรือ่งราวร้องทกุข์  
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแก่ประชาชน ณ ชุมชนเกตุไพเราะ  
3, 4, 5 และวชิรธรรมสาธิต 57 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
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 ประชาสัมพันธ์ภารกิจการให้บริการของกระทรวงยุติธรรมแก่ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี

ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 สำานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่  
ร่วมจดับธูพร้อมแจกเอกสารและประชาสมัพันธ์ 
บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี ในโครงการ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร ้างเครือข ่าย 
การประสานงานระดับภูมิภาค เพื่ อ เพิ่ม 
ประสิทธิภาพศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ 
เอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center :  
SSRC) ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่

 เรือนจำาช่ัวคราวคลองโพธ์ิ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านวังไผ่ หมู่ 8 โดยมีพัฒนา 
ชมุชนอำาเภอเมอืงนครสวรรค์ เพือ่เข้าศกึษาดงูานศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง เรอืนจำาชัว่คราวคลองโพธิ ์ตำาบลนครสวรรค์ตก 
อำาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 สำานกังานยุตธิรรมจังหวัดปัตตานี เเละหน่วยงาน 
ในสงักดักระทรวงยตุธิรรม พร้อมหน่วยงานร่วมบรูณาการ 
ออกหน่วยบริการ โดยนายสายนูดิน มามุ หัวหน้ากลุ่ม 
พัฒนาเเละส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมหัวหน้า 
ส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ี ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจ 
การให้บริการของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนท่ี ประจำาปี  
พ.ศ. 2562 ในการประชุมของกำานัน ผู ้ใหญ่บ้าน  
ประจำาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการ 
อำาเภอสายบุรี ตำาบลตะลุบัน อำาเภอสายบุรี จังหวัด 
ปัตตานี
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 ทุกปัญห�และคว�มเดือดร้อนของประช�ชนอันเกี่ยวเน่ืองกับกฎหม�ย คว�มยุติธรรม โปร่งใส และเท่�เทียม  
กระทรวงยุติธรรมถือเป็นหน้�ท่ีท่ีต้องช่วยดูแลแก้ไขให้คล่ีคล�ย แต่พร้อมกันน้ัน ก็ต้องได้รับก�รร่วมมือจ�กภ�คประช�ชน 
ด้วย ซึ่งถ้�ห�กท้ังสองส่วนพร้อมใจร่วมมือกันปฏิบัติต�มแนวท�งท่ีว�งไว้ สังคมและประเทศช�ติก็จะเดินหน้�ต่อไปได ้
อย่�งร�บรื่น

เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและเทคนิคด้านการอ�านวยความยุติธรรมแก่ผู้น�าชุมชน

 เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

 นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี  
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จงัหวดัอดุรธาน ีและขบัเคลือ่น 
มาตรการ “คนอุดรมีวินัยขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อค”  
ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 3ส 1ป โดยมี นายวัฒนา  
พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด 
พร้อมด้วยนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณาจารย์ และนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน ีเข้าร่วม ณ บรเิวณสนามทุ่งศรีเมอืง  
(ด้านศาลากลางพิธีทุ่งศรีเมือง) อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รับมอบสิ่งของที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ต้องขังหญิง

 นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายณรงค์ นวลอินทร์ และนายสิทธิกร สีโห้มี นิติกร  
เข้าร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมาย และเทคนิคในการอำานวยความยุติธรรมภายในชุมชนแก่ผู้นำาชุมชน 
และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ตามโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายท่ีจำาเป็นต่อชีวิตประจำาวัน ซึ่งได้รับ 
การสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุยตุธิรรม จัดโดยศนูย์ยติุธรรมชมุชนตำาบลลำาสนธ ิณ ทีท่ำาการองค์การบรหิารส่วนตำาบล 
ลำาสนธิ อำาเภอลำาสนธิ จังหวัดลพบุรี

 นายธงชัย จันทร์ฉลอง ผู้อำานวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ให้การต้อนรับ นางบังอร มณีรินทร์ รองนายกเทศบาลนคร 
เชียงราย พร้อมด้วยคณะเครือข่ายสตรีเทศบาลนครเชียงราย เนื่องในโอกาสท่ีเข้ามอบผ้าอนามัย ชุดชั้นใน และสิ่งของ 
ที่จำาเป็นสำาหรับผู้ต้องขังหญิง ณ แดนหญิงเรือนจำากลางเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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 ปัจจุบันคำ�ว่� “คว�มเท่�เทียม” “คว�มเสมอภ�ค”  
และ “คว�มยุติธรรมท�งสังคม” เป็นคำ�ที่พบได้ม�กขึ้น 
ในสังคมไทย ภ�ยใต้บริบทของก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�ร 
ส่งเสริมสิทธิพลเมืองในมิติต่�งๆ ที่เข้มข้นขึ้น อย่�งไรก็ต�ม  
ห�กพิจ�รณ�คว�มหม�ยของท้ัง 3 คำ� จะพบว่� แม้ว่� 
แต่ละคำ�จะมีคว�มหม�ยทีใ่กล้เคยีงกัน แต่ก็มคีว�มแตกต่�งกนั 

ภาษายุติธรรม
น�งส�วม�นิตต� ช�ญไชย นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�ร กองก�รต่�งประเทศ

และความยุติธรรมทางสังคม 
(Social Justice)

 ความเท่าเทียม (Equality) หมายถงึ การทีพ่ลเมอืง 
ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎเกณฑ ์
เดียวกัน เป็นมุมมองที่ถือว่าคนทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติ 
ที่เหมือนกัน โดยมิได้พิจารณาหรือคำานึงถึงข้อแตกต่าง 
ของแต่ละบุคคล (สุรพล ปธานวนิช, 2547) ความเท่าเทียม  

ความเสมอภาค (Equity)

ความเท่าเทียม	 =	 Equality

ความเสมอภาค	 =	 Equity

ความยุติธรรมทางสังคม	 =	 Social	Justice

ในการอธบิายความแตกต่างของทัง้ 3 คำา ให้เข้าใจ 
ได้ง่ายขึน้ ผูเ้ขยีนได้เทยีบเคยีงความหมายของคำาว่า 
ความเท่าเทยีม ความเสมอภาค และความยติุธรรม 
ทางสังคมกับคำาศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถ 
เทียบเคียงกันได้ ได้แก่

หรือ Equality จึงมุ่งไปที่มิติของการ “ปกป้องสิทธิ” มิให้ 
ถูกละเมิด โดยเฉพาะสิทธิของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน 
เช่น หญิงและชายท่ีทำางานในตำาแหน่งเดียวกัน จะต้องได ้
ค ่าตอบแทนท่ีเท่ากัน เด็กจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข ้าเรียน 
เพราะนับถือศาสนาที่แตกต่างกันไม่ได้ เป็นต้น 
 ในขณะที่คำาว่า ความเสมอภาค (Equity) มีนัยยะ 
ที่แตกต่างจากความเท่าเทียม เพราะความเสมอภาคไม่ได ้
เรียกร้องให้เกิดการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกรณี  
กล่าวคือ ไม่ได้หมายความว่า บุคคลทุกคนจะต้องได้รับ 
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้คำานึงถึงข้อแตกต่าง 
ใดๆ เลย แต่ความเสมอภาคจะให้ความสำาคัญกับการ 
เปรียบเทียบความแตกต่าง เพื่อพิจารณาว่าคนกลุ่มใดจำาเป็น 
ต้องได้รับสิทธิ ความช่วยเหลือ หรือการสงเคราะห์ที่มากกว่า  
เพื่อสนับสนุนให้คนกลุ่มนั้นมีสวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต 
ทีด่ขีึน้ หรอืเสมอกบัคนกลุม่อืน่ ๆ  ในสงัคม (สรุพล ปธานวนชิ,  
2547) ความเสมอภาค หรือ Equity จึงมุ่งไปที่การ “ส่งเสริม 
สิทธิ” เชิงบวก เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางโอกาส เช่น 
ผู้ที่มีรายได้สูง จะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าผู้ที่มีรายได้ตำ่า  
การให้สวัสดิการด้านการศึกษาแก่เด็กกำาพร้า การให้สิทธ ิ
รับผู้พิการเข้าทำางาน เป็นต้น  

ความเท่าเทียม (Equality) 
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 จากภาพอธิบายได้ว่า ความเท่าเทียม (Equality) คือ การที่บุคคลได้รับการจัดสรรทรัพยากร หรือได้รับการช่วยเหลือ 
เหมือนกัน โดยไม่คำานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ทำาให้บางคนเข้าไม่ถึงสิทธิเสรีภาพที่ตนควรจะได้รับ ในขณะที่ 
ความเสมอภาค (Equity) จะตอ้งพจิารณาถงึความแตกตา่งของแตล่ะบคุคลก่อน หากแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัแลว้ การจดัสรร 
ทรัพยากรหรือการได้รับความช่วยเหลือย่อมแตกต่างกันไปด้วย เพ่ือให้ทุกคนได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง  
ในขณะที่ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) มุ่งที่จะขจัดอุปสรรคที่ทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรมออกไป เพื่อแก้ไขปัญหา 
ทีต่น้เหต ุหรือลดชอ่งวา่งของความไมเ่ป็นธรรมทีเ่กดิขึน้อยา่งถาวร มากกวา่การใชว้ธิจีดัสรรทรพัยากร หรอืการใหค้วามช่วยเหลือ 
โดยพึ่งพิงรัฐเพียงอย่างเดียว 

ที่มาภาพ : https://slideplayer.com/slide/11407359/

 สำาหรับคำาว่า ความยุติธรรม หรือความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) เป็นมโนทัศน์ที่มีความซับซ้อน 
กว่าความยุติธรรมในทางกฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรม โดยในโลกยุคปัจจุบันระบบกฎหมายไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ 
รักษาความยุติธรรมตามตัวบทกฎหมายเท่านั้น และจะต้องขยายปริมณฑลไปสู่ “การปกป้อง รักษา และส่งเสริม” สิทธิ 
และเสรีภาพของพลเมืองด้วย แม้ว่าความยุติธรรมในระบบกฎหมายจะแสดงให้เห็นว่า กฎหมายสามารถที่จะนำาไปสู่ 
ความเป็นธรรมได้ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นที่ตระหนักว่า ระบบกฎหมายเพียงกลไกเดียว อาจไม่สามารถสนับสนุนให้เกิด 
ความเป็นธรรมได้ เพราะแท้ทีจ่รงิแล้ว กฎหมายจำาเป็นต้องเชือ่มโยงกบัระบบย่อยต่างๆ ทีอ่ยูใ่นสังคม (ธนาชยั สนุทรอนนัตชัย,  
2559) เช่น แม้ว่ารฐัจะออกกฎหมายหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า เพือ่ให้ประชาชนไทยทกุคนมสีทิธิเข้ารบับรกิารด้านสาธารณสขุ  
แต่หากผู้ป่วยเป็นคนยากจน ไม่มีญาติ หรือไม่สามารถเดินทางไปสถานพยาบาลได้ ย่อมหมายความว่า แม้จะมีสิทธิแต่ก็ 
ไม่สามารถเข้าถงึความเป็นธรรมได้ การสนบัสนนุให้เกิดความยติุธรรม หรือความเป็นธรรมทางสังคม จึงอาจเกีย่วข้องกับระบบ 
ย่อยอื่นๆ เช่น ชุมชนให้สวัสดิการค่าเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล การมีอาสาสมัครชุมชนพาผู้ป่วยไร้ญาติไปสถานพยาบาล  
เป็นต้น   
 คว�มแตกต่�งระหว่�งคำ�ว่� คว�มเท่�เทียม (Equality) คว�มเสมอภ�ค (Equity) และคว�มยุติธรรมท�งสังคม  
(Social Justice) ส�ม�รถเข้�ใจได้ง่�ยขึ้น เมื่อพิจ�รณ�ภ�พต่อไปนี้

Equality Vs. Equity Vs. Social Justice 
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กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน
กองบรรณ�ธิก�ร

กัญชาและพืชกระท่อม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

กัญชาและพืชกระท่อม 

ยังคงถือเป็นยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติ 

ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เช่นเดิม  

ห้ามจำาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง  

เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

เรื่องของ...

กัญช� หรือต้นกัญช�
เป็นพืชที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
และเป็นยารักษาโรคในทางเภสัชวิทยา	 
บางคนบริโภคกัญชา	เพื่อให้รู้สึก 
ผ่อนคลาย	ท�าให้มีความต้องการ 
รับประทานอาหารเพิ่มขึ้น	แต่หากบริโภค 
กัญชาในปริมาณที่มากเกินไป	จะส่งผลข้างเคียง 
ที่ไม่พึงปรารถนา	เช่น	ความจ�าลดลง	ปากแห้ง	 
ทักษะการเคลื่อนไหวบกพร่อง	ตาแดง	
และรู้สึกหวาดระแวง	หรือวิตกกังวล

	 	 เ ป็ นพื ชท้ อ งถิ่ น แล ะ 
เป็นสารเสพติดท่ีมีผู้ใช้มากท่ีสุด 

ในภาคใต้ของประเทศไทย	 ผู้บริโภค 
	 ส่วนใหญ่จะ เคี้ยวใบสดร่วมกับเครื่องดื่ม 

ประเภทต่าง	ๆ	หรือร่วมกับการสูบใบจาก	ผู้ใช้ส่วนใหญ่ 
อยู่ในวัยแรงงานใช้เพื่อให้สามารถท�างานได้ทนนาน	 
สังสรรค์	 และรักษาโรค	 ภาวะเสพติดพืชกระท่อม 
จะมีลักษณะความต้องการใช้อย่างมาก	 เวลาเดินทาง 
ต้องพกพาใบกระท่อมไปด้วย	 ไม่สามารถควบคุม 
พฤติกรรมการใช้	 ต้องใช้ในปริมาณมากขึ้นจึงได้ฤทธิ์ 
เท่าเดิม		

กระท่อม

 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2562 กัญชาและพืชกระท่อม ยังคงถือเป็นยาเสพติด 
ให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
พ.ศ. 2522 เช่นเดิม ห้ามจำาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง  
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ยกเว้นผู้ป่วยสามารถ 
มีไว้ในครอบครองได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ซึ่งจะต้อง 
ไม่เกินจำานวนที่จำาเป็นสำาหรับใช้รักษาโรค โดยมีใบสั่งยา 
หรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม  
การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ 
หมอพื้นบ้านฯ ที่ให้การรักษา

ใครบ้�งที่ส�ม�รถผลิต นำ�เข้� หรือส่งออกได้...
 เง่ือนไขการอนุญาตผลิต นำาเข้า หรือส่งออก  
กัญชาให้กระทำาได้เฉพาะในกรณีจำาเป็น เพื่อประโยชน์ 
ของทางราชการ การแพทย ์การรกัษาผูป้ว่ย หรอืการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา หากเป็นกรณีกัญชง (Hemp) ให้เป็นไป 
ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง ส่วนการนำาติดตัวเข้ามา 
ในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องไม่เกินปริมาณ 
ที่จำาเป็นต้องใช้รักษาโรคเฉพาะตัว และมีใบสั่งยาหรือ 
หนังสือรับรองของแพทย์
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คุณสมบัติของผู้ที่จะขออนุญาตผลิต นำาเข้า หรือส่งออก

 เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีศึกษาวิจัย จัดการ 
เรียนการสอนหรือให้บริการทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ในการป้องกัน 
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย

 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและ 
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 

 เปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม เภสชักรรม ทันตกรรม  
การสตัวแพทยช์ัน้หนึง่ การแพทยแ์ผนไทย การแพทยแ์ผนไทย 
ประยกุต ์หรือหมอพืน้บา้นฯ ทัง้นี ้ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทย ์
แผนไทยและหมอพืน้บ้านฯ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ 
กำาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด 
ให้โทษด้วย

1

3

5

7

4

6

2

ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีรวมกลุ่ม 
เปน็วสิาหกจิชมุชน วสิาหกจิเพือ่สงัคม หรอืสหกรณก์ารเกษตร 
ซ่ึงจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และดำาเนินการ 
ภายใต้ความร่วมมือและกำากับดูแลของผู้ขออนุญาต 
ที่เป็นหน่วยงานรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

    ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ 
ท่ีมีความจำาเป็นต้องนำาติดตัวเข้ามาในหรือออกไป 
นอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว

ผู้ขออนุญาตตาม         และ ในกรณทีีเ่ปน็บคุคลธรรมดา ตอ้งมีสญัชาตไิทย 
และมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและ 
กรรมการของนิติบุคคล หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสองในสาม ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและ 
มีสำานักงานในประเทศไทย

3 42 7

บทลงโทษผู้ฝ่�ฝืนหรือไม่ได้รับใบอนุญ�ต...
 (1) ผลิต นำาเข้า หรือส่งออก จำาคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท  
ถ้าเป็นการกระทำาเพื่อจำาหน่าย จำาคุก 1-15 ปี และปรับ 100,000 – 1,500,000 บาท  
กรณีเป็นพืชกระท่อม จำาคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

 (2) จำาหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่าย จำานวนไม่ถึง 10 กิโลกรัม มีโทษจำาคุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ แต่ถ้ามีจำานวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป 
จำาคุก 1-15 ปี และปรับ 100,000 – 1,500,000 บาท กรณีเป็นพืชกระท่อม จำานวนไม่ถึง 10 กิโลกรัม จำาคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ แต่ถ้ามีจำานวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป จำาคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ
ไม่เกิน 200,000 บาท
 (3) ครอบครอง จำาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ กรณีเป็นพืชกระท่อม 
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 (4) เสพ จำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ กรณีเป็นพืชกระท่อม 
ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง
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ถามมา...ตอบไป
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เดินหน้ายุติธรรม
สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม 

การดำาเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย 

และไม่เป็นผู้กระทำาความผิด เคารพกติกา 
มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต

โครงการ

ยุติธรรมอุปถัมภ์ 

 เดก็และเย�วชนเป็นผู้มีบทบ�ทสำ�คญัอย่�งยิง่ต่อก�รพฒัน�ประเทศในด้�นต่�งๆ รวมถงึด้�นกระบวนก�รยุตธิรรม  
“โรงเรียนและสถาบันการศึกษา” จึงมีหน้�ที่สำ�คัญในก�รปลูกฝังคว�มคิด ค่�นิยม ทัศนคติ และกระตุ้นให้เด็กและเย�วชน 
มีคว�มรัก เค�รพในคว�มถูกต้อง คว�มเป็นธรรม คว�มซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�ธ�รณะ มีคว�มพอเพียง และรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ด้วยก�รให้คว�มรูด้้�นคว�มยุติธรรม ผนวกกับสร้�งค่�นิยม และทศันคติท่ีถกูต้อง ผ่�นก�รจัดกิจกรรม เพือ่สร้�ง 
ภมิูคุม้กนัท�งสังคม โดยเริม่จ�กเด็ก เย�วชน เพือ่ว�งร�กฐ�นอน�คตของช�ติภมิูคุม้กันท�งสังคม เป็นแนวคดิในก�รดำ�เนิน 
โครงก�รโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อให้เด็กและเย�วชนอยู่ในสังคมได้อย่�งปลอดภัย และไม่เป็นผู้กระทำ�คว�มผิด เค�รพ 
กติก� มีระเบียบวินัย และมีคว�มซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งกำ�หนดกรอบก�รดำ�เนินง�นไว้ 4 กรอบ 5 ขั้นตอน ได้แก่
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กรอบเนื้อห�ก�รดำ�เนินโครงก�ร
 1. การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
 การเรยีนการสอนภายในโรงเรยีนในทกุระดับจำาเปน็ 
ต้องเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชน 
ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ให้รู้จักป้องกันตนเอง รู้เท่าทัน 
ภัยอันตรายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กและ 
เยาวชนกลายเป็นผู้กระทำาผิด หรือตกเป็นเหยื่อโดยรู้เท่า 
ไม่ถึงการณ์
 2. การสร้างจิตสำานึกและวินัยในตนเอง
 การสรา้งจติสำานึกและระเบียบวินัยน้ัน ควรเริม่ตัง้แต ่
วัยเด็กเล็กจนถึงวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สามารถสร้าง หรือ 
ปลูกฝังลักษณะนิสัยผ่านกระบวนการเรียนรู้ การคิดอย่างมี 
เหตผุลมากขึน้ การสรา้งจติสำานกึและระเบียบวนิยั จะทำาใหเ้ดก็ 
สรา้งนสัิยในการควบคมุตนเอง อนัจะชว่ยใหส้ามารถดำารงชวีติ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือประพฤติผิด 
มารยาทของสังคม 
 3. การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด
 การจะแก้ไขปัญหายาเสพตดิให้สัมฤทธิผ์ลจำาเป็นต้อง 
ให้ความสำาคัญกับการป้องกัน ซึง่ถอืเป็นต้นนำา้ของปัญหาด้วย 
การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก 
และเยาวชนในวัยเรียน ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีโอกาสตกเป็นเหยื่อ 
ได้ง่าย เนือ่งจากความไม่รูเ้ท่าทัน และเป็นวัยท่ีอยากรูอ้ยากลอง 
ดงันัน้ ครอบครวั ชุมชน หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
โรงเรยีนหรอืสถาบันการศกึษา จะมบีทบาทสำาคญัในการสร้าง 
ภูมิคุ ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้ ความเข้าใจ  
และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด จะต้องให้ 
คำาแนะนำาและวิธีการท่ีถูกต้องในการดำาเนินชีวิตและแก้ไข 
ปัญหาต่าง ๆ โดยไม่หันไปพึ่งพาหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
 4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 การทีจ่ะแก้ไขปัญหาการทุจรติคอร์รปัชัน่ให้สมัฤทธิผ์ล 
และยั่งยืนได้นั้น คนในสังคมจะต้องมีค่านิยม วัฒนธรรม 
ในการรักและเคารพความถูกต้อง ความดี ซื่อสัตย์ ซ่ือตรง  
และจิตสำานึก ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ในทกุรปูแบบ การสร้างค่านยิมทีถ่กูต้องให้เกดิขึน้ในสังคมได้นัน้ 
จะต้องปลูกฝังวางรากฐาน โดยเริ่มต้ังแต่เด็กและเยาวชน  
เพือ่ให้เดก็และเยาวชนเตบิโตเป็นพลเมอืงท่ีมคีณุภาพ เป็นกำาลงั 
สำาคัญในการสร้างสังคมและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ 
รุ่งเรือง สงบสุข

 จากกรอบการดำาเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรม 
อุปถัมภ์ท้ัง 4 กรอบ สามารถนำาไปเป็นแนวทางในการ 
ดำาเนนิงานในโครงการฯ โดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

ขั้นตอนก�รดำ�เนินโครงก�รโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
 ขั้นตอนที่ 1 การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ในกระทรวงยติุธรรมและโรงเรยีน เพือ่สำารวจขอ้มลูเบือ้งตน้  
(School & MOJ Cooperation)
 ขั้นตอนที่ 2 การแยกแยะสภาพปัญหาภายใน 
โรงเรียน (School Classification)
 ขัน้ตอนที ่3 การกำาหนดส่ือหรือกิจกรรมทีเ่หมาะสม 
กับสภาพปัญหาหรือความเสี่ยงของนักเรียน 
(MOJ Media Support)
 ขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานในกระทรวง
ยุติธรรมลงพื้นที่ดำาเนินกิจกรรมในโรงเรียน 
(Field Activities)
 ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
ภายหลังการดำาเนินกิจกรรม (Monitoring & 
Evaluation)
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 กระทรวงยตุธิรรมไดด้ำาเนินโครงการโรงเรยีนยติุธรรม 
อปุถมัภ์ มาตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถปุระสงค ์
เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม  
กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงมหาดไทย และกรงุเทพมหานคร  
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ ให้มีความพร้อม 
ในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และปลูกฝังจิตสานึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
ในเร่ืองกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพ 
และไมล่ะเมดิสทิธผิูอ้ืน่ การสรา้งภมูคิุม้กนัในการปอ้งกันตนเอง 
มิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ภัยอาชญากรรม หรือต้อง 
ตกเปน็ผูก้ระทำาความผดิ และเสรมิสรา้งสงัคมเคารพกฎหมาย  
(Culture of Lawfulness) โดยให้หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม สร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาในพื้นที่ 
เพื่อการขับเคลื่อนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ซึ่งมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมดำาเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรม 
อุปถัมภ์ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ 881  
โรงเรียน และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 135,777 คน  
โดยนำากรอบเนื้อหาการดำาเนินงานทั้ง 4 กรอบเนื้อหา ลงไป 
ดำาเนินกิจกรรมในโรงเรียน รวมทั้งกรอบเนื้อหาเฉพาะด้าน  
เช่น ความรู้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ ลงไปดำาเนินกิจกรรม 
ในโรงเรียน 
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 สำานักงานกจิการยตุธิรรม 
ในฐานะหน่วยงานกลาง ได้รวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วม 
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 
โครงการฯ จำานวน 858 โรงเรียน และมีแผนการดำาเนินงาน 
เพ่ือขยายผลให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน โดยมีเป้าหมาย 1,100  
โรงเรียน ภายในเดือนกันยายน 2562 

     กระทรวงยุติธรรมมีคว�มค�ดหวังเป็นอย่�งย่ิงว่� 
โครงก�รโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จะส�ม�รถเป็น 
ส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยให้เกิดคว�มตระหนักของหน่วยง�น 
ท่ีเก่ียวข้อง ในก�รเข้�ม�ช่วยกันบ่มเพ�ะและเสริมสร้�ง 
ก�รเติบโตอย่�งมคีณุภ�พของเดก็และเย�วชน เพือ่ให้เดก็ 
และเย�วชน มีคว�มรู้ มีทัศนคติท่ีดี และมีเกร�ะป้องกัน 
ภัยจ�กภัยอ�ชญ�กรรมและปัญห�ย�เสพติด ให้สมกับ 
คำ�ขวัญของโครงก�รที่ว่� 

การดำาเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

“เด็กดีมีภูมิคุ้มกัน รู้ทันภัยสังคม”
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 ด้วยตระหนักถึงปัญหาและต้องการมีส่วนช่วยลดผลกระทบ 
อันเกิดจากการใช้ถุงพลาสติก รัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ  
ร่วมมือรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ผ่านมาตรการ “ลดและคัดแยก 
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมหลัก 
ภายใต้โครงการ “ทำาความดด้ีวยหวัใจ ลดภยัสิง่แวดล้อม” ประกอบด้วย
 1. กิจกรรมลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
 2. กิจกรรมรณรงค์ให้ร้านค้าและตลาดสด ลดให้ ลดใช ้
  ถุงพลาสติก
 3. กิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร 
  ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
 4. กิจกรรมงดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ 
 5. กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเลในพ้ืนที่ 24 จังหวัด 
  ชายทะเล

รู้ ไว้ใช่ว่า…
กองบรรณ�ธิก�ร

 จ�กเหตุก�รณ์พบซ�กว�ฬนำ�ร่องครบีส้ันเสียชวีติ 
ขึ้นม�เกยต้ืนท่ีช�ยห�ดในจังหวัดสงขล� โดยท่ีในท้องมี 
ขยะพล�สติกติดอยู่ม�กถึง 85 ชิ้น อ�ทิ ถุงมือล้�งห้องนำ้�  
ถงุพล�สติกจ�กบ้�นเรอืน ถงุขนมขบเคีย้ว ฯลฯ รวมนำ�้หนกั 
ม�กถึง 8 กิโลกรัม และอีกหล�ยๆ เหตุก�รณ์ท่ีเกิดขึ้น 
กับบรรด�สัตว์ทะเลในลักษณะเดียวกนั  เป็นหลักฐ�นสำ�คญั 
ท่ีบ่งชี้ให้เห็นว่� “ปัญหาขยะพลาสติก” ท่ีดูเหมือนเป็น 
เรื่องไกลตัวสำ�หรับใครหล�ยคนน้ัน คว�มจริงแล้วเป็นเรื่อง 
ใกล้ตัวพวกเร�ม�กกว่�ที่คิด

ใชพ้ลาสตกิการลด

 และในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีสัตว์ทะเลท่ีเจ็บป่วย 
ทรมาน ดิ้นรนหนีตายจากทะเลพลาสติกขึ้นมาเกยตื้นมากกว่า  
500 ตัว และสัตว์ทะเลหายาก เช่น วาฬ โลมา พะยูน และเต่า  
มากถึง 84 ตัว ซึ่ง 47 ตัว เป็นเพราะกินขยะทะเลเข้าไป 
 ขยะพลาสติกเหล่าน้ีหากถูกทิ้งอย่างไม่ใส่ใจ จะสร้าง 
ปัญหาขึ้นทันที เช่น ถ้าหลุดลงไปในแม่นำ้า ลำาคลอง หรือทะเล  
ปลาและสัตว์นำ้าอื่นอาจกินเข้าไปด้วยความไม่รู้ จนเป็นอันตราย 
ต่อระบบย่อยอาหาร ทำาลายทัศนียภาพโดยรวม ส่งผลกระทบ 
การท่องเที่ยวของประเทศ การอุดตันตามท่อระบายนำ้าในชุมชน 
ทำาให้เกิดปัญหานำ้าท่วม หรือการเผาขยะพลาสติกโดยไม่ถูกวิธี 
จะเกดิก๊าซทีก่่อให้เกดิภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อน เป็นต้น

	 มีข้อมูลระบุว่า	
         ประเทศไทยติดอันดับ 6  ของโลก
          ที่ปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเล
         ประเทศไทยมีจังหวัดที่ติดกับชายฝั่งทะเล 
									23	จังหวัด	เกาะต่าง	ๆ	อีกกว่า	900	เกาะ	 
								ใน	19	จังหวัด	ท�าให้มีปริมาณขยะ
								ในปี	2559	เกือบ	3	ล้านตัน

เป็นขยะพลาสติกประมาณ 339,600 ตัน/ปี 
แม้จะมีกระบวนการจัดเก็บ	และจัดการแล้ว	
ขยะเหล่านี้ก็ยังหลุดรอดไหลลงทะเลมากถึง	10-15%	
หรือประมาณ	30,000-50,000	ตัน/ปี
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 3. บุคลากรสำานักงานปลัดกระทรวง 
ยุติธรรม ช่วยรณรงค์และกระทำาเป็นตัวอย่าง 
ในการร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูห้ิว  
และกล่องโฟมบรรจุอาหาร อย่างจริงจัง
 4. ส่งเสรมิกจิกรรมสนับสนุนการใช้ตะกร้า  
ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว  
และส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วนำ้าส่วนตัว เพื่อลด 
การใช้แก้วนำ้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
 5. ประชาสั ม พันธ ์ ให ้ บุ คลากรและ 
ประชาชนที่มาใช้บริการทราบ และมีส่วนร่วม 
ในการลดคัดแยกขยะมูลฝอย

 คณะรั ฐมนตรี ไ ด ้ มี มติ เ ห็ นชอบ ในการประชุ ม 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกหน่วยงาน 
ภาครฐัดำาเนนิกจิกรรมทีส่่งเสริมสนับสนุน การลด และคดัแยกขยะ 
มลูฝอยในหน่วยงาน เพือ่ให้การจัดการขยะมลูฝอยมีประสทิธภิาพ 
และง่ายต่อการนำาไปใช้ประโยชน์ โดยดำาเนินงานพร้อมกัน 
ทัว่ประเทศ ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2561 สำานกังานปลดักระทรวง 
ยุติธรรม จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ 
ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร เป็นข้อๆ ดังนี้
 1. บคุลากรสำานกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม จะร่วมกนั 
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสตกิ 
หูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร
 2. ให้หน่วยงานในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวง 
ยุติธรรม มีการสื่อสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และสร้างแรงจูงใจ 
ให้บุคลากรในสำานักงานปฏิบัติตามเจตนารมณ์ ในการร่วมลด  
คดัแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกหหูิว้ และกล่องโฟมบรรจุอาหาร

เพราะปัญหาขยะพลาสติก
ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง 

 ก�รแก้ไขจึงต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือ 
ร่วมใจกันของทุกคน และทกุภ�คส่วน ถงึจะเห็น 
ผลลัพธ์ท่ีชัดเจน และเหตุก�รณ์เช่นเดียวกับ 
กรณีพบขยะพล�สติกจำ�นวนม�กในท้อง 
ของซ�กว�ฬนำ�ร่องครีบส้ัน ก็จะไม่มีให้เห็นอีก 
ต่อไป

  ยืดอกพกถุงผ้า
  พกกล่องพร้อมใส่อาหาร
  พกแก้วน�้าให้ติดกระเป๋า
  ใช้ซ�้าแทนการทิ้ง
  คัดแยกขยะรีไซเคิล

ขอบคุณข้อมูลจาก
1. https://bit.ly/2Nek286 
2. https://bit.ly/2FG3Edj 
3. https://bit.ly/2PVkJmH 
4. https://bit.ly/2I3lHNm 
5. https://bit.ly/2JUXtaM
6.https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/
photos/a.348532055084/10160710682665085/?
type=3&theater

ลด ละ เลิก 
การใช้ถุงพลาสติก
เริ่มต้นวันนี้ด้วย 5 วิธีง่ายๆ
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