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26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับวารสารยุติธรรม 
อีกครั้ง ในฉบับนี้ได้สรรหานานาสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
และการยุติธรรมมานำาเสนอเหมือนเช่นเคย
 เริ่มด้วย “เรื่องจากปก” วันต่อต้านยาเสพติดโลก  
26 มถินุายน ประเทศไทยได้ยดึถือปฏบิติัและยนืยนัเจตนารมณ์ 
อย่างแน่วแน่ทีจ่ะร่วมกบัประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้าน 
ยาเสพตดิ โดยมหีน่วยงาน/องค์กรภาคทีีเ่ก่ียวข้อง ทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 จากนัน้พลกิมาที ่คอลัมน์ “คุม้ครองคน คุม้ครองสิทธิ”  
ทีจ่ะทำาให้ผูอ่้านเข้าใจกบัคำาว่าสทิธิมนษุยชนมากขึน้ ถือเป็น 
เรือ่งใกล้ตวัเราทกุคน ทัง้ยงัเป็นพืน้ฐานสำาคญัอกีประการหนึง่ 
ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม
 สำาหรับคอลัมน์ “เรื่องเล่ายุติธรรม” ว่าด้วยเรื่องของ 
งานสัมมนาวิชาการ “มิติใหม่งานคุมประพฤติ : นวัตกรรม 
ดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดกฎหมาย ” ท่ีเปิดเวที 
ให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมท้ังในประเทศและ 
ต ่างประเทศได ้มาร ่ วมแลกเปลี่ ยนเรียนรู ้ เกี่ ยว กับ 
ความก้าวหน้าด้านนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการปฏบิตัต่ิอ 
ผู้กระทำาผิดในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชน
 พบกับการน้อมนำาศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำา 
ชัว่คราวเขาระกำา จังหวดัตราด ในคอลัมน์ “กำาแพงมอิาจกัน้” 
ที่ไม่เพียงแค่ช่วยให้ผู้ต้องขังได้รับกำาลังใจและนำาไปปรับใช ้
กับการดำาเนินชีวิตหลังจากพ้นโทษให้สามารถพ่ึงพา 
ตัวเองได้และไม่หวนมากระทำาผิดซำ้าอีก
 นอกจากนี้ คอลัมน์ “ภาษายุติธรรม” ไขทุกข้อสงสัย 
เกีย่วกบัการส่งผูร้้ายข้ามแดน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย หลกัเกณฑ์ 
เบื้องต้น และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดน ในส่วนของคอลมัน์ “เดนิหน้ายติุธรรม” เสนอเรือ่ง 
ยุติธรรมใส่ใจ หรือ Justice Care กับการดำาเนินงานเชิงรุก 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมโดยไม่ต้อง 
ร้องขอภายใน 24 ชั่วโมง และปิดท้ายด้วยคอลัมน์ “รู้ไว้ 
ใช่ว่า...” กับโรคซึมเศร้า ความเหงาที่ (ต้อง) เข้าใจ พบว่า  
มคีนไทยป่วยมากถึง 1.5 ล้านคน และเป็นอีกสาเหตุของ 
การฆ่าตัวตายที่ติดอันดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้ 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า 
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กำาแพงมิอาจกั้น

ทุกทิศทั่วยุติธรรม

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน

มุ่งมั่น	แก้ไข	ขจัดภัยยาเสพติด
26	มิถุนายน	วันต่อต้านยาเสพติดโลก

สิทธิ	(ของ)	มนุษยชน	เรื่องใกล้ตัวที่ต้องรู้

JUSTICE CARE 
ยุติธรรมใส่ใจ

ข่มขืน-กระทำาชำาเรา
โทษสูงสุดประหารชีวิต

รู้ ไว้ใช่ว่า...
“โรคซึมเศร้า”	
ความเหงา	ที่	(ต้อง)	เข้าใจ

			ส่งเสริม	เรียนรู้	ต่อยอด	ศาสตร์พระราชา	
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
			เพ่ือผู้ต้องขังเรือนจำาช่ัวคราวเขาระกำา	จังหวัดตราด

เรื่องเล่ายุติธรรม

เรื่องจากปก

3

11

7

36

28

33

39

23

วารสารยุติธรรม

คนยุติธรรม
อำานวยความยุติธรรม	
ลดความเหลื่อมล้ำา
ด้วย	พ.ร.บ.	ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท	พ.ศ.	2562

20

16

      ที่นี่   
แจ้งวัฒนะ

14
26

				คุมประพฤติเปิดมิติใหม่
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทำาผิดกฎหมาย		
			เพื่อนำาองค์กรสู่ความทันสมัย
และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน

The Choice :
นวัตกรรมเพื่อสังคม	(ตอน	1)

ยุติธรรมเพื่อประชาชน

แค่ไหนถึงเรียกว่า	“ข่มขืน”

ข่มขืน-รุมโทรมเด็ก		เจอโทษหนัก	
“ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”

ผู้หญิงโดนคุกคามทางเพศบนรถเมล์มากที่สุด

2 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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เรื่องจากปก
กองบรรณ�ธิก�ร

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 สืบเน่ืองจ�กมติก�รประชุมสมัชช�ใหญ่ 
องค์ก�รสหประช�ช�ติ เม่ือเดือนมิถุน�ยน 2530  
ได้กำ �หนดใ ห้  วัน ท่ี  26 มิถุนายนของทุกปี   
เ ป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประ เทศไทย 
ได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตน�รมณ์อย่�งแน่วแน่  
ที่จะร่วมกับประช�คมโลกในก�รรณรงค์ต่อต้�น 
ย�เสพติด โดยมีหน่วยง�น/องค์กรภ�คี ท่ีเก่ียวข้อง 
ท้ังภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน ร่วมจัด 
กิจกรรมอย�่งต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน  
ซึ่งในปีนี้ สำ�นักง�น ป.ป.ส. ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำาปี 2562 

กิจกรรมที่

1
      เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องมัฆวาน 
รังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตร ีเปน็ประธานในพธิมีอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุ 
บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำาปี 2562 เพื่อยกย่อง  
เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน 
ยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวง 
ยติุธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวศิษิฏ ์วศิษิฏส์รอรรถ ปลดักระทรวง 
ยุติธรรม พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยผู้บริหาร 
จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง บุคคลและองค์กร ทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ได้รับโล่ฯ เข้าร่วมในพิธี

3วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 3
62-03-083_001-040 Yutitham v.3_J-Uncoated DIC2019.indd   3 7/10/19   8:00 PM



 ท้ังน้ี รัฐบ�ลได้กำ�หนดให้ก�รป้องกัน ปร�บปร�มย�เสพติด เป็นว�ระเร่งด่วน และได้กำ�หนดแผนแม่บท 
ด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติดไว้ภ�ยใต้แผนยุทธศ�สตร์ช�ติ ระยะ 20 ปี ด้�นคว�มม่ันคง รวมท้ังรณรงค์ 
ใหป้ระช�ชนทกุกลุ่มตระหนักถึงโทษภัยของย�เสพตดิ ทั้งนี้ ขอแสดงคว�มชื่นชมและยินดีกับผูท้ี่ได้รับโล่ประก�ศเกยีรติคุณฯ  
ทุกท�่นท่ีมีส่วนรว่มในก�รรกัษ�คว�มมัน่คงของช�ติ  โดยอทิุศตนอย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ มุ่งม่ัน เสียสละในก�รป้องกัน  
และแก้ไขปัญห�ย�เสพติดอย่�งจริงจังและต่อเนื่องม�โดยตลอด เพื่อให้ย�เสพติดหมดสิ้นไปจ�กสังคมไทย

 รองน�ยกรัฐมนตรี  ก ล่�วว่ �  
วันที่ 26 มิถุน�ยน ของทุกปี เป็นวันต่อต้�น 
ย�เสพติดโลกต�มมติของสหประช�ช�ติ  
โดยก�รจดักจิกรรมอย่�งต่อเนือ่งเป็นประจำ� 
ทุกปี เพื่อปลุกจิตสำ�นึกให้คนไทย โดยเฉพ�ะ 
กลุ่มเย�วชนท่ีเป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศ 
ในอน�คต ตระหนักถึงพิษภัยของย�เสพติด  
ซ่ึงท่ีผ่�นม�ก�รป้องกันแก้ไขปัญห�ย�เสพติด 
ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กภ�ครัฐ ภ�คเอกชน  
ภ�คประช�ชน โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในระดับ 
หมู่บ้�น/ชุมชน เข้�ม�มีส่วนร่วมสนับสนุน  
เพื่อปร�บปร�มและหยุดย้ังก�รแพร่ระบ�ด 
ของย�เสพติด

 โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับดีเด่น  
ให้กับบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่น และได้รับเงินสนับสนุน จำานวน 100,000 บาท  
จากมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
และสนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำานวน 5 ราย  
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับยอดเยี่ยม จำานวน 5 ราย มอบโล่เชิดชูเกียรติ 
ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับทายาทของผู้เสียชีวิต จำานวน  
3 ราย โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้เสียสละในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด จำานวน 18 ราย และโล่ขอบคุณผู้สร้างแรงบันดาลใจ จำานวน  
3 ราย ต่อจากน้ัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ  
ให้กับบุคคลและองค์กรระดับดีเด่นทั้ง 5 ด้าน จำานวน 120 ราย
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 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด 
และร่วมกิจกรรม “วิง่มนิมิาราธอน ต่อต้านยาเสพตดิ” (Run Against Drugs) เนือ่งในวนัตอ่ตา้นยาเสพตดิโลก ประจำาป ี2562 พรอ้มดว้ย  
พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง สมาชิกวุฒิสภา ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข 
เลขาธิการ ป.ป.ส. Mr. Jeremy Douglas ผู้แทนประจำาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก สำานักงานว่าด้วยยาเสพติด 
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำารวจ ผู้บริหารสำานักงาน  
ป.ป.ส. ผู้บริหารหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมสนับสนุน ศิลปิน สื่อมวลชน และประชาชนกว่า 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ  
เพื่อร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้าน 
ยาเสพติดโลก ประจำาปี 2562 บริจาคสมทบทุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำารวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำานวนเงินกว่า 9.3 แสนบาท  
เพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด ณ สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด (Run Against Drugs) 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำาปี 2562

กิจกรรมที่

2

 นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวง 
ยุติธรรม กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การจัดกิจกรรมได้รับ 
การตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด โดยเฉพาะการว่ิงที่ช่วยส่งเสริม 
สุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และทุกๆ คน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน  
หรือคนใกล้ชิดต่อไป ซึ่งถือเป็นการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดทางหนึ่ง 
 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การจัด 
กิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสำานักงาน ป.ป.ส.  
มุง่มัน่ ตัง้ใจทีจ่ะรวมพลงัจากทกุภาคสว่น ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ 
และทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในห้วงเดือนมิถุนายน เพ่ือร่วม 
แสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติดตามเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับ 
ประชาคมโลก ในการตอ่ตา้นยาเสพตดิอยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่ง รวมทัง้ 
เป็นการรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนสนใจในการออกกำาลังกาย 
สร้างสุขภาพอนามัยที่ดีและเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด

 โดยก�รวิ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ระยะท�ง 5 กม. (ช�ย/หญิง) ได้แก่ อ�ยุไม่เกิน 20 ปี อ�ยุ 20-39 ปี และอ�ยุ 40 ปีขึ้นไป  
2) ระยะท�ง 10.5 กม. (ช�ย/หญิง) ได้แก่ อ�ยุไม่เกิน 20 ปี อ�ยุ 20-29 ปี อ�ยุ 30-39 ปี อ�ยุ 40-49 ปี และอ�ยุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ที่ได้รับร�งวัล 
ในแต่ละประเภทจะได้รับโล่ที่ระลึก รวม 48 ร�งวัล และผู้ที่ร่วมกิจกรรมที่เข้�เส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน
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พิธีเผาทำาลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49
กิจกรรมที่

3

 เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 กระทรวงสาธารณสุข เผาทำาลาย 
ยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งท่ี 49 เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
ประจำาป ี2562 ณ ศนูยบ์รหิารสาธารณปูโภคและสิง่แวดลอ้ม นคิมอุตสาหกรรม 
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์  
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย 
นายวชิยั ไชยมงคล รองเลขาธกิาร ป.ป.ส. ทูตานุทตู ผู้บริหารจากทกุสว่นราชการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
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คุ้มครองคน	คุ้มครองสิทธิ
น�งส�วลัดด� คำ�ทิพย์  นักวิช�ก�รยุติธรรมชำ�น�ญก�ร

 ก่อนอืน่เลยเร�ต้องทำ�คว�มเข�้ใจก่อนว�่ “สทิธ”ิ  
ในท่ีน้ีคืออะไร “สิทธิ หรือ สิทธิมนุษยชน” เป็นคำ�ที่มี 
ก�รพดูถึงอย�่งม�กในสงัคมปจัจุบนั ซึ่งเร�ต�่งกไ็ดเ้หน็ 
และได้ฟังเรื่องร�วของก�รละเมิด และก�รเรียกร้อง 
สิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มต่�ง ๆ จ�กข่�วต�มโทรทัศน์  
สื่อสังคมออนไลน์ หรือจ�กคนรอบข้�งอยู่เป็นประจำ� 
 ห�กได้ยินคำ�ว่�สิทธิมนุษยชน บ�งท่�นอ�จจะ 
รู้สึกว่�เป็นคำ�พูดที่ฟังดูสวยหรู ไกลตัว เป็นเรื่องท่ี 
จับต้องไม่ได้ แต่อันท่ีจริงแล้ว สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องท่ี 
จบัต้องได ้ และใกล้ตัวเร�ทกุคน รวมท้ังเป็นพืน้ฐ�นสำ�คญั 
อีกประก�รหน่ึงในก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมในสังคม  
อย่�งไรก็ต�ม แม้จะเป็นคำ�ท่ีได้ยินกันอย่�งแพร่หล�ย  
แต่หล�ย ๆ  ท่�นอ�จจะยังไม่ทร�บแน่ชดัว�่ สิทธมินุษยชน 
คืออะไรกันแน่ มีสิทธิอะไรบ้�งท่ีถือว่�เป็นสิทธิมนุษยชน  
และมีคว�มสำ�คัญกับเร�อย่�งไร

    สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่จับต้องได้
และใกล้ตัวเราทุกคน 

รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำาคัญอีกประการหนึ่ง
ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

สิทธิ 
(ของ) 

มนุษยชน

เรื่องใกล้ตัวที่ต้องรู้เรื่องใกล้ตัวที่ต้องรู้

EQUALITY

	 สิทธิมนุษยชน	 คืออะไร	 “สิทธิมนุษยชน” คือ สิทธิเสรีภาพท่ีจำาเป็นขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ชาติกำาเนิด ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต เพศ รูปลักษณ์ภายนอก อายุ  
และสติปัญญา หรือมีความไม่เท่าเทียมกันในฐานทางเศรษฐกิจและสังคมมากน้อยเพียงใดก็ตาม
  เนื่องจากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนน้ันเช่ือว่า คนเราเกิดมามีเกียรติ มีคุณค่า และมีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน ทุกข์สุข หัวเราะ 
และร้องไห้เป็นเหมอืนกัน โดยไม่แบ่งแยกว่าจะยากดมีจีน หรืออ้วนผอมดำาขาว คนทกุคนจงึควรจะได้รบัสทิธแิละเสรภีาพพืน้ฐานอย่างเสมอภาคกัน 
ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ

ลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49
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 	 อะไรบ้างท่ีเป็นสิทธิมนุษยชน สิ่งท่ีจำาเป็นขั้นพื้นฐาน 
ต่อการอยู่รอดและพัฒนาตัวเอง คือ สิทธิมนุษยชน อาทิ ปัจจัยสี่ 
ในการดำารงชีวิต การใช้ชีวิตอย่างเสรีและม่ันคงปลอดภัย การมี 
ส่วนร่วมทางการเมือง การมีเสรีภาพในการพูดแสดงความคิดเห็น 
หรอืชมุนมุโดยสนัต ิการมเีสรภีาพในการนบัถอืศาสนา การมเีสรภีาพ 
ในการประกอบอาชีพ  การมเีวลาพกัผ่อนอย่างเพยีงพอ ไม่ถกูทรมาน 
หรอืทำาร้ายร่างกาย ไม่ถูกจบักมุคุมขงัโดยพลการ ไม่ถกูเลอืกปฏบิตัิ 
หรือดูหมิ่นเหยียดหยาม ได้รับความคุ ้มครองตามกฎหมาย 
อย่างเสมอภาค ได้เรียนหนังสือ และรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ เข้าถึง 
บริการสาธารณะ ได้รับสวัสดิการสังคม
  แล้ว	 สิทธิมนุษยชนมีความส�าคัญกับเราอย่างไร	 
จากสิทธิต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่อง 
ของมนุษย์ทุกคน และเก่ียวข้องกับตัวเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย  
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านของการดำารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน  
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เราจึงควรรับรู้ 
และตระหนกัถงึสทิธแิละเสรภีาพทีพ่งึม ีทัง้นี ้เพือ่ให้ตวัของเราเอง 
สามารถดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข รวมทั้ง 
ได้รับโอกาสในการท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพของเรา  
ตลอดจนเรียนรู้เพือ่ไม่ให้ใครมาละเมดิสทิธิของเรา และไม่ไปละเมดิ 
สิทธิของผู้อื่น 

 เมือ่เราตระหนกัและหวงแหนซึง่ “สิทธ”ิ ทีเ่ราควรจะได้รบัแล้ว 
สิง่ทีส่ำาคญัไม่น้อยกว่ากนั คือ การตระหนกัถงึ “หน้าที”่ ท่ีเราควรปฏบิตั ิ
ต่อผู้อื่น สิทธิต้องมาคู่กับหน้าที่ การอยู่ร่วมกันในสังคมจึงเป็นไปได ้
อย่างสงบสุข ทั้งน้ี การใช้สิทธิหรือเรียกร้องสิทธิฯ ใด จะต้องมีหน้าท่ี 
มากำากับอยู ่ด ้วยเสมอ เราจึงมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิของผู ้อื่น  
และจะต้องไม่ลมืว่า ในเม่ือเรามสิีทธ ิและเราไม่ต้องการให้ใครมาละเมิด 
สิทธิเรา ผู้อื่นก็มีสิทธิ และไม่ต้องการให้ใครมาละเมิดสิทธิของเขา 
เช่นเดียวกัน ดังคำาที่ว่า “ใจเขาใจเรา” เมื่อต่างฝ่ายต่างเคารพสิทธ ิ
ซึ่งกันและกัน ก็จะเป็นการคุ้มครองสิทธิของกันและกันไปโดยปริยาย  
อันจะนำาไปสู่สังคมที่น่าอยู่มากขึ้น
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 กรมคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพ มบีทบาท 
ในการคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
เกี่ ยวกับสิทธิและเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน  
ให้กับประชาชน เมื่อประชาชนทราบและเกิด 
ความตระหนักถึงสิทธิของตนเองและสิทธิ 
ของผู ้อื่นแล ้ว ก็จะไม ่ เกิดการละเมิดสิทธิ 
ซึ่งกันและกัน สังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
และเกิดสันติภาพ ด้วยเหตุนี้ กรมคุ้มครองสิทธ ิ
และเสรีภาพ จึงได้แสวงหาเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 
ในการสร้างการรับรู้ดังกล่าว จึงจัดโครงการ 
ขับเคล่ือนวาระแห่งชาติด ้านสิทธิมนุษยชน  
กิจกรรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน 
แก่เจ้าหน้าที่รัฐ และกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ 
ใส ่ ใจเคารพสิทธิ  ซึ่ ง มีกลุ ่มเป ้าหมาย คือ  
เจ้าหน้าที่รัฐผู ้บังคับใช้กฎหมายและเยาวชน 
ทั่วประเทศ โดยจะเป็นผู ้ที่ถ ่ายทอดความรู ้ 
ด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ทำาให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึก 
อบรม สามารถชี้ช่องทางอำานวยความเป็นธรรม 
ให ้ประชาชนได ้ เข ้าถึ งสิทธิ เสรีภาพ สิทธ ิ
ตามรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสิทธิ 
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้อง  
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 ท้ัง น้ี  จ�กก�รดำ�เนินโครงก�รท้ัง 2 โครงก�ร 

ท่ีได้กล่�วไปน้ัน จะเห็นว่� กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ  

มุ ่งเน้นก�รทำ�ง�นเชิงรุก เพ่ือสร้�งคว�มตระหนักในเรื่อง 

ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีต�มกฎหม�ย บนพื้นฐ�นของก�รเค�รพ 

หลักก�รสิทธิมนุษยชน ทำ�ให ้ประช�ชนมีคว�มเชื่อ ม่ัน 

ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของเจ้�หน้�ท่ีรัฐ และได้รับก�รคุ้มครอง 

สิทธิและเสรีภ�พต�มกฎหม�ยอย่�งเสมอภ�ค และเป็นธรรม  

รวมท้ังส�ม�รถลดปัญห�ข้อร้องเรียนก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ของเจ้�หน้�ท่ีรัฐ และทำ�ให้เย�วชนได้เกิดคว�มรู้และตระหนักถึง 

สิทธิและหน้�ที่ของตน อีกทั้งยังเป็นก�รชี้ช่องบอกท�งแก่บุคคล 

ซึ่งได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภ�พ  

หรือจ�กก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิ 

ท่ีจะได้รับก�รเยียวย�หรือช่วยเหลือจ�กรัฐ ต�มที่กฎหม�ย 

บัญญัติได้ ซ่ึงส่ิงเหล่�น้ี ห�กเจ้�หน้�ท่ีรัฐและเย�วชนมีคว�มรู ้

คว�มเข้�ใจเรื่องสิทธิเสรีภ�พ และสิทธิมนุษยชนอย่�งดีแล้ว  

ก็ส�ม�รถท่ีจะนำ�ไปบอกต่อ และช่วยเหลือประช�ชนให้ได้รับ 

คว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ย และได้รับสิทธิต�มท่ีประช�ชน 

พงึได้รบั อนัเป็นก�รช่วยลดคว�มเหล่ือมลำ�้ในสังคม ส่งผลให้เกิด 

คว�มสันติสุขแก่ประช�ชนและประเทศช�ติอย่�งยั่งยืน
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เรื่องเล่ายุติธรรม
กองบรรณ�ธิก�ร

เพื่อนำาองค์กรสู่ความทันสมัย
และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน

 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่�งกว้�งขว�งว่� เทคโนโลยีหล�ยอย่�ง ส�ม�รถช่วยเสริม 
ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น ทั้งในด้�นระบบง�นและพนักง�นเจ้�หน้�ที่ได้เป็นอย่�งดี และที่สำ�คัญ รัฐบ�ล 
ยังส่งเสริมสนับสนุนให้มีก�รนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลม�ใช้ในก�รขับเคล่ือนภ�รกิจไปสู ่
เป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้ต�มนโยบ�ย “ไทยแลนด์ 4.0” ผ่�นก�รให้บรกิ�รในรปูแบบดจิทัิล (Digital Service)  
ท่ีประยุกต์ข้อมูลข่�วส�รเข้�กับเทคโนโลยี เพื่อยกระดับก�รให้บริก�รต่อประช�ชน สร้�งนวัตกรรม 
เพื่อสร้�งคว�มแตกต่�งในก�รให้บริก�ร ไปจนถึงก�รทำ�ง�นในรูปแบบเครือข่�ยคว�มร่วมมือ  
โดยเปิดโอก�สให้องค์กรภ�ครัฐ เอกชน องค์กรพัฒน�เอกชน และภ�คประช�ชนเข้�ม�มีส่วนร่วม 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�ร และค้นห�แนวท�งก�รปฏิบัติง�นร่วมกันในบริบทเชิงเครือข่�ย  

คุมประพฤติเปิดมิติใหม่ด้วย
นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทำ�ผิดกฎหมาย”

กระทรวงยุติธรรมได้พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทำาผิดในด้านต่าง ๆ การนำาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว การใช้เทคโนโลยี

ในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล 
ตลอดจนการใช้ Application Mobile 

เพื่อให้บริการประชาชน

11วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

62-03-083_001-040 Yutitham v.3_J-Uncoated DIC2019.indd   11 7/10/19   8:00 PM



 ด้วยเหตุน้ี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เล็งเห็นถึง 
ความสำาคัญของการพัฒนา และนำาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ 
ยุติธรรม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการบริหารจัดการผู้กระทำาผิดอย่างมี 
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงได้จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “มิติใหม ่
ง�นคุมประพฤติ : นวัตกรรมดิจิทัลในก�รปฏิบัติต่อผู้กระทำ�ผิด”  
(Digital Innovation in Community Corrections) เพื่อให้ 
เป็นส่วนหน่ึงของการเฉลิมฉลอง เน่ืองในวาระโอกาสครบรอบ  
“ง�นคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0” ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให ้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงบุคลากรของ 
กรมคุมประพฤติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับความก้าวหน้า 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิด ทั้งใน 
ประเทศไทยและต่างประเทศ เพือ่นำาไปปรบัใช้เป็นแนวทางการพฒันา 
เชงินโยบาย และการปฏบิตัใิห้มคีวามก้าวหน้า บรรลเุป้าหมายการเป็น 
หลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากการกระทำาผิดซำ้าต่อไป 
และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัด 
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ 
ในหัวข้อ “การใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิด” โดยมี 
นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหาร  
ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคีเครือข่าย 
และสื่อมวลชน ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 150 คน  
เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า  
รัฐบาลได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ตามนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจ 
ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิดและลดการกระทำาผิดซำ้า จะต้องเรียนรู้ 
เพือ่พัฒนาและต่อยอดนวตักรรม ตลอดจนพจิารณาแนวโน้มเทคโนโลย ี
ที่กำาลังเปลี่ยนแปลงประยุกต์เข้ากับสิ่งที่ดำาเนินการอยู่ เพื่อให้เกิด 
ความเท่าทันและตอบสนองความท้าทายจากสภาวการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลง 
อย่างรวดเร็ว

 ด้าน นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ  
กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหน่ึง 
ซึ่งได้ดำาเนินการปรับกระบวนการทำางานให้มีความสอดคล้องกับ 
นโยบายของรัฐบาล โดยนำาแนวคิดในการทำางานแบบ “Smart  
Probation” มาใช้ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย  
ทำางานอย่างเปิดกว้าง และเชือ่มโยงการทำางานกบัหน่วยงานอืน่ ๆ ทัง้ใน 
ระดับพื้นที่และระดับสากล เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน โดยเฉพาะการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ เช่น การนำาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic  
Monitoring : EM) มาใช้กับผู ้กระทำาผิด การพัฒนาระบบงาน 
คุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (Digital Service) เป็นต้น  
ตลอดจนการแสวงหาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ 
ให้การทำางานเกิดผลสัมฤทธิใ์นการส่งเสรมิคนดกีลบัสูส่งัคม จงึเป็นทีม่า 
ของการจัดประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ 

	 “กระทรวงยุติธรรมได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดในด้านต่าง	ๆ	อาทิ	
การน�าเทคโนโลยี	Big	Data	มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล	
การน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว	หรือ	EM	
มาใช้กับผู้กระท�าผิด	การใช้เทคโนโลยี
ในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล	
และการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในร่างกาย	 
การใช้	Application	Mobile	เพื่อให้บริการ
ประชาชน	และการศึกษาเทคโนโลยี	
Block	Chain	มาประยุกต์ใช้
ในการท�างานและให้บริการ
ประชาชน	เป็นต้น”
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 กล่�วได้ว่� ก�รดำ�เนินง�นต�มกรอบยุทธศ�สตร์ 
แผนพฒัน�ทีก่ำ�หนดไว้ไม่อ�จบรรลผุลสัมฤทธ์ิได้ห�กข�ดปัจจยั 
สำ�คญัอย่�งบุคล�กร  ซึง่จะต้องเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รขบัเคล่ือน 
ให้ก�รนำ�นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้�ม�เป็นส่วนหนึ่ง 
ในก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรม หรือดูแลแก้ไขผู ้กระทำ�ผิด 
เพื่อส่งเสริมให้คนดีได้กลับสู่สังคม ดังนั้น ก�รนำ�องค์คว�มรู้ 
ไปปรบัใช้ เพ่ือยกระดบัก�รให้บรกิ�รขององค์กรในรปูแบบดจิทัิล  
และนำ�นวัตกรรมม�สร้�งคว�มแตกต่�ง พัฒน�ก�รให้บริก�ร 
คว�มช่วยเหลือประช�ชน และอำ�นวยคว�มสะดวกแก่เจ้�หน้�ท่ี  
จึงเป็นส่ิงสำ�คัญท่ีจะทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นประสบ 
ผลสำ�เร็จ และเกิดประสิทธิภ�พอย่�งสูงสุด 

 สำาหรบักจิกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถาพเิศษ 
การอภิปราย การบรรยายให้ความรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลย ี
จากวทิยากรต่างประเทศ ภายใต้หวัข้อ “นวตักรรมดจิทัิลในการปฏบิตัิ 
ต่อผู้กระทำาผิดในชุมชนในต่างประเทศ” โดยมีผู้แทนจาก 3 ประเทศ  
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐ 
สงิคโปร์ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การใช้เทคโนโลยกีบัผูก้ระทำาผดิ  
และทศิทางของเทคโนโลยทีีจ่ะนำามาใช้ต่อยอดในอนาคต การจดัแสดง 
นิทรรศการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM ที่ใช้กับผู้กระทำาผิด 
หลายรูปแบบ โดยสำานกังานศาลยตุธิรรมประเทศไทย ร่วมกบักระทรวง 
ยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น 
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ที่นี่แจ้งวัฒนะ
กองบรรณาธิการ

กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนนโยบายจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานกิจกรรมจิตอาสา
 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา 
ของกระทรวงยุติธรรมให้กับผู้รับการฝึกโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำาริหลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรหลักประจำารุ่นที่ 3/62  
“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการแถลงผลการดำาเนินโครงการ 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนท่ีด้อยโอกาส  ปี  2561  พร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชน  ที่ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์   วิศิษฏ์สรอรรถ   ปลัดกระทรวงยุติธรรม  เข้ารับมอบโล่ 
และประกาศนยีบตัร พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารและผูแ้ทนจากหนว่ยงานภาครฐัและภาคเอกชน  จำานวนทัง้สิน้  35  ราย ณ หอ้งรบัรองกระทรวงยตุธิรรม ชัน้ 2 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลการดำาเนินโครงการเสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2561

“ปลัดกระทรวงยุติธรรม” เปิดการประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก 
(2nd International ADR Conference 2019)
 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง 
ยตุธิรรม เป็นประธานในพธิเีปิดการประชมุนานาชาตว่ิาด้วยการระงบั 
ข้อพิพาททางเลือก (2nd International ADR Conference 2019)  
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 โดยการประชุม 
ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์การระงับข้อพิพาททางเลือก 
(Thailand ADR Week 2019) ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรม 
พูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางนำ้า) กรุงเทพฯ
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 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
และ ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู ้อำานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
หารอืข้อราชการกบั Mr. Alexander Fessas เลขาธกิารศาลอนญุาโตตลุาการ 
ระหว่างประเทศ Mr. Abhinav Bhusan ผูอ้ำานวยการประจำาภมิูภาคเอเชยีใต้  
ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ Mr.Victor Smith ประธาน 
คณะกรรมาธิการด้านอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาทหอการค้า 
นานาชาติแห่งประเทศไทย Mr.Desmond Hughes รองประธาน 
คณะกรรมาธิการด้านอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาทหอการค้า 
นานาชาติแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม  
และคณะของเลขาธกิารศาลอนญุาโตตุลาการระหว่างประเทศของหอการค้า 
นานาชาติ (ICC) ณ ห้องประชุมสุขุมวิท สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)  
ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ 
“ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมสู่การขับเคลื่อน 
การปฏิบัติงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”
 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมสู่การขับเคล่ือน 
การปฏิบัติงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” ในโครงการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามผลการดำาเนินงานรอบ 6 เดือนแรก  
และการขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
รอบ 6 เดอืนหลงั ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ ชลพฤกษ์ รสีอร์ท  
ตำาบลบ้านพร้าว อำาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการลงระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม รุ่นที่ 1
 นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ 
ลงระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม รุ ่นที่  1 เพื่อให้เจ ้าหน้าที่ 
ของสำานักงานยุติธรรมจังหวัด มีความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบ 
สารสนเทศกองทุนยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้งาน Mobile  
Application กองทุนยุติธรรมได้ รวมถึงเสริมสร้างทักษะและพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างม ี
ประสิทธิภาพ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโรงแรมเบสท ์
เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปลัดกระทรวงยุติธรรม หารือข้อราชการกับคณะเลขาธิการศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของหอการค้านานาชาติ (ICC)
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คนยุติธรรม
กองบรรณ�ธิก�ร

เรามุ่งเน้นการป้องกัน	
ปลุกจิตส�านึกคนไทย

ให้ตระหนักถึง
เรื่อง สิทธิ มากขึ้น

 คอลัมน์คนยุติธรรมฉบับนี้ ได้รับเกียรติจ�กผู้บริห�รจ�กกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ 2 ท่�น คือ น�ยสมณ์ พรหมรส  
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ และน�ยเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ ม�ร่วมพูดคุย 
เก่ียวกับก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรม ลดคว�มเหล่ือมลำ้�ให้กับประช�ชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ รวมท้ัง ร�ยละเอียด 
ของ พ.ร.บ.ก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท พ.ศ. 2562 ที่เพิ่งจะประก�ศลงร�ชกิจจ�นุเบกษ�ไปเมื่อกล�งเดือนพฤษภ�คม 2562 ที่ผ�่นม� 

ด้วย

น�ยสมณ์ พรหมรส
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ

อ�ำนวยควำมยุติธรรม
ลดความเหล่ือมล�า้

พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พ.ศ. 2562

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
เป็นสิ่งที่ดี

ยิ่งคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนน้อยลง
แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า

ในการด�าเนินงาน

 อธบิดีกรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ กล่าวว่า กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ เป็นหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2545 มีอำานาจหน้าที่ในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธ ิ
และเสรภีาพให้แก่ประชาชน ภายใต้บทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และหลักการสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บทบาทภารกิจที่สำาคัญ เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์  
การให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย การจัดหาทนายความร่วมรับฟังการสอบสวน ช่วยเหลือเยียวยา 
เหยื่อและจำาเลยในคดีอาญา รวมถึงการคุ้มครองพยาน เป็นต้น
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	 “บทบาทของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	ผมว่า	ในมุมมองของประชาชน
ยังชื่นชม	โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเหยื่อและจ�าเลยในคดีอาญา	
ที่ผ่านมาเวลาประชาชนถูกละเมิดสิทธิ	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะดูแล	
รับเรื่องราวร้องทุกข์	ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย	ช่วยเหลือเยียวยาเงิน
แก่เหยื่อและจ�าเลยได้อย่างรวดเร็ว	ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนพึงพอใจเป็นอย่างมาก	
การที่มีคดีละเมิดสิทธิจ�านวนมาก	ท�าให้มองได้ว่ายังมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่	
แต่หากปริมาณคดีละเมิดสิทธิน้อยลง	ย่อมแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	ดังนั้น	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	
จึงพยายามมุ่งเน้นการป้องกัน	การให้ความรู้	และปลุกจิตส�านึกคนไทย
ให้ตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้น	ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายที่ต้องด�าเนินการต่อไป
ในอนาคต”	อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าว

 การบูรณาการทำางานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม

 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีการบูรณาการความร่วมมือกับ 
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยใน 
ส่วนกลางจะเป็นหน่วยงานหลกัดำาเนนิการ แต่ในส่วนภมูภิาค กรมคุม้ครอง 
สิทธิและเสรีภาพได้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม  
ซึง่มีเจ้าภาพหลกั คอื สำานกังานยตุธิรรมจงัหวดั ทีเ่ป็นหน่วยงานทีค่อยรบั 
ดำาเนนิการในเรือ่งราวต่าง ๆ  โดยกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพจะกำาหนด 
แนวทางการปฏบิตัแิละสนบัสนนุบคุลากร งบประมาณ ในการดำาเนนิงาน  
ได้แก่ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำาปรึกษาด้านกฎหมาย ช่วยเหลือ 
เยยีวยาเหยือ่และจำาเลยในคดอีาญา รับคำาขอการคุม้ครองพยาน ไกล่เกลีย่ 
ข้อพิพาทในชุมชน และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย 
ในประเทศ และอนสุญัญาระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี  
นอกจากนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยังได้บูรณาการความร่วมมือ 
กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนา 
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เนื่องจากงาน “สิทธิมนุษยชน” นั้น  
ครอบคลมุมติกิารพฒันาทกุด้าน ดงันัน้ จงึต้องทำางานร่วมกบัหน่วยต่าง ๆ  
เพื่อมุ่งให้บริการงานด้านสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนพึงได้รับสอดคล้อง 
ตามหลักการสิทธิมนุษยชน 
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	 “เมือ่ไม่นานมานี	้พวกเราชาวยตุธิรรมได้รบัข่าวดมีาก	ๆ  
หลงัจากรอคอยมานานเกอืบ	5	ปี	นัน่คอื	(ร่าง)	พระราชบญัญตั ิ
การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท	พ.ศ.	...	ทีก่รมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ	 
ได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวไปเมื่อเดือนธันวาคม	 2557	 
ได้ผ่านการพิจารณา	 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2562	เรียบร้อยแล้ว” นายเกิดโชคฯ  
กล่าวด้วยความดีใจ
 นายเกิดโชคฯ กล่าวว่า “พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562” ฉบบันี ้มสีาระสำาคญั แบ่งเป็น 6 หมวด  
ได้แก่ หมวดเกี่ยวกับคุณสมบัติ การขึ้นทะเบียน หน้าที่ 
และอำานาจของผู้ไกล่เกลี่ย กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ทางแพ่ง ทางอาญา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้น 
การสอบสวน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และ 
บทกำาหนดโทษ 

 ทั้งน้ี การอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคนย่อมต้องการอยู่ด้วยความสบายกาย สบายใจ และมีความเป็นธรรม ไม่มีใคร 
อยากให้ใครมาละเมิดสิทธิมนุษยชนกันทั้งนั้น แต่เมื่อคนเรามีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งความคิด ความรู้ มุมมอง ค่านิยม  
และประสบการณ์ มาอยู่ร่วมกัน อาจจะทำาให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ซึ่งหน่ึงในกระบวนการจัดการกับความขัดแย้งโดยไม่ต้อง 
ขึน้โรงขึน้ศาล คอื “การไกล่เกลีย่ระงบัข้อพพิาท” ซึง่เป็นภารกจิทีส่ำาคญัประการหน่ึงของกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรภีาพในขณะนี้ 

พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายฉบับนี้	
จะช่วยลดปริมาณคดีแพ่งและคดีอาญาขึ้นสู่ศาล
ลดปัญหาความขัดแย้ง	
เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม 
ลดงบประมาณแผ่นดิน 
และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกัน
อย่างปกติสุข

    น�ยเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
         รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ
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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง 
และทางอาญามากำาหนดเป็น “กฎหมายกลาง” ให้หน่วยงานของรัฐ  
พนักงานสอบสวน หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ใช้ในการยุติ 
หรือระงับข้อพิพาทให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน โดยคำานึงถึง 
ความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำาคัญ ก่อให้เกิดความสมานฉันท์และอยู่ร่วมกัน 
อย่างปกติสุขในสังคม
 ผู้ท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ผู้ทำาหน้าที่ไกล่เกลี่ย ตามกฎหมายฉบับนี้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยที่คณะกรรมการ 
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง 
  มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย
  ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานซึ่งดำาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ตามกฎหมาย 
  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง อิสระ ยุติธรรม และไม่ชี้ขาด 
ข้อพิพาท 
	 ประชาชนต้องการไกล่เกลี่ย
หากประชาชนที่มีข้อพิพาทที่มีลักษณะ ดังนี้
  ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 5 ล้านบาท 
  ข้อพิพาททางอาญาความผิดอันยอมความได้ ความผิดลหุโทษ  
และความผิดที่มีโทษจำาคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี บางประเภท 
 สามารถยืน่คำาร้องขอไกล่เกล่ียข้อพิพาทต่อหน่วยงานของรฐั ซ่ึงดำาเนิน 
การไกล่เกล่ียข้อพิพาท พนักงานสอบสวน หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ภาคประชาชน โดยหน่วยงานจะประสานสอบถามความประสงค์ของคู่กรณี 
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากสมัครใจเข้าสู่การไกล่เกลี่ย คู่กรณีทั้งสองฝ่าย 
จะร่วมกันตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยจากบัญชีผู้ไกล่เกลี่ยที่หน่วยงานได้จัดทำาไว้  
โดยผู้ไกล่เกลี่ยเป็นผู ้ช่วยเหลือ อำานวยความสะดวก เสนอแนะคู ่กรณ ี
หาแนวทางยุติข้อพิพาท และจัดทำาบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทให้มีสภาพ 
บังคับตามกฎหมาย

 รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กล่าวต่ออีกว่า	
“พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.2562	
เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชน
ให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยสะดวก	รวดเร็ว	
และไม่เสียค่าใช้จ่าย	ไม่มีการตัดสินหรือชี้ขาดข้อพิพาท	
เพราะข้อตกลงเกิดจากความสมัครใจ	ตกลงยินยอม
ของคู่กรณี	โดยยังคงความสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันได้ดีดังเดิม	
	 นอกจากนี้	การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมาย
ฉบับนี้	ยังเป็นทางเลือกมิติใหม่ในการระงับข้อพิพาท	
ซึ่งจะช่วยท�าให้ลดปริมาณคดีแพ่งและคดีอาญา
ขึ้นสู่ศาล	ลดปัญหาความขัดแย้ง	
เกิดความสมานฉันท์	ลดงบประมาณแผ่นดิน	
และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
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ยุติธรรมเพื่อประชาชน
พันตำ�รวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ
ผู้อำ�นวยก�รกองคดีเทคโนโลยีและส�รสนเทศ
ปฏิบัติหน้�ที่รองผู้อำ�นวยก�รศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แรงบันดาลใจเกิดจากประสบการณ์
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ได้พบปัญหา

และสาเหตุของการก่อหนี้ที่หลากหลาย 
การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหา

ความรุนแรง	และแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง
จะเป็นทางออกที่ยั่งยืน

 นับเป ็นร�งวัลที่สองของผลง�น  The Choice  
เกมทางเลือก-ทางรอด กับร�งวัล  “ ส่ิงประดิษฐ ์คิด 
ด้�นสังคมศ�สตร์ ระดับดี ประจำ�ปี 2562”  ซึ่งคณะกรรมก�ร 
วิจัยแห่งช�ติเห็นว่�เป็นผลง�น ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี  
กระบวนก�ร วิธีก�ร ม�ตรก�รหรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม  
วิทย�ก�รต่�ง ๆ  ทีด่เีดน่ และพิสจูน์แล้วว่�เป็นประโยชน์แก่สงัคม 
และประเทศช�ติ  จ�กผลง�นร�งวลัท่ีได้รบั  แสดงให้เห็นถงึก�รนำ� 
ส่ิงใหม่ ๆ หรือนำ�วิธีก�รใหม่ ๆ เพื่อม�ทำ�ให้สังคมดีขึ้น ได้รับ 
ก�รยอมรับจ�กสังคมว่�มีก�รนำ�ไปใช้ได้จริง และส�ม�รถ 
แพร่ขย�ยไปยังสังคมอื่น ๆ ทำ�ให้เกิดก�รเปล่ียนแปลงสังคม 
ในท�งที่ดีขึ้น จึงอ�จเรียกได้ว่�เป็น “นวัตกรรมเพื่อสังคม” 

(ตอน	1)

The Choice : 
นวัตกรรมเพื่อสังคม

The  Choice เกมทางเลือก-ทางรอด  มีความเป็นมาอย่างไร?
 ผู้เขียนขอสรุปเพื่ออธิบายให้เข้าใจว่า เกมนี้ได้ถูกสร้างข้ึนจาก 
การปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม   
กรมสอบสวนคดพีเิศษ ใชเ้ปน็เครือ่งมอืสำาหรบัการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา 
หน้ีนอกระบบ ท่ีมีลักษณะเป็นส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมกระดาน  
โดยเนื้อเร่ืองของเกมได้จำาลองมาจากชีวิตจริงของคนเป็นหนี้นอกระบบ 
มาเดินเรื่องเป็นเกม จำานวน 8 เรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน 
ชวนติดตาม ได้มีโอกาสเรียนรู้การดำาเนินชีวิตให้รอดพ้นและห่างไกลจาก 
ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยเนื้อหาของเกมมีการสอดแทรกองค์ความรู้ 
ด้านกฎหมาย การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การรู้จักหน่วยงานของรัฐ 
ที่ช่วยเหลือด้านการอำานวยความยุติธรรม การพึ่งพาและแก้ไขปัญหา 
ด้วยตนเอง การวางแผนการใช้จ่ายเงิน และการดำาเนินชีวิตตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 แรงบนัดาลใจเกดิจากประสบการณก์ารแก้ไขปญัหาหนีน้อกระบบ  
ได้พบปัญหาและสาเหตุของการก่อหนี้ที่หลากหลาย ซึ่งมองว่าการสร้าง 
การรับรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาความรุนแรงและแนวทางการแก้ไขท่ีถูกต้อง 
จะเป็นทางออกท่ียั่งยืน นอกจากนี้ เกมยังมีเนื้อหาท่ีสอนกระบวนการ 
ใหค้วามชว่ยเหลอืผูท้ีไ่มไ่ดรั้บความเปน็ธรรมจากปญัหาหนีน้อกระบบตัง้แต ่
ในชั้นก่อนทำาสัญญา ชั้นก่อนฟ้องคดี และชั้นพิจารณา อันจะทำาให้ผู้ที่ได้รับ 
ความเดือดร้อนสามารถเข้าถึงระบบการช่วยเหลืออำานวยความยุติธรรม 
ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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คุณสมบัติและลักษณะเด่นเกมเป็นอย่างไร
 เกมถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
สังคม (social game designer) โดยรวบรวมองค์ความรู้เพื่อป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบทุกมิติ ได้มีการพัฒนาเกมจนเป็น 
ทีย่อมรับ สำาหรับรปูแบบของการเลน่เกมจะตอ้งมผีูน้ำาสอนเกม (Coach)  
และอธิบายเพิม่เตมิคำาตอบเพือ่ให้เข้าใจมากยิง่ข้ึน หลงัจากเลน่เกมแลว้ 
ผู้เล่นจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่มผู้เล่น โดยผู้นำาสอนเกม 
อาจให้คำาแนะนำาเพิ่มเติม ดังน้ัน การเผยแพร่เกมให้เป็นท่ียอมรับ 
ได้อย่างแพร่หลาย จำาเป็นต้องสร้างผู้นำาเกมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปรากฏว่าเกม 
ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน เนื่องจากเกมมีคุณสมบัติและ 
ลักษณะเด่นที่สำาคัญ ดังนี้
 1. สอนเรือ่งยากให้ดเูป็นเรือ่งง่าย การให้ความรูท้างกฎหมาย 
กับประชาชนที่มีพื้นฐานความรู้และการศึกษาที่แตกต่างกัน ให้มุ่งมา 
สนใจท่ีจะเรียนรู้กฎหมายท่ียุ่งยากและน่าเบ่ือ ดังน้ัน ต้องสร้างสรรค์ 
สิง่จงูใจใหม่ ๆ  จงึได้คดิหาวธีิทีง่่ายและสนกุ ในระยะแรกของการทดลอง 
นำาเกมไปใช้พบว่า รูปแบบและวิธีการเล่นเกมไม่เป็นท่ีน่าสนใจ จึงได้ 
ออกแบบอปุกรณ์ โดยเพิม่การ์ดสถานการณ์ทำานองเดยีวกบัการดำาเนนิชวีติ
แล้วมปัีญหาอปุสรรคเกดิขึน้ ทำาให้ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน  
สิ่งที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากผลกระทบได้ คือ การ์ดสิ่งของ 
ที่ผู้เล่นเกมได้ตัดสินใจเลือกซ้ือเก็บไว้ นอกจากน้ี การ์ดสถานการณ ์
ที่กำาหนดยังเป็นตัวอธิบายการเรียนรู ้ให้เข้าใจในหลักนิติธรรมได ้
อกีด้วย เช่น กำาหนดการ์ดสถานการณ์ให้มนีกัการเมอืงท้องถิน่ทีป่ระชาชน 
เลอืกต้ังเข้าไปบริหารร่วมกนั ทุจรติงานก่อสร้างถนนในหมูบ้่านไม่เป็นไป 
ตามสเป็คและรูปแบบรายการ ทำาให้ถนนพัง ชำารุดเสียหายก่อนเวลา 
ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้เล่นเกมทุกคน 
ที่เปรียบเสมือนประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน ต้องร่วมกันรับผิดชอบ 
ร่วมลงขันจ่ายเงินค่าซ่อมแซมถนนคนละ 200 บาท โดยการ์ด 
สถานการณ์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของพื้นที่ เช่น การตัดไม้ 
ทำาลายป่า ทำาให้นำ้าท่วมหมู่บ้าน เป็นต้น
 2. สร้างเครือข่ายผู้น�าสอนเกม ผู ้นำาสอนเกมจะต้องม ี
ทักษะการนำาเสนอและองค์ความรู้ที่จะอธิบายเนื้อหาเกมให้ลึกซึ้ง   
ซึ่งจำาเป็นจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้แก้ปัญหาโดยนำา 
ผู ้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอน 
และอธิบาย รวมท้ังการจัดทำาคู่มืออธิบายเกม การอธิบายกฎหมาย 
เป็นภาพการ์ตูน อินโฟกราฟิก เช่น เรื่องการขายฝาก การจำานอง 
การเช่าซื้อ การกู้ยืมเงิน และการชำาระหนี้เงินกู้ การแนะนำาให้รู้จัก 
หน่วยงานด้านอำานวยความยุติธรรม

 3. สภาพปัญหาของกลุม่เป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั จะมรูีปแบบ 
การเผยแพร่ และให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน เช่น กรณีปัญหา 
หนีน้อกระบบ ประชาชนทีป่ระสบปัญหาจะขอความช่วยเหลอืในหลาย 
รูปแบบ เช่น ด้านแหล่งทุน การช่วยเหลือด้านคดีความ ดังนั้น จึงต้อง 
เสริมโอกาสในการพฒันาคณุภาพชวิีต ควบคูก่บัการปรบัทศันคตใิห้เกดิ 
การเรียนรู้ตระหนักคิดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะต้องประสาน 
ความร่วมมอืกบัหลายหน่วยงาน ดงันัน้ จงึต้องสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื 
ที่เข้มแข็งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้วย 
 4. ความสนใจของประชาชนหรือผู้คนต่อเกม ด้วยวัย 
ที่ต่างกัน ความสนใจในเกมอาจมีความแตกต่างกันไปด้วย จึงต้องมี 
กลยทุธ์ในการให้ความรูใ้นด้านการป้องกนัให้กบัเดก็นกัเรยีน นกัศกึษา  
และเยาวชน ผ่านระบบการศึกษา จึงได้มีแนวคิดที่จะทำารูปแบบ 
ที่น่าสนใจ โดยใช้วิธีการแข่งขันเพ่ือชิงชนะเลิศในระดับนักเรียน  
นักศึกษา โดยมีคะแนนจากการเล่นเกม และคะแนนจากการร่วมกัน 
คิดวิเคราะห์เพื่อถอดบทเรียนประกอบ
 5. ให้ความรูแ้บบไม่รูต้วั ทัง้ด้านกฎหมาย การวางแผนชวีติ  
การวางแผนใช้จ่ายเงิน การแก้ปัญหาหนี้สิน การดำารงชีวิตตาม 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เสริมวิธีการเล่นเกมให้เกิด 
ความสนุกและน่าติดตาม โดยให้ผู้เล่นได้รับสิ่งอื่นนอกเหนือจากเงิน  
เพราะเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต เช่น ถ้าตอบข้อนี้อาจจะไม่ได้คะแนน 
เป็น “เงิน” แต่ได้ “หัวใจ” ซึ่งเป็นตัวแทนของความสุข แต่การดำาเนิน 
ชีวิตอาจจะมีปัญหาอุปสรรคถ้าขาดเงิน ดังนั้น ชีวิตจึงต้องให้สมดุลกัน 
ระหว่างเงินและความสุขใจ
 6. เรียนรู ้การลงทุนในรูปแบบต่างๆ ท้ังการฝากเงิน 
แบบประจำา ออมทรัพย์ การลงทุน การเสี่ยงดวงจากการพนัน เรานำา 
เรื่องนี้มาสอน เนื่องจากรายงานการศึกษาวิจัยและผลการสำารวจ 
ในช่วงกจิกรรมให้ความรูก้บัประชาชนตามต่างจงัหวดั พบว่า การพนนั 
เป็นสาเหตุแห่งหนี้ ดังนั้น จึงได้หยิบยกเรื่องนี้มาสอน เพื่อให้เห็น 
ผลร้ายและความเป็นไปได้ของเงินจากการเล่นการพนัน
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การเรียนรู้จากเกมแตกต่างจากวิธีการให้ความรู้แบบเดิม 
อย่างไร
 การให้ความรู้กับประชาชนทั้งด้านกฎหมายและการเข้าถึง 
ความยตุธิรรม เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบในรปูแบบเดมิ  
เป็นการเผยแพร่ความรู ้ โดยวิธีจัดอบรม สัมมนา แจกเอกสาร  
หนงัสอื ซึง่เป็นการเรยีนรูแ้บบทางเดยีว (One-way communication)  
ทำาให้ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมไม่ค่อยมีประสิทธิผล จึงได้มี 
แนวคิดในการจัดทำาเกมเป ็นเครื่องมือการสื่อสารให ้ใช ้ได ้กับ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการใช้ภาษาท่ีชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย  
ซึ่งผลงาน The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด เป็นส่ือการเรียนรู ้
รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ข้อดีเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ชีวิต 
ที่เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงผู้เล่นทุกกลุ่ม เนื้อหา เทคนิค กระบวนการ 
เรียนรู้ผ่านเกม เป็นการสื่อสารข้อมูลสู่ผู้เล่นได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
และสนุกสนาน (Learning by Playing) โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) สื่อการเรียนรู ้ เกมเป็นการสร้างองค์ความรู ้ ให ้กับ 
ประชาชนในเรื่องของกฎหมาย การรู้จักหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ 
ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย  เรียนรู้การใช้จ่ายเงิน การออม  
การดำาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรู้จักการแก้ไข 
ปัญหาด้วยตัวเอง  จึงเป็นเครื่องมือสำาคัญในการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับประชาชน
 (2) เป็นสื่อท่ีเรียนรู้ได้ง่าย เกิดความสนุกสนาน และเกิด 
ความตระหนักคิด เม่ือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนหลังจาก 
เล่นเกม
 (3) ความสัมพันธ์ของกลุ่มที่เล่นเกมมีมากข้ึนได้มีโอกาส 
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคยนำาเกมไปสอนให้กับสถานแรกรับบ้านเมตตา  
ทำาให้ผู้ปกครองและเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยกัน และเป็นการสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นของครอบครัวกับเด็กผู้ด้อยโอกาส
 (4) การประหยดังบประมาณทีภ่าครฐัต้องขับเคลือ่นการสอน 
แบบเดิม มาเป็นการสอนโดยใช้เกมเป็นสื่อ โดยสร้างเครือข่าย 
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน และภาคประชาชน นำาเกมไป 
เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแพร่หลาย และหลากหลายกลุ่ม 
มากยิ่งขึ้น

รปูแบบการเรยีนรูจ้ากเกมส่งผลให้ปรบัเปล่ียนบรกิารภาครฐั 
ด้านการอำานวยความยุติธรรมอย่างไร
 จากการที่ได้นำา The Choice ไปเผยแพร่ให้ความรู้ให้กับ 
เครอืข่ายทุกภาคส่วน ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ 
ภาครัฐ ดังนี้ 
 ประการแรก เป็นการปรบัเปล่ียนบรกิารภาครฐัเดมิแบบสัง่การ 
จากบนลงล่าง (top-down) โดยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู ้ให้ความรู ้ 
กับประชาชนด้วยวิธีการสอน อบรม สัมมนา ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ 
เกม The Choice เป็นการส่ือสารที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม 
ในการเรียนรู้ ทำาให้รู ้จักคุ้นเคยร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต 
สร้างความตระหนักคิด เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 ประการที่สอง การดำาเนินการโดยรัฐก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 
ค่าจ้างบคุลากรและการดำาเนนิงานทีส่งู เป็นรปูแบบทีเ่ป็นทางการเกนิไป 
เกมได้ปรบัเปลีย่นรปูแบบเน้นการสนบัสนนุเครอืข่ายในภาคประชาสงัคม 
ภาคประชาชน สถาบันการศึกษาเป็นผู้ดำาเนินการแทนรัฐ เพราะเป็น 
หน่วยที่ใกล้ชิดและสัมผัสรับรู ้ปัญหาประชาชน สามารถยึดโยง 
สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนได้ และจะเป็นการเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนไว้วางใจให้มส่ีวนร่วมในการดแูลชมุชน และสะท้อนปัญหา 
เพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือแก้ไขโดยภาครัฐ (bottom-up)
 จากการทำางานร่วมกับเครือข่ายยุติธรรมจังหวัด กรมพินิจ 
และคุ้มครองเดก็และเยาวชน สถาบนัเพือ่การยตุธิรรมแห่งประเทศไทย  
สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558  
เป็นต้นมา ส่งผลให้ The Choice ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการ 
ภาครัฐ ระดับดีเด่น จากสำานักงาน ก.พ.ร. ประจำาปี 2560 ซึ่งนับเป็น 
รางวัลแรกของผลงาน

 สรุปได้ว่�ก�รขับเคล่ือนส่ือก�รเรียนรู ้ในรูปแบบเกม The Choice   
ท่ีผ่�นม�ประสบผลสำ�เร็จ เน่ืองจ�กเป็นก�รตอบโจทย์ก�รแก้ไขปัญห�หน้ี 

นอกระบบท่ีเป็นปัญห�เชงิโครงสร้�งของประเทศ  ผนวกกับพลังของก�รสร้�ง 
เครือข่�ยคว�มร่วมมือทุกภ�คส่วนให้มีส่วนร่วมผลักดันไปสู่ทุกกลุ่ม 

เป้�หม�ยได้ครอบคลุมท่ัวประเทศ  แล้วในอน�คต The Choice จะเดนิต่อ 
อย่�งม่ันคงและยัง่ยืนได้อย่�งไร นับได้ว่�เป็นโจทย์ท่ีท้�ท�ย ซึง่ผูเ้ขยีน 

จะได้นำ�ม�เล่�สู่กันฟังถึงแนวคิดก�รดำ�เนินก�รในฉบับหน้�ครับ
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กำาแพงมิอาจกั้น
กองบรรณ�ธิก�ร

 ด้วยคว�มสำ�นึกในพระมห�กรณุ�ธิคณุ และเล็งเห็นถงึ 
คณุค่�แห่งก�รดำ�รงชวีติอยูบ่นเส้นท�งส�ยกล�ง  อนัประกอบด้วย  
“ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” ต�มหลักปรัชญ� 
เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำ�ชั่วคร�วเข�ระกำ� สังกัดเรือนจำ� 
จังหวัดตร�ด จงึข�นรบันโยบ�ยของกรมร�ชทัณฑ์ เพือ่ดำ�เนิน 
โครงก�รท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังอย่�งต่อเนื่องตลอดม�

การน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรับใช้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำา 

มุ่งหวังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับกำาลังใจ เรียนรู้ 
และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นำาไปปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตหลังจากพ้นโทษ 
พึ่งพาตัวเองได้ และไม่หวนมากระทำาผิดซ้ำา

ส่งเสริม เรียนรู้ ต่อยอด ศาสตร์พระราชา 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อผู้ต้องขังเรือนจำ�ชั่วคร�วเข�ระกำ� จังหวัดตร�ด

 เรือนจำาชั่วคราวเขาระกำา สังกัดเรือนจำาจังหวัดตราด  
ปัจจบุนัมผีูต้้องขงั จำานวน 194 คน ก่อตัง้เมือ่วนัท่ี 10 กันยายน 2524 
บนพืน้ทีป่ระมาณ 1,185 ไร่เศษ ต่อมากรมราชทัณฑ์ได้มีการส่ังการ 
ให้ทางเรือนจำาฯ ดำาเนินการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม  
ตามแนวพระราชดำาร ิเพือ่ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารสำาหรบัผูต้้องขงัเอง 
กระทั่งถึงปี 2540 ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกตำ่า  
และมีผู้กระทำาผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดเป็นจำานวนมาก ในขณะที่ 
คดยีาเสพติดนัน้ขดักบัระเบยีบกรมราชทณัฑ์ว่าด้วยการนำาผู้ต้องขงั 
ออกทำางานภายนอกเรือนจำา และออกมาอยูป่ระจำาเรอืนจำาชัว่คราว  
ทำาให้การจำาแนกลักษณะผู้ต้องขังมาอยู่ประจำาเรือนจำาชั่วคราว 
เขาระกำามจีำานวนน้อย จวบจนในปี 2542 กรมราชทณัฑ์มนีโยบาย 
ให้จำาแนกผู ้ต้องขังคดียาเสพติดมาดำาเนินการฝึกวิชาชีพด้าน 
การเกษตร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามกรอบแนวคิด 
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง เรอืนจำาชัว่คราวเขาระกำา จงึกลายเป็น
เรอืนจำานำาร่องแห่งแรกท่ีได้ดำาเนนิโครงการฯ จนประสบผลสำาเรจ็ 
ในด้านการบริหารจัดการ เป็นที่ยอมรับของกรมราชทัณฑ์และ 
ประชาชนทั่วไป
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     เดือนมีนาคม ปี 2552 กรมราชทัณฑ์มีนโยบาย 
กำาหนดให้เรอืนจำาชัว่คราวเขาระกำา ดำาเนนิโครงการศนูย์เรียนรู้ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำานำาร่อง ทำาหน้าที่เป็น 
ศูนย์สาธิตการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู ้ต ้องขังและ 
ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษา เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง 
ในการประกอบอาชีพ ดำารงชีวิตตามแนวทางพระราชดำาริ 
เศรษฐกิจพอเพียง
 ในปีถดัมา เรอืนจำาชัว่คราวเขาระกำา ได้รบัการคดัเลือก
เป็น 1 ใน 4 เรอืนจำานำาร่อง ในการดำาเนนิการโครงการกำาลงัใจ 
ในพระราชดำาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทริาเทพยวด ีทีไ่ด้น้อมนำาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
มาปรับใช้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำา ด้วยความมุ่งหวังเพื่อให้ 
ผูต้้องขงัได้รบักำาลงัใจ เรยีนรู ้และเข้าใจหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพียง สามารถนำาไปปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตหลังจาก 
พ้นโทษ พึ่งพาตัวเองได้ และไม่หวนมากระทำาผิดซำ้าอีก ทั้งนี้  
เรือนจำาชั่วคราวเขาระกำาได้เริ่มดำาเนินการโครงการกำาลังใจฯ 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าพชัรกติิยาภา นเรนทริาเทพยวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธาน 
เปิดโครงการกำาลังใจฯ รุ่นที่ 1 และได้เสด็จฯ มาติดตาม 
ความคบืหน้าโครงการอีก 2 ครัง้ คอื วันท่ี 16 กรกฎาคม 2553  
และวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ตามลำาดับ

 ปัจจุบัน เรือนจำาชั่วคราวเขาระกำา สังกัดเรือนจำา 
จังหวัดตราด ดำาเนินการอบรมผู้ต้องขังโครงการกำาลังใจฯ 
มาแล้ว จำานวน 10 รุ่น และจะฝึกการเป็นผู้นำา โดยเริ่มจาก 
การเป็นวิทยากร นำาความรู้ที่ได้จากโครงการฯ เผยแพร่แก ่
เพื่อนผู้ต้องขังที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นจึงมาเป็น 
วิทยากรเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก ซึ่งมีทั้งผู้ที่มาศึกษาดูงาน 
และนักท่องเท่ียวที่เดินทางมาท่องเท่ียวที่ศูนย์ฯ ให้เกิด 
ความเข้าใจในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกันนั้น 
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังโครงการกำาลังใจฯ ได้ทำาหน้าที่เป็น 
วทิยากรในโครงการต่าง ๆ  ทีศ่นูย์ฯ ดำาเนนิการฝึกวชิาชพีให้ด้วย 

โครงการ 1 ไร่ 1 แสน
 เรือนจำาชั่วคราวเขาระกำา เป็นเรือนจำาแห่งหนึ่งที่ม ี
พื้นที่จำานวนมาก นายเอนก ทองลอย ผู้บัญชาการเรือนจำา 
จงัหวัดตราด จงึร่วมกบัเจ้าหน้าทีแ่ละผูต้้องขังเรอืนจำาชัว่คราว 
เขาระกำา ดำาเนินการโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เพื่อให้เป็น 
แปลงต้นแบบ ในการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร ขณะเดยีวกัน 
นักท่องเที่ยวหรือบุคคลท่ีมาศึกษาดูงาน สามารถนำาความรู้ 
ที่ได้ไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้ โครงการ 1 ไร่ 1 แสนนี้ ถือเป็น 
หนึง่ในโครงการของเรอืนจำาชัว่คราวเขาระกำา ทีต่อบโจทย์และ 
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรปูธรรมชดัเจน มีตวัอย่างของผูท้ีป่ฏบิตัิ 
จนประสบความสำาเร็จแล้วหลายราย 
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 ในส่วนการดำาเนินงานหรือแนวทางการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตให้ผู ้ต้องขังหลังพ้นโทษ รวมถึงการต่อยอด 
ขยายผลสูช่มุชนและสงัคมนัน้ เรอืนจำาชัว่คราวเขาระกำา สงักดั 
เรือนจำาจังหวัดตราด ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทาง 
กรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรม ในการร่วมกันติดตาม 
ผู้ต้องขังโครงการกำาลังใจฯ หลังจากพ้นโทษ ดังนี้
 1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ต้องขังทุกคนได้ทราบถึง 
การปฏิบัติตัวหลังจากพ้นโทษ และการให้ความช่วยเหลือ 
ของทางราชการ โดยการประสานงานหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในการดำาเนินการช่วยเหลือผู ้ต้องขังพ้นโทษ 
ที่ไม่มีงานรองรับ ปัจจุบันมีผู ้ต้องขังท่ีพ้นโทษออกไปแล้ว 
กลายเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม จำานวน 5 คน อีกทั้ง 
ยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังรุ่นต่อ ๆ มาได้อีกด้วย
 2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการ 
ประชาสัมพันธ์เรื่องของทุนประกอบอาชีพภายหลังจาก 
พ้นโทษให้ผูต้้องขงัทราบ เพือ่ใช้เป็นต้นทนุในการประกอบอาชพี 
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไป

   คว�มรู้จ�กศ�สตร์พระร�ช� 
ท่ีแตกยอดต่อผลจ�กคนกลุ่มหน่ึง 

ไปยังคนอีกกลุ่มหน่ึง จ�กเรือนจำ� 
สู่สังคมภ�ยนอก คืออีกหน่ึงแนวท�ง 
ท่ีมีส่วนช่วยให้ประช�ชน และสังคม 
ทุกภ�คส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่�งผ�สุข 
และยั่งยืน

 3.  การดำาเนินการขยายผลไปสู ่ชุมชน สังคม  
ปัจจุบันเรือนจำาช่ัวคราวเขาระกำาได้เปิดให้สังคมภายนอก 
ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาชีวิต 
ความเป็นอยู่ของผู ้ต้องขัง ควบคู่ไปกับเรื่องระเบียบวินัย 
ของผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมฯ อย่างดีจากหลายหลักสูตร 
ของกรมราชทณัฑ์กำาหนด ซึง่สามารถประเมนิผลได้จากการที่
นักท่องเที่ยว และผู้ที่มาศึกษาดูงาน กล่าวชื่นชมและยอมรับ 
ในเร่ืองพฤตินิสัยของผู้ต้องขังที่อยู่ประจำาเรือนจำาชั่วคราว 
เขาระกำา 
 นอกจากนี้แล้วยังมีการประสานงานกับองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ผูป้ระกอบการต่าง ๆ  ในการช่วยสอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลอื 
ผูต้้องขงัทีพ้่นโทษ ท้ังในเรือ่งอาชพีการงานและการช่วยเหลอื 
เบื้องต้นในการดำารงชีวิต รวมถึงการให้นำาความรู ้ที่ได้ไป 
เผยแพร่ให้แก่ชุมชน ผ่านการเชิญจากหน่วยงานภาครัฐ 

ให้ผูท้ีพ้่นโทษแล้วทำาหน้าทีเ่ป็นวทิยากรอยูบ่่อยครัง้ 
โดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง เรื่องการเกษตร 

ทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน การลด 
ต้นทุนในการทำาการเกษตร เพื่อลด 
ต้นทุนในการดำาเนินชีวิตที่ได้รับ 
การฝึกอบรมมา
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ที่นี่แจ้งวัฒนะ
กองบรรณ�ธิก�ร

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา สมัยที่ 28 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการยุติธรรม  
นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกัน 
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 28 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล
ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิด
 นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน 
ในพธิเีปิดการสมัมนาวชิาการ เรือ่ง “มติใิหม่งานคมุประพฤต ิ: นวตักรรม 
ดิจิทัลในการปฏิบัติต ่อผู ้กระทำาผิด” (Digital Innovation in 
Community Corrections) พร้อมบรรยายพิเศษ เรือ่ง “การใช้นวตักรรม 
ดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู ้กระทำาผิด” การสัมมนาวิชาการในครั้งน้ี  
เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กรมคุมประพฤติจัดขึ้น ในโอกาสครบรอบ 
งานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งที่ 8/2562
 ศาสตราจารย์พเิศษวศิษิฏ์ วศิษิฏ์สรอรรถ ปลดักระทรวงยตุธิรรม  
เป็นประธานการประชมุคณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาวนิจิฉยัการพกั 
การลงโทษ ครั้งที่ 8/2562 เพ่ือพิจารณาการสั่งเพิกถอนการพัก 
การลงโทษนักโทษเด็ดขาดท่ีปฏิบัติผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ  
จำานวน 43 ราย โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพัก 
การลงโทษ และเจ้าหน้าทีท่ี่เกีย่วข้องเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชมุกระทรวง 
ยตุธิรรม 1 ชัน้ 9 อาคารราชบุรดีเิรกฤทธิ ์ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ
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กระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 41 พรรษา ประจำาปีพุทธศักราช 2562
 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงยุติธรรม ในกิจกรรมเนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 41 พรรษา ประจำาปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดง 
ความจงรกัภกัดถีวายสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีโดยกระทรวงยตุธิรรมได้จดักจิกรรมบรกิารประชาชนด้านปรกึษาข้อกฎหมาย การบรกิาร 
ด้านงานยุติธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ท้องสนามหลวง

“กระทรวงยุติธรรม” รับหนังสือร้องทุกข์จากผู้ขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม รับหนังสือร้องทุกข์จากนายวรกร พงศ์ธนากุล ทนายความ 
โดยได้นำานายพิชิต เชิดธรรม พ่อค้าขายส้ม ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจสถานีตำารวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จับกุมในความผิดฐานร่วมกัน 
มียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่ายโดยผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 และถูกกักขังอยู่ที่เรือนจำาอำาเภอธัญบุรี เข้าขอบคุณ 
กระทรวงยุติธรรมที่ให้ความช่วยเหลือ ทำาให้ได้รับการปล่อยตัว พร้อมทั้งขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558  
การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายต่อไป  
ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

กองทุนยุติธรรม เปิดตัว “ซีรี่ย์ ซิทคอม กองทุนช่วยเหลือประชาชน” เสริมสร้างการรับรู ้
แก่ประชาชน
 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ ์
กองทุนยุติธรรม ผ่านช่องทางดิจิทัล (Digital Marketing 4.0) เช่น สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ (Online, 
On Air และ On Ground) เพื่อเปิดตัว “ซีรี่ย์ ซิทคอม กองทุนช่วยเหลือประชาชน” ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
บทบาทภารกิจของกองทุนยุติธรรม ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และทั่วถึง ณ โรงแรมเซ็นทรา  
บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
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ทุกทิศทั่วยุติธรรม
กองบรรณ�ธิก�ร

ให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย	รับเรื่องราวร้องทุกข์	

อบรมการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ต้องขังหญิง

    ด้วยหน้�ท่ีและภ�รกิจในฐ�นะหน่วยง�นหลักของกระบวนก�รยุติธรรม  
กระทรวงยุติธรรมและทุกหน่วยง�นในสังกัด จึงขับเคล่ือนเดินหน้�ดำ�เนินง�น 
ต�มโครงก�รต่�ง ๆ เพื่อเผยแพร่บทบ�ทภ�รกิจของหน่วยง�น รวมถึง 
ก�รให้คว�มช่วยเหลือ ก�รอำ�นวยคว�มยุติธรรม ลดคว�มเหล่ือมลำ้�ให้แก ่
ประช�ชนอย่�งต่อเนื่อง ในช่วงเวล�ที่ผ่�นม� มีคว�มเคลื่อนไหวใดเกิดขึ้นบ้�ง  
มีร�ยง�นม�ให้ทร�บในคอลัมน์นี้แล้ว

 ศนูย์บรกิารร่วมกระทรวงยตุธิรรม จดัโครงการศนูย์บริการร่วมกระทรวงยตุธิรรมเคลือ่นท่ี ครัง้ท่ี 4/2562 เพือ่ให้บรกิาร 
ด้านงานยติุธรรมแก่ประชาชน ได้แก่ การให้คำาปรกึษาด้านกฎหมาย การรบัเรือ่งราวร้องทกุข์ และการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
ภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ตลาดห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

 เรือนจำาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท OCC จำากัด ผู้จัดจำาหน่ายเครื่องสำาอาง 
และให้บริการปรึกษาด้านความงาม ในโอกาสเข้าจัดโครงการ “OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ”  
เปิดการอบรมสอนการแต่งหน้าข้ันพื้นฐานให้แก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อให้สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพภายหลัง 
จากพ้นโทษ ณ เรือนจำาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ยุติธรรม
ถ้วนหน้า 

ประชามีส่วนรว่ม
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	การอบรมธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจและความรู้เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯ	แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ญาติผู้ได้รับผลกระทบ

เปิดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี		

 สำานักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู ้เสียหาย  
และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก่ทายาท 
ของนายเปาซีห์ ลาเต๊ะ และทายาทของนายมาหะมะรอพี ดือราแม เพื่อเป็นขวัญและให้กำาลังใจแก่ญาติผู้ได้รับผลกระทบ  
กรณีประชาชนถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิต จำานวน 2 ราย รายละ 110,000 บาท ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำาบลตะบิ้ง  
อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

 นายไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้อำานวยการสำานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการไกล่เกลี่ยระงับ 
ข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี โดยสำานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ภาค 8 ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วม 
การไกล่เกลี่ยเป็นจำานวนมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 

 นายไพโรจน์ พทุธวิศิษิฏ์ ผูอ้ำานวยการสำานกังาน 
คมุประพฤตจัิงหวดั เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการอบรม 
ธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจและความรู้เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯ  
ต้ังเป้าให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ นำาหลักศาสนามาใช้ 
ในการดำาเนินชีวิต เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม   
ตลอดจนค่านิยมที่ดีงาม มีความรู้ความเข้าใจถึงระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดำาเนินชีวิตประจำาวัน  
มทีกัษะชวีติทีจ่ำาเป็น มสีมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ้ืน่ การแก้ไข 
ฟ้ืนฟผููก้ระทำาผดิเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ทัง้ต่อตนเอง 
และผูอ้ืน่  โดยมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมอาสาสมคัรคมุประพฤติ  
ผู้ถูกคุมความประพฤติ และเจ้าหน้าที่ จำานวน 136 คน  
ณ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัคร 
คุมประพฤติ วัดพรหมจริยาวาส อำาเภอเมือง จังหวัด 
นครสวรรค์
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 กิจกรรมท้ังหมดเหล่�นีก้ล่�วได้ว่�ดำ�เนินไปต�มบทบ�ทหน้�ท่ีและปณธิ�นของกระทรวงยติุธรรมอย่�งเข้มแขง็  
ทั้งนี้ ก็เพื่อให้บรรลุสู่เป้�หม�ยสูงสุด นั่นคือก�รสร้�งคว�มยุติธรรมและคว�มเท่�เทียมให้แก่ประช�ชนช�วไทยทุกคน 

       สำานักงาน ป.ป.ส.ภ. 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการป้องกัน 
ยาเสพติดพ้ืนท่ีแก้ไขปัญหาความมั่นคง เพ่ือซักซ้อมทำาความเข้าใจ 
ในเป้าหมาย กระบวนการ ขั้นตอนการขับเคลื่อนการป้องกันฝิ่น 
และยาเสพติด การจัดทำาแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาคี 
ด้านการป้องกัน ให้สามารถลดสถานการณ์กลุ่มเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่อง 
ในพืน้ที ่เน้นการให้โรงเรยีนเป้าหมายสามารถลงไปขบัเคลือ่นกิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นท่ี และเป้าหมายกลุ ่มเส่ียง  
โดยกำาหนดพื้นที่เป้าหมายหลักในการป้องกันฝิ ่นและยาเสพติด 
ที่โรงเรียนที่อยู ่ในพื้นที่ เสี่ยงในการแพร่ระบาดรุนแรง จำานวน  
9 โรงเรียน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 40 คน  
ณ ที่ว่าการอำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

อบรมอาชีพหลังการปล่อยตัว	สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่พลั้งพลาด

โครงการวันวิสาขบูชา	ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงความส�าคัญทางศาสนา

 สำานักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กจิกรรมที ่3 โครงการผูป้ระกอบการลพบุรร่ีวมใจให้โอกาสผูพ้ลัง้ผดิ เพือ่สร้างแรงบันดาลใจ 
ให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีพล้ังพลาด โดยการจัดบรรยายให้ความรู้ แนะนำาการประกอบอาชีพหลังการปล่อยตัว ทั้งนี ้
ได้รับเกียรติจากนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  
พร้อมด้วยผู้แทนผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนเด็กและเยาวชน เข้าร่วม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 
จังหวัดลพบุรี 

 นายเชดิศกัดิ ์เกดิเรอืง หวัหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันนทบุรี  
เป็นประธานในพิธเีปิดโครงการวนัวิสาขบชูา เพือ่ให้เดก็และเยาวชนได้ตระหนกัถงึความสำาคญัทางศาสนา และการปฏบัิติตน 
ตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ทั้งกิจกรรมบรรยายธรรมจากพระภิกษุสงฆ์ การทำาบุญตักบาตร และการประกวดวาดภาพ 
หัวข้อวันวิสาขบูชา ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี 

การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการป้องกันยาเสพติดพื้นที่แก้ไขปัญหาความมั่นคง	
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ภาษายุติธรรม
น�งก�บแก้ว ก�พย์เกิด ทองทิพย�  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติก�ร กองก�รต่�งประเทศ

 ดงัน้ัน เพือ่ให้ผูอ่้านได้รบัความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการส่งผูร้้ายข้ามแดนในเบือ้งต้น ผูเ้ขยีนจงึขอนำาเสนอสาระสำาคัญโดยทัว่ไป 
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งคำาศัพท์ที่น่าสนใจ ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านในการติดตามข่าวสาร และศึกษาในรายละเอียด 
เพิ่มเติมต่อไป
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนคืออะไร 
 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา ซึ่งใช้ในกรณีที่มีผู้กระทำาความผิดทางอาญาในประเทศหนึ่ง  
และบุคคลดังกล่าวได้หลบหนีไปอยู่อีกประเทศหนึ่ง ประเทศท่ีได้รับความเสียหายไม่สามารถที่จะไปจับกุม ดำาเนินคดีหรือเอาผิดกับ 
บคุคลดงักล่าวในประเทศอืน่ได้ เพราะถอืเป็นการละเมดิอธิปไตยของประเทศนัน้ การส่งผูร้้ายข้ามแดนจงึเป็นความร่วมมอืทีจ่ะสามารถ 
นำาผู้กระทำาความผิดที่หลบหนีมาลงโทษ และดำาเนินคดีในประเทศที่ได้รับความเสียหายได้  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทย                                                                
 ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาแล้ว จำานวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน  
พ.ศ. 2472 (Extradition Act อ่านว่า เอคซ-ทระ-ดิช-เชิน-แอคท) และต่อมาได้มีพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551 โดยได้มี 
การปรบัปรงุหลกัเกณฑ์เดิมทีบ่ญัญัติไว้ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจบัุน และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ไขข้อสงสัย

การส่งผูร้้ายข้ามแดน (Extradition อ่านว่า เอคซ-ทระ-ดชิ-เชนิ) 
อ�จเป็นคำ�ท่ีหล�ย ๆ คนคุ้นหูคุ้นต�กันม�บ้�ง แต่ส่วนใหญ่อ�จจะยัง 

ไม่ทร�บร�ยละเอยีดทีช่ดัเจนเกีย่วกับคำ�น้ีม�กนกั ซึง่ในช่วงหล�ยปีท่ีผ่�นม�  

เร�มักจะได้เห็นคำ�ว่� “ส่งผู้ร้�ยข้�มแดน” ผ่�นส่ือต่�ง ๆ ไม่ว่�จะเป็น 

คดีของเณรคำ� กรณีน�งเมิ่ง หว่�นโจว บุตรส�วผู้ก่อตั้งหัวเว่ย น�ยฮ�คีม  

อัล-อ�ไรบี อดีตนักฟุตบอลทีมช�ติบ�ห์เรน และล่�สุดในกรณีของ 

ก�รชุมนุมประท้วงต่อต้�นร่�งกฎหม�ยส่งผู้ร้�ยข้�มแดนในฮ่องกง  

ซึ่งได้รับคว�มสนใจจ�กส�ธ�รณชนทั่วโลก

 อะไรคือ

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก ได้แก่

 ประเทศผู้ร้องขอ (Requesting State อ่านว่า รี-เควสท-ทิง-สเทท) หมายถึง  
ประเทศ ดินแดน หรือองค์การระหว่างประเทศที่ร้องขอให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

									ประเทศผู้ร้องขอ	คือ	ประเทศไทย	   ประเทศผู้ร้องขอ	คือ	บาห์เรน

 ประเทศผู้รับค�าร้องขอ (Requested State อ่านว่า รี-เควสท-ทิด-สเทท) หมายถึง 
ประเทศ ดินแดน หรือองค์การระหว่างประเทศที่ถูกร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน

         ประเทศผู้รับคำาร้องขอ	คือ	สหรัฐอเมริกา										ประเทศผู้รับคำาร้องขอ	คือ	ประเทศไทย

ตัวอย่าง ตัวอย่าง

กรณีของเณรคำา กรณีของนายฮาคีม

 ผูป้ระสานงานกลาง (Central Authority อ่านว่า 
เซน-ทรัล–ออ-ธอ-ริ-ที) หมายถึง ผู ้ซึ่งมีอำานาจหน้าที่ 
ประสานงานการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สำาหรับประเทศไทย  
อั ย ก า ร สู ง สุ ด ห รื อ ผู ้ ซึ่ ง อั ย ก า ร สู ง สุ ด ม อ บ ห ม า ย 
เป็นผู้ประสานงานกลาง

 เจ้าหน้าทีผู้่มอี�านาจ (Competent Authority อ่านว่า  
คอม-พ-ิเทนิท- ออ-ธอ-ร-ิท)ี หมายถงึ พนกังานอยัการ เจ้าหน้าที่ 
ราชทัณฑ์ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น 
ผู้มีอำานาจหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในส่วน 
ของตนตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานกลาง
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ประเทศใดบ้างที่มีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทย
 ปัจจบุนั ประเทศไทยมสีนธสิญัญาว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดน  
(Extradition Treaty อ่านว่า เอคซ-ทระ-ดิช-เชิน-ทรีท-ที)  
กับประเทศต่าง ๆ แล้ว จำานวน 12 ฉบับ ได้แก่ สหราชอาณาจักร 
บริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ เบลเยียม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  
สหรฐัอเมรกิา สาธารณรฐัประชาชนจีน กมัพชูา บงักลาเทศ สาธารณรฐั 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และฮังการี  
อย่างไรกต็าม ยงัมอีกี 4 ประเทศ ทีม่ไิด้ทำาสนธสิญัญาฯ กบัประเทศไทย 
โดยตรง แต่สามารถบงัคับใช้สนธสิญัญาว่าด้วยการส่งผูร้้ายข้ามแดนได้ 
โดยสืบสิทธิตามสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ  
ร.ศ. 129 (ค.ศ. 1911) ได้แก่ ออสเตรเลยี แคนาดา สาธารณรฐัฟิจ ิและ 
มาเลเซีย

ตามมาตรา 14 ในพระราชบัญญัติ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551

ตามมาตรา 13 ในพระราชบัญญัติ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551

กรณีไม่มีสนธิสัญญา
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทย

หลักเกณฑ์เบื้องต้นและกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทย

 ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ต้องเป็นความผิด 
อาญา (criminal offence อ่านว่า คริม-มะเนิล-อะ- 
เฟนซ) ซึง่กฎหมายของประเทศผูร้อ้งขอ และกฎหมายไทย 
กำาหนดให้เป็นความผิดอาญา ซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือ 
มโีทษจ�าคกุ (imprisonment อา่นวา่ อมิ-พรสิ- เซนิ-เมนิท) 
หรือโทษจำากัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
  *****หากเป็นความผิดอาญาอื่น 
ซึง่มีโทษจำาคุกนอ้ยกวา่ 1 ป ีกอ็าจรอ้งขอ 
ใหส้ง่ผูร้า้ยขา้มแดนได้ หากเปน็ความผดิ 
เกี่ยวพันกับความผิดที่ให้มีการส่งผู้ร้าย 
ขา้มแดนตามคำาร้องขอแลว้ ไม่วา่จะรอ้งขอพรอ้มคำาร้องขอ 
ในครั้งแรกหรือภายหลัง*****

 ไทยอาจพจิารณาสง่บคุคลข้ามแดนตามคำารอ้งขอได ้ 
ในกรณีดังต่อไปนี้
 • กรณีเป็นความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ 
และไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายไทย หรือมิใช่ 
ความผิดที่มีลักษณะทางการเมือง หรือเป็นความผิด 
ทางทหาร (military offence อ่านว่า มิล-ลิ-เทอ-รี  
อะ-เฟนซ)
 • กรณีที่ไม่ได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างกัน แต่ประเทศผู้ร้องขอได้แสดงโดยชัดแจ้งว่า      
จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศไทย ในทำานองเดียวกัน 
เมื่อประเทศไทยร้องขอ หรือท่ีเรียกว่า หลักประติบัติ 
ต่างตอบแทน (reciprocity อ่านว่า เรส-ซะพรอส-ซิ-ที) 

ประเทศผูร้้องขอ

จัดส่งค�าร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(extradition request อ่านว่า 
เอคซ-ทระ-ดิช-เชิน-รี-เควสท)

กรณีมีสนธิสัญญา
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทย 

ส่งคำาร้องขอไปยังผู้ประสานงานกลาง 
(อัยการสูงสุดหรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุด

มอบหมาย)

ประเทศที่มีสนธิสญัญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทย

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
และไอร์แลนด์เหนือ

เบลเยียม อินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน

กัมพูชา บังกลาเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สาธารณรัฐเกาหลี

ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐฟิจิ มาเลเซีย

อินเดีย ฮังการี

ส่งคำาร้องขอโดยผ่าน
วิถีทางการทูต (diplomatic channel 
อ่านว่า ดิ-พละ-แมท-ทิค–แชน-เนิล) 

สำาหรับประเทศไทย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ 
กระทรวงการต่างประเทศ

มาตรา 14 มาตรา 13

พิจารณาคำาร้องขอ
และดำาเนินการ

พิจารณาคำาร้องขอ
และดำาเนินการ

ประเทศที่สืบสิทธิตามสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
กรุงสยามกับอังกฤษ	ร.ศ.	129	(ค.ศ.	1911)
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กฎหมายสามัญประจำาบ้าน
กองบรรณ�ธิก�ร

	 ในปัจจุบัน	 หลายคนมองว่าผู้ที่รับโทษจากคดีข่มขืนเป็นโทษเบา 
ไม่เหมาะสมกับสิ่งท่ีผู้น้ันกระท�า	 ผู้ก่อเหตุบางคนติดคุกไม่นาน	 	พอพ้นโทษ 
ก็อาจกลบัออกมาก่อคดีซ้�าอกี	จงึดูเหมือนการด�าเนินการในเรือ่งน้ีไม่เด็ดขาด 
พอที่จะป้องปรามปัญหานี้ได้		โดยในปัจจุบันจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

 ผู้ใดข่มขืนกระทำ�ชำ�เร�ผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประก�รใดๆ โดยใช้กำ�ลัง 

ประทุษร้�ย โดยผู้อื่นน้ันอยู่ในภ�วะท่ีไม่ส�ม�รถขัดขืนได้ หรือโดยทำ�ให้ผู้อื่นนั้น 

เข้�ใจผิดว่�ตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 4 - 20 ปี  
และปรับตั้งแต่ 80,000 - 400,000 บาท

จนเป็นเหตุให้ผู้นั้นได้รับอันตรายสาหัส

ข้อมูลจาก    พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 และมาตรา 6
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แค่ไหนถึงเรียกว่า“ข่มขืน”
	 การกระท�าช�าเรา	หรือการข่มขืน	นอกจากจะหมายถึง	การที่คนร้าย 
ใช้อวัยวะเพศของตนกระท�ากับอวัยวะเพศของเหย่ือแล้ว	การกระท�าช�าเรา 
ยังหมายความรวมไปถึง

1. การที่คนร้ายใช้อวัยวะเพศของตน กระท�ากับ “ทวารหนัก” หรือ “ช่องปาก” ของเหยื่อ

2. การที่คนร้ายใช้สิ่งอื่นใด กระท�ากับ “อวัยวะเพศ” หรือ “ทวารหนัก” ของเหยื่อ 
(ค�าว่าส่ิงอ่ืนใดน้ัน ยกตัวอย่างเช่น ปากกา อวัยวะเพศปลอม น้ิวมือ หรือวัตถุอ่ืนใด  

ที่คนร้ายใช้สอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ หรือทวารหนักของเหยื่อ)

และแม้จะไม่สำาเร็จความใคร่ ก็ถือว่ามีความผิดฐานกระทำาชำาเรา

ดังนั้น หากคนร้ายได้กระท�าการที่มีลักษณะตาม	ข้อ 1. และข้อ 2.
เพื่อสนองความใคร่ของตนเอง	จะถือว่าเป็นการกระท�าช�าเรา	
และมีโทษตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา

ข้อมูลจาก  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276

ข่มขืน-รุมโทรมเด็ก เจอโทษหนัก
“ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”

การข่มขืนกระทำาชำาเราหรือมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก 
“ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”  

หากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 
ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	4	ปี	ถึง	20	ปี	
และปรับตั้งแต่	80,000	บาท	ถึง	400,000	บาท

แต่ถ้าเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี 
ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	7	ปี	ถึง	20	ปี	
และปรับตั้งแต่	140,000	บาท	ถึง	400,000	บาท
หรือจ�าคุกตลอดชีวิต	< 15 ปี < 13 ปี

	 ส�าหรับการกระท�าความผิดในลักษณะ	“รุมโทรม” กับเด็กอายุไม่เกิน	15	ปี	 

ไม่วา่จะเป็นเดก็หญงิหรอืเด็กชาย	หรอืได้กระท�าโดยมีอาวธุปืน	หรอืวตัถรุะเบิด	หรอื 

โดยใช้อาวุธ	ต้องระวางโทษจ�าคุกตลอดชีวิต	และหากการกระท�านั้นเป็นเหตุให้เด็ก 

ผู้ถูกกระท�าได้รับบาดเจ็บสาหัส	ต้องระวางโทษประหารชีวิต	หรือจ�าคุกตลอดชีวิต	 

และหากผู้ถูกกระท�าถึงแก่ความตาย	ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกตลอดชีวิต
ข้อมูลจาก  มาตรา 277, มาตรา 227 ตรี ตามประมวลกฎหมายอาญา
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ขอ้มลูจาก       แผนงานสขุภาวะผูห้ญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวถิี

	 จากข้อมูลการส�ารวจการคกุคามทางเพศจากแผนงานสขุภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ	 
สมาคมเพศวิถี	 ในปี	 2560	พบว่า	 “ผู้หญิง”	 มีอัตราการถูกคุกคามทางเพศสูงสุด	 และจะพบมากท่ีสุด 
บนรถโดยสารประจ�าทาง		และพฤตกิารณก์ารคกุคามท่ีพบมาก	ได้แก่	การลวนลามด้วยสายตา		การลบูคล�า	 
ถูกเนื้อต้องตัว	และพูดจาแทะโลม	ทั้งนี้	หากท่านเป็นผู้ถูกคุกคามทางเพศ	สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเยาวชนและสตรี
ที่ถูกกระทำาความรุนแรงทางเพศ

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย          191 มูลนิธิเพื่อนหญิง                02513-1001

มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี
    1134

ศูนย์ปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ 
     1300

มูลนิธิผู้หญิง กรุงเทพฯ 
    0-22433-5149, 0-2435-1246

สหทัยมูลนิธิ กรุงเทพฯ
    0-2381-8834-6
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เดินหน้ายุติธรรม
กองบรรณ�ธิก�ร

	 ให้คำาปรึกษาแนะนำาเก่ียวกับการใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 เช่น	 การมีที่ปรึกษากฎหมาย	การร้องทุกข ์
กล่าวโทษ	 สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม	 กฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา	การจัดหาล่าม	การจัดให้มีทนายความ

	 ให ้คำาปรึกษาด ้านจิตใจแก ่ผู ้ เสียหาย	 ครอบครัว	 และผู ้ ได ้ รับผลกระทบ	 โดยประสานนักจิตวิทยา 
หรือนักสังคมสงเคราะห์ของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่	 หรือประสานหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.

1. 3.2. 4.

2.

3.

 หน่ึงในส่ิงท่ีประช�ชนมักจะเรียกร้องและสะท้อนปัญห�ในสังคมปัจจุบันได้ม�กอย่�งหน่ึง คือ คว�มรู้สึกท่ีพวกเข� 
ต้องเผชญิกับคว�มเหล่ือมลำ�้ของสงัคมไทยในกระบวนก�รยุติธรรม ซึง่ปัญห�ดงักล่�วกระทรวงยุติธรรมได้ให้คว�มสำ�คญั 
และเร่งแก้ปัญห� ผ่�นนโยบ�ยอำ�นวยคว�มยุติธรรม เพื่อลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคม ด้วยก�รจัดทำ�แนวท�งก�รช่วยเหลือ 
ประช�ชนที่เป็นเหยื่อ ผู้เสียห�ย และผู้ไม่ได้รับคว�มเป็นธรรม หรือได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กก�รถูกฟ้องคดี หรือถูกละเมิด 
สิทธมินุษยชน และกรณท่ีีไม่ได้รบัคว�มเป็นธรรมทุกกรณ ีต�มแนวท�ง “Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ” ซึง่เป็นก�รดำ�เนินง�น 
เชิงรุกในก�รช่วยเหลือประช�ชนให้ส�ม�รถเข้�ถึงคว�มยุติธรรมโดยไม่ต้องร้องขอภ�ยใน 24 ชั่วโมง ผ่�นก�รบูรณ�ก�ร 
ก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นในกระบวนก�รยุติธรรมและหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ 

“Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ”

เข้าถึงความยุติธรรม
ดำ�เนินง�นเชิงรุก

 โดยมีสำานักงานยุติธรรมจังหวัด 81 แห่ง เป็นหน่วยงานหลักในระดับพื้นที่บูรณาการกับหน่วยงานในกระบวนการ 
ยตุธิรรมและหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องในระดบัจังหวดั ระดับภมิูภาค และระดับกระทรวงให้ความช่วยเหลอืประชาชนท่ีไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมแบบครบวงจร ทั้งทางด้านกฎหมาย ร่างกาย และจิตใจ ดังนี้

การให้
ความช่วยเหลือเหยื่อ

ด้านอื่น ๆ

Justice Care มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงใน 4 ด้านหลัก

การเข้าถึง 
กระบวนการยุติธรรม

และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

การได้รับการชดใช้
ความเสียหาย

โดยผู้กระทำาความผิด

การได้รับการชดเชย
ความเสียหาย

โดยรัฐ

	 ประสานการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น	ๆ	 เช่น	สิทธิประโยชน์ของเด็ก	สตรี	คนพิการ	ผู้สูงอายุ	ผู้ด้อยโอกาส	 
และผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงต่าง	ๆ	ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ

ชดเชยความเสียหาย

ช่วยเหลือประชาชน
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กรณีสตรีแห่งขุนเขา
 จากกรณีทีส่ือ่หลายสำานัก ท้ังโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์ และ Social Media นำาเสนอเรือ่งราว 
เกีย่วกบัศพนิรนามที่ถูกเรียกขานว่า “สตรีแห่งขุนเขา” ที่ประเทศสหราชอาณาจักร คือ หญิงไทย 
ชาวจังหวัดอุดรธานีที่หายสาบสูญไปเมื่อ 14 ปีที่แล้ว
 จากการลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือของสำานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี (สยจ.  
อุดรธานี) เริ่มจากได้รับการประสานงานจากนายกสมาคมเครือข่ายสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่  
24 มกราคม 2562 กรณีการขอความช่วยเหลอืของนางจมูศรี สีกนัยา มารดานางลำาดวน อาร์มเิทจ 
ทีไ่ด้แต่งงานกับสามชีาวอังกฤษ และสญูหายไป จนปรากฏเป็นข่าวทางสือ่สงัคมออนไลน์ สำานกัข่าว 
บีบีซีได้เผยแพร่รูปสเก็ตซ์ซึ่งมีหน้าตาคล้ายนางลำาดวนฯ บุตรสาวที่หายไป จึงขอความช่วยเหลือ 
ในการสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่แสวงหาข้อมูล ตลอดจนมีความประสงค์จะขอรับการตรวจ 
ดีเอ็นเอเพื่อส่งไปตรวจเปรียบเทียบที่สหราชอาณาจักร

กรณีตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือ ตามแนวทาง “Justice Care”  

 จากนั้น สยจ.อุดรธานีจึงได้ประสานสำานักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจสอบข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมกัน ณ บ้านของนางจูมศรีฯ ตำาบลบ้านธาตุ จังหวัดอุดรธานี
 โดยผลการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิจากหลกัฐานท่ีเกีย่วข้องภาพถ่ายของนางลำาดวนฯ และหลกัฐานการตดิต่อ 
ทางจดหมาย ตลอดจนภาพถ่ายที่นางลำาดวนฯ ใส่กางเกงมีลักษณะคล้ายกันกับพบที่ศพและในภาพสเกต็ซ์มาก  
อกีทัง้จดหมายท่ีส่งจากนางลำาดวนฯ ถงึมารดาระบเุมืองไม่ห่างจากสถานทีพ่บศพมากนกั

จัดเก็บสารพันธุกรรม

ส่งตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม

บิด� ม�รด�

เก็บตัวอย่าง
สารพันธุกรรมอีกครั้ง
เพื่อส่งไปเปรียบเทียบ

ข้อเท็จจริง บิด� ม�รด�

เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ
ประจำ�สถ�นเอกอัครร�ชทูต
สหร�ชอ�ณ�จักร

 สยจ.อุดรธานีจึงได้ให้นางจูมศรีฯ เขียนคำาร้องขอความช่วยเหลือ และรีบจัดส่งหนังสือไปยัง 
สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ แจ้งเรือ่งบุคคลสูญหาย เมือ่วนัที ่25 มกราคม 2562 โดยนายธวชัชยั ไทยเขยีว  
รองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้พูดคุยกับผู ้อำานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดำาเนินการ ซึ่งได้ 
มอบหมายกลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562  
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีได้นำาทีมงานจากสถาบันฯ ลงพื้นที่ เพื่อดำาเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรม 
ของนางจูมศรีฯ และนายบัวสา สีกันยา ก่อนดำาเนินการส่งตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม
 อกีทัง้ สยจ.อดุรธานไีด้สอบข้อเทจ็จรงิเพิม่เติมพบว่า นางจมูศรฯี ได้ยืน่คำาร้องต่อศาลจังหวดั 
อุดรธานี เรื่องสาบสูญ โดยศาลได้มีคำาสั่งให้นางลำาดวนฯ เป็นคนสาบสูญ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 
นางจมูศรฯี จงึได้มอบอำานาจให้นายกสมาคมเครอืข่ายภาคหีญงิไทยในสหราชอาณาจกัรเป็นผูด้ำาเนนิการ 
รับผลการตรวจพิสูจน์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำาไปตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบที่ประเทศ 
สหราชอาณาจักรต่อไป

 ต่อมาได้รบัการประสานจากกรมสอบสวนคดีพเิศษว่าจะส่งเจ้าหน้าทีค่ดพีเิศษและเจ้าหน้าที่ 
จากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรมาสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พร้อมทั้งเก็บตัวอย่าง 
สารพันธุกรรมอีกครั้งเพื่อส่งไปเปรียบเทียบ
 และเมื่อวันที่  31 มกราคม 2562 ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีร ่วมกับเจ ้าหน้าท่ี 
สถานเอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษและสมาคมเครือข่ายภาคีหญิงไทย ลงพื้นที ่
สอบคดีเพิ่มเติม เพ่ือนำาผลการสอบข้อเท็จจริงไปประกอบคดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นความลับให้ทางคด ี
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีน่ำานางจูมศรีฯ และนายบัวสาฯ มาสอบหาข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิ ณ ห้องประชมุ 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อีกทั้งได้ประสานขอความร่วมมือกับตำารวจพิสูจน์หลักฐาน 
จังหวัดอุดรธานี ในการเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมของนางจูมศรีฯ และนายบัวสาฯ โดยในวันนั้น 
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำาเนินการส่งมอบตัวอย่างสารพันธุกรรมดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ตำารวจ 
ประจำาสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ที่เดินทางมาเพื่อนำาไปดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จดหมายที่ส่งจาก
นางล�าดวนฯ ถึงมารดา
ระบุเมืองไม่ห่างจาก
สถานที่พบศพมากนัก
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 ต่อมาสถาบนันิตวิิทยาศาสตร์ได้แจ้งผลการตรวจอตัลกัษณ์ลายนิว้มอืมายงันางจมูศรฯี และสำานกังาน 
ยุติธรรมจังหวัดแจ้งว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ดำาเนินการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว เชื่อได้ว่า 
ศพที่พบคือ นางลำาดวนฯ โดยได้รายงานผลการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือมอบให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประธานเครือข่ายสมาคมฯ  
ซึ่งได้รับมอบอำานาจการดำาเนินการจากนางจูมศรีฯ แจ้งได้รับการประสานจากตำารวจของสหราชอาณาจักร 
ว่ากำาลงัเร่งดำาเนนิการส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัผลทางคดี ไม่สามารถแจ้งข่าวได้ให้รอผลจากทางสหราชอาณาจักร

 จ�กก�รดำ�เนินง�นให้คว�มช่วยเหลือประช�ชนเพื่อให้ได้รับคว�มเป็นธรรม ต้ังแต่วันที่ 5 พฤศจิก�ยน 2561  
จนถึงปัจจุบัน กระทรวงยุติธรรมได้ให้คว�มช่วยเหลือต�มแนวท�ง “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care” ไปแล้วใน 77 จังหวัด  
จำ�นวน 1,297 เรือ่ง (ข้อมูล ณ วนัท่ี 9 มิถุน�ยน 2562) ซึ่งครอบคลุมเรื่องต�่ง ๆ ดังนี้  

ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ติดต่อได้ที่

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ได้ด�าเนินการตรวจพิสูจน์
ลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว 
เชื่อได้ว่าศพที่พบคือ 
นางล�าดวนฯ

สำ�นักง�นยุติธรรม
จังหวัดอุดรธ�นี

บิด� ม�รด�
ของน�งลำ�ดวนฯ

ตดิต่อและดแูล
มาโดยตลอด

ตลอด

ชั่วโมง

1111 กด 77 ฟรีสายด่วนยุติธรรม
หรือส�านักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่ง	หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ

 สยจ.จังหวัดอุดรธานีได้ติดต่อและดูแลนางจูมศรีฯ และนายบัวสาฯ อย่างใกล้ชิด 
มาโดยตลอด โดยมอบหมายให้หวัหน้ากลุม่อำานวยความยตุธิรรมและนติกิารเป็น case manager 
ซึ่งสภาพจิตใจและอารมณ์ของบิดามารดาของนางลำาดวนฯ มีความเข้มแข็งทางจิตใจ และมี 
ความพยายามติดตามหาลูกมาหลายปี ทั้งทางมูลนิธิปวีณาฯ สำานักงานพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนสำานักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุดรธานี กรมการกงศุล

เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ
ของสหร�ชอ�ณ�จักร

 และการดำาเนินการขั้นตอนต่อไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
จะร่วมกับทางสมาคมภาคีเครือข่ายช่วยเหลือหญิงไทยในอังกฤษ  
ทำาหนังสือขอขุดศพมาทำาพิธีทางศาสนาพุทธ และรับกลับมายัง 
เมอืงไทย ส่วนการดำาเนินการทางคดีกรมสอบสวนคดพีเิศษจะร่วมกบั 
ตำารวจของสหราชอาณาจักรดำาเนินการสอบสวนต่อไป

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

สม�คมภ�คีเครือข่�ย
ช่วยเหลือหญิงไทยในอังกฤษ

ด�าเนินการ
สอบสวนต่อไป

ท�าหนังสือขอขุดศพ
มาท�าพิธีทางศาสนาพุทธ

และรับกลับมายังเมืองไทย 

1 2 3 4 5
การขอรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้เสียหาย
และจำาเลยในคดีอาญา

การให้คำาปรึกษา
กฎหมายแก่ประชาชน

การขอรับความช่วยเหลือ
จากกองทุนยุติธรรม

การขอรับความช่วยเหลือ
ในการคุ้มครองพยาน 

การขอรับความช่วยเหลือ
ด้านอื่นๆ

532
เรื่อง

373 
เรื่อง

77 
เรื่อง

15
เรื่อง

300
เรื่อง
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 ผู้ป่วยโรคซมึเศร้� ไม่ได้ถกูจดัประเภทว่�เป็นคนบ้�หรอืคนไม่ด ีแต่เป็นผูป่้วยท�งอ�รมณ์ทีค่วรได้รบัก�รรกัษ�  
เพร�ะห�กปล่อยไว้อ�จส่งผลเสียถึงชีวิตได้ โดยอ�จจะมีพฤติกรรมทำ�ร้�ยตัวเอง หรือคิดส้ันฆ่�ตัวต�ย ดังน้ัน  
ก�รทำ�คว�มเข้�ใจถึงส�เหตุของก�รเกิดโรค อ�ก�ร และวิธีรักษ� จึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนควรให้คว�มใส่ใจตระหนักรู ้
เพื่อช่วยเหลือตัวคุณเอง และคนรอบข้�งที่ป่วยเป็นโรคนี้
	 ความอ่อนแอไม่ได้ท�าให้คนเป็นโรคซึมเศร้า	แต่โรคซึมเศร้าต่างหากที่ท�าจิตใจอ่อนแอ
	 ความจริงแล้วโรคซึมเศร้าเป็น	“โรค”	ที่เกิดขึ้นจริง	ๆ	เป็นโรคที่	“ต้องรักษา”	
	 และเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้

 1. รู้สึกเศร้าใจ หม่นหมอง หงุดหงิด หรือ 
ไม่สบายใจ
 2. ขาดความสนใจต่อสิง่ทีเ่คยทำาให้มคีวามสขุ  
หรือสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
 3. นำา้หนักลดลง หรอืเพ่ิมขึน้ เบ่ืออาหาร หรอื 
กินจุ
 4. นอนไม่หลับ หรือนอนหลับมากกว่าปกติ

รู้ ไว้ใช่ว่า…
กองบรรณ�ธิก�ร

ที่ (ต้อง) เข้าใจ

“โรคซึมเศร้า”

ความเหงา ผู้หญิงเสี่ยงป่วย
มากกว่าผู้ชาย	

1.7 เท่า

 จ�กสถติกิ�รเสียชวีติ ดว้ยก�รฆ�่ตัวต�ย 
ของคนทุกวนัน้ี ต้องบอกว�่ ล้วนมีส�เหตุม�จ�ก 
คว�มเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้� ติดอันดับต้น ๆ  
เลยก็ว่�ได้

คนไทย 1.5 ล้านคน 
เป็นโรคซึมเศร้า

รู้หรือไม่

วัยท�างาน	
อายุ	

25-59	ปี

62% 26.5% 
11.5% 

วัยชรา	
อายุ	

60	ปีขึ้นไป

วัยรุ่น	
อายุ	

15-24	ปี

  โรคซึมเศร้า คือ โรคท�งจิตเวชชนิดหนึ่ง ส�เหตุหลัก 
เกิดจ�กคว�มผิดปกตขิองส�รเคมีในสมองทำ�ให้ผู้ป่วย 

มีคว�มผิดปกตทิ�งอ�รมณ์  โรคนีโ้ดยท่ัวไปส�ม�รถรกัษ� 
ให้ห�ยได้ โดยก�รใช้ย� ก�รรักษ�ท�งจิตใจ หรอืท้ังสองอย่�ง 
ร่วมกัน

โรคซึมเศร้าเกิดจากอะไร

 1. ความผดิปกตขิองสารสือ่ประสาทในสมอง  
โดยเฉพาะสารซโีรโทนนิ (Serotonin) นอร์อดรนีาลนี  
(Noradrenaline) และโดปามีน (Dopamine) 
 2. ปัจจยักระตุน้ด้านจิตสงัคม เช่น การสญูเสยี  
การพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ความกดดัน ปัญหาชีวิต  
(เช่น สอบตก อกหัก คนรักทอดทิ้ง ตกงาน ฯลฯ)
 3. ปัจจัยทางด้านเพศ พบว่าเพศหญิงจะมี 
โอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าเพศชายถึง 2 เท่า
 4. ปัจจัยทางกรรมพันธุ์ พบว่าคนท่ีมีญาต ิ
พี่น้องสายตรงป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจะมีโอกาสป่วย 
ด้วยโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไป

9 อาการส�าคัญของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

 5. รู้สึกผิด สิ้นหวัง หรือรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า
 6. ไม่มีสมาธิ หลงลืมง่าย ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ 
 7. อ่อนเพลีย เมื่อยล้า ไม่มีเรี่ยวแรง
 8. เชื่องช้า หรือกระสับกระส่าย อยู่ไม่สุข
 9. คดิถงึแต่ความตาย หรอืคดิฆ่าตวัตาย พยายามฆ่าตวัตาย หรอื 
มีการวางแผนที่จะฆ่าตัวตาย

			จะต้องมีความผิดปกติอย่างน้อย	5	ข้อ
จากทั้งหมด	9	ข้อ	อาการต่าง	ๆ	ต้องเกิดขึ้น
เกือบตลอดเวลา	เป็นต่อเนื่องแทบทุกวัน	
นานอย่างน้อย	2	สัปดาห์	
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การไปพบแพทย์หรือจิตแพทย์ถือเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
 1. ได้รับการตรวจเพื่อวินิจฉัยตามเกณฑ์ทางการแพทย์
 2. ได้รับการตรวจเพื่อค้นหาโรคต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุ 
 3. ได้รับการตรวจประเมินความรุนแรงของโรค 
 4. ได้รับการตรวจประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย 
 5. ได้รับการบำาบัดรักษาท่ีเป็นองค์รวม ท้ังการกินยา การทำาจิตบำาบัด  
การให้คำาแนะนำา และการจัดการปัญหาที่เป็นสาเหตุ

ที่มาจาก 
1. https://bit.ly/2z34Pho 2. www.sanook.com 3. http://www.prdmh.com/ 
4. เพจคลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษฎา  5. https://bit.ly/2KHNS5F 

ท�าอย่างไรเมื่อสงสัย/รู้ว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าสามารถป้องกันได้ด้วย

 1. ควรเลี่ยงจากสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดรุนแรง
 2. ควรเลี่ยงการอยู่ลำาพังเป็นเวลานาน (ควรมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมทางศาสนาหรือสังคม)
 3. ออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ
 4. หยุดการตำาหนิ และโทษตัวเอง 
 5. รู้จักให้กำาลังใจตนเอง 
 6. ฝึกคิดบวก ทั้งต่อตนเอง สังคม และผู้อื่น 
 7. ตั้งเป้าหมายไม่สูง หรือยากเกินไป 
 8. ชะลอการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญๆ ของชีวิตไว้ก่อน  
เช่น การลาออก เปลี่ยนงาน แต่งงาน หรือหย่า
 9. เฝ้าระวังความคิดเกี่ยวกับการทำาร้ายตนเอง โดยต้อง 
บอกคนใกล้ชิดให้ทราบเสมอ เมื่อมีความคิดถึงความตาย 
หรือการไม่อยากมีชีวิตอยู่

  การใช้ชวีติให้แขง็แรงทัง้กายและจติใจ หม่ันออกกำาลงักาย 
เพราะกายและจิตสื่อถึงกัน หากเราทำาร่างกายให้อ่อนแอ  
จิตก็จะสั่งให้เราอ่อนแอสิ้นหวัง แต่ถ้าเราทำากายให้แข็งแรง  
จิตใจก็ผ่องใส เมื่อสุขภาพดี สุขภาพจิตก็จะดีตาม 

ไม่ควรพูด ควรพูด

เธอจะเศร้าไปถึงไหน อีกไม่นานเธอก็จะดีขึ้น  อดทนไว้นะ

มันเป็นความผิดของเธอนั่นแหละ ไม่มีใครตั้งใจให้เรื่องร้าย ๆ มันเกิดหรอก ฉันรู้ดี

ไม่ต้องมาอธิบายหรอกฉันรู้ดีว่าเธอรู้สึกยังไง ฉนักไ็ม่รูห้รอกนะว่าเธอจะรูส้กึแย่สกัแค่ไหน แต่ฉนัยนิดจีะทำาความเข้าใจเธอนะ

การที่เธอเศร้ามันพลอยทำาให้พวกเรารู้สึกแย่ตามไปด้วยนะ พวกเราจะไม่ทิ้งเธอนะ เราจะอยู่ข้าง ๆ เธอ

เลิกเศร้าได้แล้ว มากอดกันไหม ออกไปเดินเล่นกันไหม

เธอมันบ้า เชิญบ้าให้พอใจเลย เธอไม่ได้บ้า เธอก็แค่เศร้า

ฉันเบื่อเธอจริงๆ เอาแต่เศร้า ไม่เหนื่อยบ้างเหรอ ฉันรักเธอแม้เธอจะเป็นยังไง

  สำารวจความเครียดของตวัเองบ่อย ๆ  สามารถทดสอบแบบประเมนิของกรมสุขภาพจิตได้ 
เพราะการประเมินภาวะซึมเศร้าจะทำาให้เข้าถึงการรักษาได้เร็ว ระบายความเครียดที่ม ี

ด้วยการทำาสิ่งที่ชอบ หรือออกไปท่องเที่ยวพักผ่อน ออกจากจุดที่มีความเครียด อาจจะเป็น 
เรื่องยากในสภาพสังคมปัจจุบัน แต่ก็เป็นสิ่งจำาเป็นต้องทำาให้ได้

จะดูแลสุขภาพจิตตนเองอย่างไร
เมื่อรู้ว่าก�าลังซึมเศร้า

  ขอรบัคำาปรกึษาจากผูเ้ช่ียวชาญ เช่น การไปพบจติแพทย์  
ในเร่ืองนี้คนไทยยอมรับมากขึ้นท่ีจะไปเข้ารับการบำาบัดฟื้นฟู 
จิตใจ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะการรักษาอย่างถูกวิธีจะช่วยลด 
ภาวะการคดิฆ่าตวัตาย หรอืกลบัมาเป็นโรคซึมเศร้าให้ลดน้อยลง

  หางานอดิเรกทำา 
เพื่อให้เกิดสมาธิ ทำาให้ 
จิตใจจดจ่อกับสิ่งต่าง ๆ  
ได้มากขึ้น

  การให้กำาลังใจจากคนในครอบครัว 
เพื่อนฝูง เป็นเรื่องที่จำาเป็น เพราะถือเป็น 
เกราะป้องกันโรคซึมเศร้า การรับฟังเสียง 
ของคนในครอบครวั สนใจกัน เป็นส่ิงท่ีผูป่้วย 
โรคซึมเศร้าต้องการ

 เมื่อใดก็ต�มท่ีจิตใจของเร�ดำ�ดิ่งตกลงไปในห้วงเหวของอ�รมณ์ ขอโปรดอย�่ส้ินหวัง และอย�่ยอมแพ้ เพร�ะเม่ือถึง        
จุดหนึ่งแล้ว ทุกคนจะพบกับท�งออกจ�กหลุมดำ�ในจิตใจ ไม่ว่�จะเป็นก�ร “ก้�วออกไปจ�กมัน” หรือ “ก�รผ่�นไปสู่มิติใหม่ ๆ  
ของชีวิต” ในไม่ช้�ก็เร็วได้อย่�งแน่นอน

7 ค�าพูดที่ควรพูด	และไม่ควรพูด	กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
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http://www.moj.go.th
https://www.facebook.com/mojthofficial/
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