บทบรรณาธิการ
ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ประจำ�ปี 2562

JUSTICE MAGAZINE

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
นายธวัชชัย ไทยเขียว
พันตำ�รวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ
นายวิทยา สุริยะวงค์
พันตำ�รวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

บรรณาธิการบริหาร
นางสาววราภรณ์ พรประสาทศิลป์ ผู้อำ�นวยการกองกลาง
บรรณาธิการ
นางสาวจินตวลัย จาตุรนต์
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กองบรรณาธิการ
นางสาวชญาภา ยงค์ศรี
นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการ
นายกิตติพัทธ์ ศรีเจริญ
นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการ
นางสาวธิดาทิพย์ หอมมะลิ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวมานิตา วนิชาชีวะ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาววรัญญา ชูเนตร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวพิมล สายวารีรัตน์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ตั้งจิตต์วัฒนา นักประชาสัมพันธ์
นายปัญจกฤตย์ วารายานนท์
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวอุมาภรณ์ อ่องสอาด
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวณริสา มีแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายภาพและศิลปกรรม
นายกฤษดา สรวงศักดา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำ�นาญการ
นายชัชวาล ศิริสังข์ไชย
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
นายพิษณุ มลแก้ว
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นายอรรถโกวิท คงยิ่ง
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
นายสุกฤษฎิ์ สุวรรณเวียง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ฝ่ายบริหารจัดการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ออกแบบ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
เจ้าของ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
พิมพ์ที่
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองบรรณาธิการวารสารยุติธรรม
โทรศัพท์ 0 2141 5149 โทรสาร 0 2143 8246
สายด่วน
ยุ
ต
ิธรรม
เว็บไซต์ www.moj.go.th
1111
E-mail : pr.gad@moj.go.th
กด
77
Facebook : กระทรวงยุติธรรม Ministry of Justice,Thailand

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับวารสารยุติธรรม
อีกครั้ง ในฉบับนี้ได้สรรหานานาสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย
และการยุติธรรมมาน�ำเสนอเหมือนเช่นเคย
เริ่มด้วย “เรื่องจากปก” วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถนุ ายน ประเทศไทยได้ยดึ ถือปฏิบตั แิ ละยืนยันเจตนารมณ์
อย่างแน่วแน่ทจี่ ะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ตอ่ ต้าน
ยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีทเี่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
จากนัน้ พลิกมาที่ คอลัมน์ “คุม้ ครองคน คุม้ ครองสิทธิ”
ทีจ่ ะท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจกับค�ำว่าสิทธิมนุษยชนมากขึน้ ถือเป็น
เรือ่ งใกล้ตวั เราทุกคน ทัง้ ยังเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญอีกประการหนึง่
ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ส�ำหรับคอลัมน์ “เรื่องเล่ายุติธรรม” ว่าด้วยเรื่องของ
งานสัมมนาวิชาการ “มิติใหม่งานคุมประพฤติ : นวัตกรรม
ดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดกฎหมาย ” ที่เปิดเวที
ให้ บุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทั้ ง ในประเทศและ
ต่ า งประเทศได้ ม าร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปฏิบตั ติ อ่
ผู้กระท�ำผิดในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชน
พบกับการน้อมน�ำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจ�ำ
ชัว่ คราวเขาระก�ำ จังหวัดตราด ในคอลัมน์ “ก�ำแพงมิอาจกัน้ ”
ที่ไม่เพียงแค่ช่วยให้ผู้ต้องขังได้รับก�ำลังใจและน�ำไปปรับใช้
กั บ การด�ำเนิ น ชี วิ ต หลั ง จากพ้ น โทษให้ ส ามารถพึ่ ง พา
ตัวเองได้และไม่หวนมากระท�ำผิดซ�้ำอีก
นอกจากนี้ คอลัมน์ “ภาษายุติธรรม” ไขทุกข้อสงสัย
เกีย่ วกับการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน ไม่วา่ จะเป็นกฎหมาย หลักเกณฑ์
เบื้องต้น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน ในส่วนของคอลัมน์ “เดินหน้ายุตธิ รรม” เสนอเรือ่ ง
ยุติธรรมใส่ใจ หรือ Justice Care กับการด�ำเนินงานเชิงรุก
เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมโดยไม่ต้อง
ร้องขอภายใน 24 ชั่วโมง และปิดท้ายด้วยคอลัมน์ “รู้ไว้
ใช่ว่า...” กับโรคซึมเศร้า ความเหงาที่ (ต้อง) เข้าใจ พบว่า
มีคนไทยป่วยมากถึง 1.5 ล้านคน และเป็นอีกสาเหตุของ
การฆ่าตัวตายที่ติดอันดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

หมายเหตุ : วรรณกรรม บทความ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารยุติธรรม เป็นผลงานของผู้เขียนโดยเฉพาะ
กองบรรณาธิการไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วย
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สื บ เนื่ อ งจากมติ ก ารประชุ ม สมั ช ชาใหญ่
องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530
ได้ กำ � หนดให้ วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายนของทุ ก ปี
เป็ น วั น ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด โลก ประเทศไทย
ได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่
ที่ จ ะร่ ว มกั บ ประชาคมโลกในการรณรงค์ ต่อ ต้ า น
ยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคี ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งในปีนี้ สำ�นักงาน ป.ป.ส. ได้จัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่

1

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำ�ปี 2562
เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องมัฆวาน
รังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธมี อบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ประจำ � ปี 2562 เพื่ อ ยกย่ อ ง
เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำ�ลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน
ยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวง
ยุตธิ รรม ศาสตราจารย์พเิ ศษวิศษิ ฏ์ วิศษิ ฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยผู้บริหาร
จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บุ ค คลและองค์ ก ร ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ได้รับโล่ฯ เข้าร่วมในพิธี
วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับดีเด่น
ให้กับบุคคลที่มีผลงานดีเด่น และได้รับเงินสนับสนุน จำ�นวน 100,000 บาท
จากมู ล นิ ธิ พล.ต.อ.เภา สารสิ น เพื่ อ นำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
และสนับสนุนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำ�นวน 5 ราย
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับยอดเยี่ยม จำ�นวน 5 ราย มอบโล่เชิดชูเกียรติ
ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับทายาทของผู้เสียชีวิต จำ�นวน
3 ราย โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้เสียสละในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จำ�นวน 18 ราย และโล่ขอบคุณผู้สร้างแรงบันดาลใจ จำ�นวน
3 ราย ต่อจากนัน้ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงยุตธิ รรม มอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ฯ
ให้กับบุคคลและองค์กรระดับดีเด่นทั้ง 5 ด้าน จำ�นวน 120 ราย

รองนายกรั ฐ มนตรี กล่ า วว่ า
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้าน
ยาเสพติ ด โลกตามมติ ข องสหประชาชาติ
โดยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจำ�
ทุกปี เพื่อปลุกจิตสำ�นึกให้คนไทย โดยเฉพาะ
กลุ่มเยาวชนที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศ
ในอนาคต ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
ซึง่ ทีผ่ า่ นมาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน
เพื่อปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด

ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลได้ กำ � หนดให้ ก ารป้ อ งกั น ปราบปรามยาเสพติ ด เป็ น วาระเร่ ง ด่ ว น และได้ กำ � หนดแผนแม่ บ ท
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านความมั่นคง รวมทั้งรณรงค์
ให้ประชาชนทุกกลุ่มตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผูท้ ี่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ
ทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมในการรักษาความมัน่ คงของชาติ โดยอุทศิ ตนอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ มุง่ มัน่ เสียสละในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปจากสังคมไทย
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วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด (Run Against Drugs)
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำ�ปี 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
และร่วมกิจกรรม “วิง่ มินมิ าราธอน ต่อต้านยาเสพติด” (Run Against Drugs) เนือ่ งในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำ�ปี 2562 พร้อมด้วย
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข
เลขาธิการ ป.ป.ส. Mr. Jeremy Douglas ผู้แทนประจำ�ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก สำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำ�รวจ ผู้บริหารสำ�นักงาน
ป.ป.ส. ผู้บริหารหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมสนับสนุน ศิลปิน สื่อมวลชน และประชาชนกว่า 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
เพื่อร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก ประจำ�ปี 2562 บริจาคสมทบทุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำ�รวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำ�นวนเงินกว่า 9.3 แสนบาท
เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด ณ สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยการวิ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ระยะทาง 5 กม. (ชาย/หญิง) ได้แก่ อายุไม่เกิน 20 ปี อายุ 20-39 ปี และอายุ 40 ปีขึ้นไป
2) ระยะทาง 10.5 กม. (ชาย/หญิง) ได้แก่ อายุไม่เกิน 20 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี และอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล
ในแต่ละประเภทจะได้รับโล่ที่ระลึก รวม 48 รางวัล และผู้ที่ร่วมกิจกรรมที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวง
ยุติธรรม กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การจัดกิจกรรมได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด โดยเฉพาะการวิ่งที่ช่วยส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และทุกๆ คน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน
หรือคนใกล้ชิดต่อไป ซึ่งถือเป็นการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดทางหนึ่ง
นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสำ�นักงาน ป.ป.ส.
มุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะรวมพลังจากทุกภาคส่วน ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
และทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในห้วงเดือนมิถุนายน เพื่อร่วม
แสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติดตามเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับ
ประชาคมโลก ในการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง รวมทัง้
เป็นการรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนสนใจในการออกกำ�ลังกาย
สร้างสุขภาพอนามัยที่ดีและเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด
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พิธีเผาทำ�ลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 กระทรวงสาธารณสุข เผาทำ�ลาย
ยาเสพติ ด ให้ โ ทษของกลาง ครั้ ง ที่ 49 เนื่ อ งในวั น ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด โลก
ประจำ�ปี 2562 ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิง่ แวดล้อม นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา เป็ น ประธานในพิ ธี พร้ อ มด้ ว ย
นายวิชยั ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ทูตานุทตู ผูบ้ ริหารจากทุกส่วนราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
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คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ

นางสาวลัดดา คำ�ทิพย์ นักวิชาการยุติธรรมชำ�นาญการ

สิทธิ
(ของ)

มนุษยชน

เรื่องใกล้ตัวที่ต้องรู้
สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่จับต้องได้
และใกล้ตัวเราทุกคน
รวมทั้งเป็นพื้นฐานส�ำคัญอีกประการหนึ่ง
ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ก่อนอืน่ เลยเราต้องทำ�ความเข้าใจก่อนว่า “สิทธิ”
ในที่นี้คืออะไร “สิทธิ หรือ สิทธิมนุษยชน” เป็นคำ�ที่มี
การพูดถึงอย่างมากในสังคมปัจจุบนั ซึ่งเราต่างก็ได้เห็น
และได้ ฟั ง เรื่ อ งราวของการละเมิ ด และการเรี ย กร้ อ ง
สิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มต่าง ๆ จากข่าวตามโทรทัศน์
สื่อสังคมออนไลน์ หรือจากคนรอบข้างอยู่เป็นประจำ�
หากได้ยินคำ�ว่าสิทธิมนุษยชน บางท่านอาจจะ
รู้ สึ ก ว่ า เป็ น คำ � พู ด ที่ ฟั ง ดู ส วยหรู ไกลตั ว เป็ น เรื่ อ งที่
จับต้องไม่ได้ แต่อันที่จริงแล้ว สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่
จับต้องได้ และใกล้ตวั เราทุกคน รวมทัง้ เป็นพืน้ ฐานสำ�คัญ
อีกประการหนึ่งในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม
อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นคำ�ที่ได้ยินกันอย่างแพร่หลาย
แต่หลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบแน่ชดั ว่า สิทธิมนุษยชน
คืออะไรกันแน่ มีสิทธิอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน
และมีความสำ�คัญกับเราอย่างไร

สิทธิมนุษยชน คืออะไร “สิทธิมนุษยชน” คือ สิทธิเสรีภาพที่จ�ำเป็นขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ชาติก�ำเนิด ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต เพศ รูปลักษณ์ภายนอก อายุ
และสติปัญญา หรือมีความไม่เท่าเทียมกันในฐานทางเศรษฐกิจและสังคมมากน้อยเพียงใดก็ตาม
เนื่องจากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นเชื่อว่า คนเราเกิดมามีเกียรติ มีคุณค่า และมีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน ทุกข์สุข หัวเราะ
และร้องไห้เป็นเหมือนกัน โดยไม่แบ่งแยกว่าจะยากดีมจี น หรืออ้วนผอมด�ำขาว คนทุกคนจึงควรจะได้รบั สิทธิและเสรีภาพพืน้ ฐานอย่างเสมอภาคกัน
ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ
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อะไรบ้างที่เป็นสิทธิมนุษยชน สิ่งที่จ�ำเป็นขั้นพื้นฐาน
ต่อการอยู่รอดและพัฒนาตัวเอง คือ สิทธิมนุษยชน อาทิ ปัจจัยสี่
ในการด�ำรงชีวิต การใช้ชีวิตอย่างเสรีและมั่นคงปลอดภัย การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง การมีเสรีภาพในการพูดแสดงความคิดเห็น
หรือชุมนุมโดยสันติ การมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา การมีเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพ การมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ถกู ทรมาน
หรือท�ำร้ายร่างกาย ไม่ถกู จับกุมคุมขังโดยพลการ ไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ
หรื อ ดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยาม ได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองตามกฎหมาย
อย่างเสมอภาค ได้เรียนหนังสือ และรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ เข้าถึง
บริการสาธารณะ ได้รับสวัสดิการสังคม
แล้ ว สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมี ค วามส� ำ คั ญ กั บ เราอย่ า งไร
จากสิทธิต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่อง
ของมนุษย์ทุกคน และเกี่ยวข้องกับตัวเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย
ครอบคลุ ม ในทุ ก ๆ ด้ า นของการด�ำรงชี วิ ต ในสั ง คมปั จ จุ บั น
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เราจึงควรรับรู้
และตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพทีพ่ งึ มี ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ตวั ของเราเอง
สามารถด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข รวมทั้ง
ได้รับโอกาสในการที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพของเรา
ตลอดจนเรียนรูเ้ พือ่ ไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิของเรา และไม่ไปละเมิด
สิทธิของผู้อื่น

8

เมือ่ เราตระหนักและหวงแหนซึง่ “สิทธิ” ทีเ่ ราควรจะได้รบั แล้ว
สิง่ ทีส่ �ำคัญไม่นอ้ ยกว่ากัน คือ การตระหนักถึง “หน้าที”่ ทีเ่ ราควรปฏิบตั ิ
ต่อผู้อื่น สิทธิต้องมาคู่กับหน้าที่ การอยู่ร่วมกันในสังคมจึงเป็นไปได้
อย่างสงบสุข ทั้งนี้ การใช้สิทธิหรือเรียกร้องสิทธิฯ ใด จะต้องมีหน้าที่
มาก�ำกั บ อยู ่ ด ้ ว ยเสมอ เราจึ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการเคารพสิ ท ธิ ข องผู ้ อื่ น
และจะต้องไม่ลมื ว่า ในเมือ่ เรามีสทิ ธิ และเราไม่ตอ้ งการให้ใครมาละเมิด
สิทธิเรา ผู้อื่นก็มีสิทธิ และไม่ต้องการให้ใครมาละเมิดสิทธิของเขา
เช่นเดียวกัน ดังค�ำที่ว่า “ใจเขาใจเรา” เมื่อต่างฝ่ายต่างเคารพสิทธิ
ซึ่งกันและกัน ก็จะเป็นการคุ้มครองสิทธิของกันและกันไปโดยปริยาย
อันจะน�ำไปสู่สังคมที่น่าอยู่มากขึ้น
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กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ มีบทบาท
ในการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ให้กับประชาชน เมื่อประชาชนทราบและเกิด
ความตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ ข องตนเองและสิ ท ธิ
ของผู ้ อื่ น แล้ ว ก็ จ ะไม่ เ กิ ด การละเมิ ด สิ ท ธิ
ซึ่งกันและกัน สังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
และเกิดสันติภาพ ด้วยเหตุนี้ กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ จึงได้แสวงหาเครื่องมือที่เหมาะสม
ในการสร้ า งการรั บ รู ้ ดั ง กล่ า ว จึ ง จั ด โครงการ
ขั บ เคลื่ อ นวาระแห่ ง ชาติ ด ้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แก่เจ้าหน้าที่รัฐ และกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่
ใส่ ใ จเคารพสิ ท ธิ ซึ่ ง มี ก ลุ ่ ม เป้ า หมาย คื อ
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ผู ้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและเยาวชน
ทั่ ว ประเทศ โดยจะเป็ น ผู ้ ท่ี ถ ่ า ยทอดความรู ้
ด้านสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึก
อบรม สามารถชี้ช่องทางอ�ำนวยความเป็นธรรม
ให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า ถึ ง สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ สิ ท ธิ
ตามรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสิทธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้อง
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ทั้ ง นี้ จากการด�ำเนิ น โครงการทั้ ง 2 โครงการ
ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปนั้ น จะเห็ น ว่ า กรมคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
มุ ่ ง เน้ น การท�ำงานเชิ ง รุ ก เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ในเรื่ อ ง
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมาย บนพื้ น ฐานของการเคารพ
หลั ก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ท�ำให้ ป ระชาชนมี ค วามเชื่ อ มั่ น
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และได้รับการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
รวมทั้งสามารถลดปัญหาข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของเจ้าหน้าที่รัฐ และท�ำให้เยาวชนได้เกิดความรู้และตระหนักถึง
สิทธิและหน้าที่ของตน อีกทั้งยังเป็นการชี้ช่องบอกทางแก่บุคคล
ซึ่ ง ได้ รั บ ความเสี ย หายจากการถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพ
หรือจากการกระทําความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิ
ที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่รัฐและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนอย่างดีแล้ว
ก็สามารถที่จะน�ำไปบอกต่อ และช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย และได้รับสิทธิตามที่ประชาชน
พึงได้รบั อันเป็นการช่วยลดความเหลือ่ มลำ�้ ในสังคม ส่งผลให้เกิด
ความสันติสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
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เรื่องเล่ายุติธรรม

กองบรรณาธิการ

คุมประพฤติเปิดมิติใหม่ด้วย
นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทำ�ผิดกฎหมาย”
เพื่อนำ�องค์กรสู่ความทันสมัย
และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
กระทรวงยุติธรรมได้พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทำ�ผิดในด้านต่าง ๆ การนำ�อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว การใช้เทคโนโลยี
ในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ตลอดจนการใช้ Application Mobile
เพื่อให้บริการประชาชน

ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น อย่ า งกว้ า งขวางว่ า เทคโนโลยี ห ลายอย่ า ง สามารถช่ ว ยเสริ ม
ประสิทธิภาพการท�ำงาน ทั้งในด้านระบบงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และที่ส�ำคัญ รัฐบาล
ยังส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่
เป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ผ่านการให้บริการในรูปแบบดิจทิ ลั (Digital Service)
ที่ประยุกต์ข้อมูลข่าวสารเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการให้บริการต่อประชาชน สร้างนวัตกรรม
เพื่อสร้างความแตกต่างในการให้บริการ ไปจนถึงการท�ำงานในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
โดยเปิดโอกาสให้องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และค้นหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในบริบทเชิงเครือข่าย
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ด้วยเหตุนี้ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของการพัฒนา และน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการบริหารจัดการผู้กระท�ำผิดอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด จึงได้จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “มิติใหม่
งานคุมประพฤติ : นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด”
(Digital Innovation in Community Corrections) เพื่ อ ให้
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเฉลิ ม ฉลอง เนื่ อ งในวาระโอกาสครบรอบ
“งานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0” ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในกระบวนการยุ ติ ธ รรม รวมถึ ง บุ ค ลากรของ
กรมคุมประพฤติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เพือ่ น�ำไปปรับใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
เชิงนโยบาย และการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามก้าวหน้า บรรลุเป้าหมายการเป็น
หลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากการกระท�ำผิดซ�้ำต่อไป
และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัด
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ “การใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด” โดยมี
นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคีเครือข่าย
และสื่อมวลชน ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 150 คน
เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า
รัฐบาลได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดและลดการกระท�ำผิดซ�้ำ จะต้องเรียนรู้
เพือ่ พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม ตลอดจนพิจารณาแนวโน้มเทคโนโลยี
ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงประยุกต์เข้ากับสิ่งที่ด�ำเนินการอยู่ เพื่อให้เกิด
ความเท่าทันและตอบสนองความท้าทายจากสภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว

12

“กระทรวงยุติธรรมได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดในด้านต่าง ๆ อาทิ
การน�ำเทคโนโลยี Big Data มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
การน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ EM
มาใช้กับผู้กระท�ำผิด การใช้เทคโนโลยี
ในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
และการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในร่างกาย
การใช้ Application Mobile เพื่อให้บริการ
ประชาชน และการศึกษาเทคโนโลยี
Block Chain มาประยุกต์ใช้
ในการท�ำงานและให้บริการ
ประชาชน เป็นต้น”

ด้าน นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ
กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ซึ่งได้ด�ำเนินการปรับกระบวนการท�ำงานให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของรั ฐ บาล โดยน�ำแนวคิ ด ในการท�ำงานแบบ “Smart
Probation” มาใช้ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย
ท�ำงานอย่างเปิดกว้าง และเชือ่ มโยงการท�ำงานกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทัง้ ใน
ระดับพื้นที่และระดับสากล เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยเฉพาะการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เช่น การน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic
Monitoring : EM) มาใช้ กั บ ผู ้ ก ระท�ำผิ ด การพั ฒ นาระบบงาน
คุมประพฤติเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (Digital Service) เป็นต้น
ตลอดจนการแสวงหาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้
ให้การท�ำงานเกิดผลสัมฤทธิใ์ นการส่งเสริมคนดีกลับสูส่ งั คม จึงเป็นทีม่ า
ของการจัดประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้
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ส�ำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ
การอภิปราย การบรรยายให้ความรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี
จากวิทยากรต่างประเทศ ภายใต้หวั ข้อ “นวัตกรรมดิจทิ ลั ในการปฏิบตั ิ
ต่อผู้กระท�ำผิดในชุมชนในต่างประเทศ” โดยมีผู้แทนจาก 3 ประเทศ
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีกบั ผูก้ ระท�ำผิด
และทิศทางของเทคโนโลยีทจี่ ะน�ำมาใช้ตอ่ ยอดในอนาคต การจัดแสดง
นิทรรศการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM ที่ใช้กับผู้กระท�ำผิด
หลายรูปแบบ โดยส�ำนักงานศาลยุตธิ รรมประเทศไทย ร่วมกับกระทรวง
ยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น

กล่าวได้ว่า การด�ำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาทีก่ �ำหนดไว้ไม่อาจบรรลุผลสัมฤทธิไ์ ด้หากขาดปัจจัย
ส�ำคัญอย่างบุคลากร ซึง่ จะต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ น
ให้การน�ำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการอ�ำนวยความยุ ติ ธ รรม หรื อ ดู แ ลแก้ ไ ขผู ้ ก ระท�ำผิ ด
เพื่อส่งเสริมให้คนดีได้กลับสู่สังคม ดังนั้น การน�ำองค์ความรู้
ไปปรับใช้ เพือ่ ยกระดับการให้บริการขององค์กรในรูปแบบดิจทิ ลั
และน�ำนวัตกรรมมาสร้างความแตกต่าง พัฒนาการให้บริการ
ความช่วยเหลือประชาชน และอ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้การด�ำเนินงานของหน่วยงานประสบ
ผลส�ำเร็จ และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
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ที่นี่แจ้งวัฒนะ

กองบรรณาธิการ

กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนนโยบายจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานกิจกรรมจิตอาสา

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา
ของกระทรวงยุติธรรมให้กับผู้รับการฝึกโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำ �ริหลักสูตรจิตอาสา หลักสูตรหลักประจำ�รุ่นที่ 3/62
“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” สังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลการดำ�เนินโครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2561
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการแถลงผลการดำ�เนินโครงการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2561 พร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้ารับมอบโล่
และประกาศนียบัตร พร้อมด้วยผูบ้ ริหารและผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำ�นวนทัง้ สิน้ 35ราย ณ ห้องรับรองกระทรวงยุตธิ รรม ชัน้ 2
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

“ปลัดกระทรวงยุติธรรม” เปิดการประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก
(2nd International ADR Conference 2019)

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง
ยุตธิ รรม เป็นประธานในพิธเี ปิดการประชุมนานาชาติวา่ ด้วยการระงับ
ข้อพิพาททางเลือก (2nd International ADR Conference 2019)
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 โดยการประชุม
ดั ง กล่ า ว เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ป ดาห์ ก ารระงั บ ข้ อ พิ พ าททางเลื อ ก
(Thailand ADR Week 2019) ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรม
พูลแมน คิง เพาเวอร์ (รางน�้ำ) กรุงเทพฯ
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กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการลงระบบสารสนเทศกองทุนยุติธรรม รุ่นที่ 1

ปลัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ
“ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมสู่การขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมสู่การขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” ในโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามผลการด�ำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก
และการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานกรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
รอบ 6 เดือนหลัง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
ต�ำบลบ้านพร้าว อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการ
ลงระบบสารสนเทศกองทุ น ยุ ติ ธ รรม รุ ่ น ที่ 1 เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ของส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด มีความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศกองทุนยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้งาน Mobile
Application กองทุนยุติธรรมได้ รวมถึงเสริมสร้างทักษะและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโรงแรมเบสท์
เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปลัดกระทรวงยุติธรรม หารือข้อราชการกับคณะเลขาธิการศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของหอการค้านานาชาติ (ICC)
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
และ ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อ�ำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
หารือข้อราชการกับ Mr. Alexander Fessas เลขาธิการศาลอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศ Mr. Abhinav Bhusan ผูอ้ าํ นวยการประจําภูมภิ าคเอเชียใต้
ศาลอนุ ญ าโตตุ ล าการระหว่ า งประเทศ Mr.Victor Smith ประธาน
คณะกรรมาธิการด้านอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาทหอการค้า
นานาชาติ แ ห่ ง ประเทศไทย Mr.Desmond Hughes รองประธาน
คณะกรรมาธิการด้านอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาทหอการค้า
นานาชาติแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม
และคณะของเลขาธิการศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของหอการค้า
นานาชาติ (ICC) ณ ห้องประชุมสุขุมวิท สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
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คนยุติธรรม

กองบรรณาธิการ

อ�ำนวยความยุติธรรม
ลดความเหลือ่ มล�ำ้

ด้วย พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

พ.ศ. 2562

เรามุ่งเน้นการป้องกัน
ปลุกจิตสำ�นึกคนไทย
ให้ตระหนักถึง
เรื่อง สิทธิ มากขึ้น

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
เป็นสิ่งที่ดี
ยิ่งคดีละเมิดสิทธิมนุษยชนน้อยลง
แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า
ในการดำ�เนินงาน
นายสมณ์ พรหมรส
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
คอลัมน์คนยุติธรรมฉบับนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2 ท่าน คือ นายสมณ์ พรหมรส
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มาร่วมพูดคุย
เกี่ยวกับการอ�ำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำให้กับประชาชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้ง รายละเอียด
ของ พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่เพิ่งจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

อธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2545 มีอ�ำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพให้แก่ประชาชน ภายใต้บทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และหลักการสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บทบาทภารกิจที่ส�ำคัญ เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์
การให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมาย การจัดหาทนายความร่วมรับฟังการสอบสวน ช่วยเหลือเยียวยา
เหยื่อและจ�ำเลยในคดีอาญา รวมถึงการคุ้มครองพยาน เป็นต้น
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การบูรณาการท�ำงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยใน
ส่วนกลางจะเป็นหน่วยงานหลักด�ำเนินการ แต่ในส่วนภูมภิ าค กรมคุม้ ครอง
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพได้ ร ่ ว มมื อ กั บ ทุ ก หน่ ว ยงานของกระทรวงยุ ติ ธ รรม ภาคเอกชน
ซึง่ มีเจ้าภาพหลัก คือ ส�ำนักงานยุตธิ รรมจังหวัด ทีเ่ ป็นหน่วยงานทีค่ อยรับ
ด�ำเนินการในเรือ่ งราวต่าง ๆ โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพจะก�ำหนด
แนวทางการปฏิบตั แิ ละสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ ในการด�ำเนินงาน
ได้แก่ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมาย ช่วยเหลือ
เยียวยาเหยือ่ และจ�ำเลยในคดีอาญา รับค�ำขอการคุม้ ครองพยาน ไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทในชุมชน และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
ในประเทศ และอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี
นอกจากนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยังได้บูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เนื่องจากงาน “สิทธิมนุษยชน” นั้น
ครอบคลุมมิตกิ ารพัฒนาทุกด้าน ดังนัน้ จึงต้องท�ำงานร่วมกับหน่วยต่าง ๆ
เพื่อมุ่งให้บริการงานด้านสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับสอดคล้อง
ตามหลักการสิทธิมนุษยชน

ภาครัฐ
ภาคประชาสังคม

“บทบาทของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผมว่า ในมุมมองของประชาชน
ยังชื่นชม โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเหยื่อและจ�ำเลยในคดีอาญา
ที่ผ่านมาเวลาประชาชนถูกละเมิดสิทธิ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะดูแล
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมาย ช่วยเหลือเยียวยาเงิน
แก่เหยื่อและจ�ำเลยได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนพึงพอใจเป็นอย่างมาก
การที่มีคดีละเมิดสิทธิจ�ำนวนมาก ท�ำให้มองได้ว่ายังมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่
แต่หากปริมาณคดีละเมิดสิทธิน้อยลง ย่อมแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดังนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
จึงพยายามมุ่งเน้นการป้องกัน การให้ความรู้ และปลุกจิตส�ำนึกคนไทย
ให้ตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายที่ต้องด�ำเนินการต่อไป
ในอนาคต” อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าว
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ทั้งนี้ การอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคนย่อมต้องการอยู่ด้วยความสบายกาย สบายใจ และมีความเป็นธรรม ไม่มีใคร
อยากให้ใครมาละเมิดสิทธิมนุษยชนกันทั้งนั้น แต่เมื่อคนเรามีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งความคิด ความรู้ มุมมอง ค่านิยม
และประสบการณ์ มาอยู่ร่วมกัน อาจจะท�ำให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ซึ่งหนึ่งในกระบวนการจัดการกับความขัดแย้งโดยไม่ต้อง
ขึน้ โรงขึน้ ศาล คือ “การไกล่เกลีย่ ระงับข้อพิพาท” ซึง่ เป็นภารกิจทีส่ �ำคัญประการหนึง่ ของกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพในขณะนี้

พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายฉบับนี้
จะช่วยลดปริมาณคดีแพ่งและคดีอาญาขึ้นสู่ศาล
ลดปัญหาความขัดแย้ง

เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม
ลดงบประมาณแผ่นดิน
และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกัน
อย่างปกติสุข
นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

“เมือ่ ไม่นานมานี้ พวกเราชาวยุตธิ รรมได้รบั ข่าวดีมาก ๆ
หลังจากรอคอยมานานเกือบ 5 ปี นัน่ คือ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท พ.ศ. ... ทีก่ รมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวไปเมื่อเดือนธันวาคม 2557
ได้ผ่านการพิจารณา และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว” นายเกิดโชคฯ
กล่าวด้วยความดีใจ
นายเกิดโชคฯ กล่าวว่า “พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562” ฉบับนี้ มีสาระส�ำคัญ แบ่งเป็น 6 หมวด
ได้ แ ก่ หมวดเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ การขึ้ น ทะเบี ย น หน้ า ที่
และอ�ำนาจของผู้ไกล่เกลี่ย กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางแพ่ง ทางอาญา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้น
การสอบสวน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และ
บทก�ำหนดโทษ
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
และทางอาญามาก�ำหนดเป็ น “กฎหมายกลาง” ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
พนักงานสอบสวน หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ใช้ในการยุติ
หรื อ ระงั บ ข้ อ พิ พ าทให้ เ ป็ น ระบบและมาตรฐานเดี ย วกั น โดยค�ำนึ ง ถึ ง
ความยินยอมของคู่กรณีเป็นส�ำคัญ ก่อให้เกิดความสมานฉันท์และอยู่ร่วมกัน
อย่างปกติสุขในสังคม
ผู้ท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ย

ผู้ท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ย ตามกฎหมายฉบับนี้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยที่คณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง
มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย
ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานซึ่งด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ตามกฎหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง อิสระ ยุติธรรม และไม่ชี้ขาด
ข้อพิพาท
ประชาชนต้องการไกล่เกลี่ย

หากประชาชนที่มีข้อพิพาทที่มีลักษณะ ดังนี้
ข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ข้อพิพาททางอาญาความผิดอันยอมความได้ ความผิดลหุโทษ
และความผิดที่มีโทษจ�ำคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี บางประเภท
สามารถยืน่ ค�ำร้องขอไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทต่อหน่วยงานของรัฐ ซึง่ ด�ำเนิน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พนักงานสอบสวน หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน โดยหน่วยงานจะประสานสอบถามความประสงค์ของคู่กรณี
ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หากสมัครใจเข้าสู่การไกล่เกลี่ย คู่กรณีทั้งสองฝ่าย
จะร่วมกันตกลงแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยจากบัญชีผู้ไกล่เกลี่ยที่หน่วยงานได้จัดท�ำไว้
โดยผู ้ ไ กล่ เ กลี่ ย เป็ น ผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ อ�ำนวยความสะดวก เสนอแนะคู ่ ก รณี
หาแนวทางยุติข้อพิพาท และจัดท�ำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทให้มีสภาพ
บังคับตามกฎหมาย
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวต่ออีกว่า
“พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ประชาชน
ให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว
และไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่มีการตัดสินหรือชี้ขาดข้อพิพาท
เพราะข้อตกลงเกิดจากความสมัครใจ ตกลงยินยอม
ของคู่กรณี โดยยังคงความสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันได้ดีดังเดิม
นอกจากนี้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมาย
ฉบับนี้ ยังเป็นทางเลือกมิติใหม่ในการระงับข้อพิพาท
ซึ่งจะช่วยท�ำให้ลดปริมาณคดีแพ่งและคดีอาญา
ขึ้นสู่ศาล ลดปัญหาความขัดแย้ง
เกิดความสมานฉันท์ ลดงบประมาณแผ่นดิน
และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
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ยุติธรรมเพื่อประชาชน

พันตำ�รวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ
ผู้อำ�นวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำ�นวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

The Choice :

นวัตกรรมเพื่อสังคม (ตอน 1)
แรงบันดาลใจเกิดจากประสบการณ์
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ได้พบปัญหา
และสาเหตุของการก่อหนี้ที่หลากหลาย

การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหา
ความรุนแรง และแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง
จะเป็นทางออกที่ยั่งยืน
นั บ เป็ น รางวั ล ที่ ส องของผลงาน The Choice
เกมทางเลื อ ก-ทางรอด กั บ รางวั ล “สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ คิ ด
ด้านสังคมศาสตร์ ระดับดี ประจ�ำปี 2562” ซึ่งคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติเห็นว่าเป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี
กระบวนการ วิธีการ มาตรการหรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม
วิทยาการต่าง ๆ ทีด่ เี ด่น และพิสจู น์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่สงั คม
และประเทศชาติ จากผลงานรางวัลทีไ่ ด้รบั แสดงให้เห็นถึงการน�ำ
สิ่งใหม่ ๆ หรือน�ำวิธีการใหม่ ๆ เพื่อมาท�ำให้สังคมดีขึ้น ได้รับ
การยอมรั บ จากสัง คมว่ามีการน�ำไปใช้ได้จ ริง และสามารถ
แพร่ขยายไปยังสังคมอื่น ๆ ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม
ในทางที่ดีขึ้น จึงอาจเรียกได้ว่าเป็น “นวัตกรรมเพื่อสังคม”
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The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด มีความเป็นมาอย่างไร?

ผู้เขียนขอสรุปเพื่ออธิบายให้เข้าใจว่า เกมนี้ได้ถูกสร้างขึ้นจาก
การปฏิบตั งิ านของศูนย์ชว่ ยเหลือลูกหนีแ้ ละประชาชนทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรม
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ใช้เป็นเครือ่ งมือสำ�หรับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ ที่มีลักษณะเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมกระดาน
โดยเนื้อเรื่องของเกมได้จำ�ลองมาจากชีวิตจริงของคนเป็นหนี้นอกระบบ
มาเดินเรื่องเป็นเกม จำ�นวน 8 เรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
ชวนติดตาม ได้มีโอกาสเรียนรู้การดำ�เนินชีวิตให้รอดพ้นและห่างไกลจาก
ปั ญ หาหนี้ น อกระบบ โดยเนื้ อ หาของเกมมี ก ารสอดแทรกองค์ ค วามรู้
ด้านกฎหมาย การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การรู้จักหน่วยงานของรัฐ
ที่ช่วยเหลือด้านการอำ�นวยความยุติธรรม การพึ่งพาและแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง การวางแผนการใช้จ่ายเงิน และการดำ�เนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แรงบันดาลใจเกิดจากประสบการณ์การแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบ
ได้พบปัญหาและสาเหตุของการก่อหนี้ที่หลากหลาย ซึ่งมองว่าการสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาความรุนแรงและแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง
จะเป็นทางออกที่ยั่งยืน นอกจากนี้ เกมยังมีเนื้อหาที่สอนกระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือผูท้ ไี่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากปัญหาหนีน้ อกระบบตัง้ แต่
ในชั้นก่อนทำ�สัญญา ชั้นก่อนฟ้องคดี และชั้นพิจารณา อันจะทำ�ให้ผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนสามารถเข้าถึงระบบการช่วยเหลืออำ�นวยความยุติธรรม
ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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คุณสมบัติและลักษณะเด่นเกมเป็นอย่างไร

เกมถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม (social game designer) โดยรวบรวมองค์ความรู้เพื่อป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ น อกระบบทุ ก มิ ติ ได้ มี ก ารพั ฒ นาเกมจนเป็ น
ทีย่ อมรับ สำ�หรับรูปแบบของการเล่นเกมจะต้องมีผนู้ �ำ สอนเกม (Coach)
และอธิบายเพิม่ เติมคำ�ตอบเพือ่ ให้เข้าใจมากยิง่ ขึน้ หลังจากเล่นเกมแล้ว
ผู้เล่นจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกลุ่มผู้เล่น โดยผู้นำ�สอนเกม
อาจให้คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม ดังนั้น การเผยแพร่เกมให้เป็นที่ยอมรับ
ได้อย่างแพร่หลาย จำ�เป็นต้องสร้างผู้นำ�เกมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปรากฏว่าเกม
ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน เนื่องจากเกมมีคุณสมบัติและ
ลักษณะเด่นที่สำ�คัญ ดังนี้
1. สอนเรือ่ งยากให้ดเู ป็นเรือ่ งง่าย การให้ความรูท้ างกฎหมาย
กับประชาชนที่มีพื้นฐานความรู้และการศึกษาที่แตกต่างกัน ให้มุ่งมา
สนใจที่จะเรียนรู้กฎหมายที่ยุ่งยากและน่าเบื่อ ดังนั้น ต้องสร้างสรรค์
สิง่ จูงใจใหม่ ๆ จึงได้คดิ หาวิธที งี่ า่ ยและสนุก ในระยะแรกของการทดลอง
น�ำเกมไปใช้พบว่า รูปแบบและวิธีการเล่นเกมไม่เป็นที่น่าสนใจ จึงได้
ออกแบบอุปกรณ์ โดยเพิม่ การ์ดสถานการณ์ท�ำนองเดียวกับการด�ำเนินชีวติ
แล้วมีปญ
ั หาอุปสรรคเกิดขึน้ ท�ำให้ได้รบั ผลกระทบและความเดือดร้อน
สิ่งที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงจากผลกระทบได้ คือ การ์ดสิ่งของ
ที่ผู้เล่นเกมได้ตัดสินใจเลือกซื้อเก็บไว้ นอกจากนี้ การ์ดสถานการณ์
ที่ก�ำหนดยังเป็นตัวอธิบายการเรียนรู้ให้เข้าใจในหลักนิติธรรมได้
อีกด้วย เช่น ก�ำหนดการ์ดสถานการณ์ให้มนี กั การเมืองท้องถิน่ ทีป่ ระชาชน
เลือกตัง้ เข้าไปบริหารร่วมกัน ทุจริตงานก่อสร้างถนนในหมูบ่ า้ นไม่เป็นไป
ตามสเป็คและรูปแบบรายการ ท�ำให้ถนนพัง ช�ำรุดเสียหายก่อนเวลา
ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้เล่นเกมทุกคน
ที่เปรียบเสมือนประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ร่ ว มลงขั น จ่ า ยเงิ น ค่ า ซ่ อ มแซมถนนคนละ 200 บาท โดยการ์ ด
สถานการณ์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของพื้นที่ เช่น การตัดไม้
ท�ำลายป่า ท�ำให้น�้ำท่วมหมู่บ้าน เป็นต้น
2. สร้างเครือข่ายผู้น�ำสอนเกม ผู ้ น�ำสอนเกมจะต้ อ งมี
ทักษะการน�ำเสนอและองค์ความรู้ที่จะอธิบายเนื้อหาเกมให้ลึกซึ้ง
ซึ่งจ�ำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้แก้ปัญหาโดยน�ำ
ผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอน
และอธิบาย รวมทั้งการจัดท�ำคู่มืออธิบายเกม การอธิบายกฎหมาย
เป็นภาพการ์ตูน อินโฟกราฟิก เช่น เรื่องการขายฝาก การจ�ำนอง
การเช่าซื้อ การกู้ยืมเงิน และการช�ำระหนี้เงินกู้ การแนะน�ำให้รู้จัก
หน่วยงานด้านอ�ำนวยความยุติธรรม

3. สภาพปัญหาของกลุม่ เป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน จะมีรปู แบบ
การเผยแพร่ และให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน เช่น กรณีปัญหา
หนีน้ อกระบบ ประชาชนทีป่ ระสบปัญหาจะขอความช่วยเหลือในหลาย
รูปแบบ เช่น ด้านแหล่งทุน การช่วยเหลือด้านคดีความ ดังนั้น จึงต้อง
เสริมโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ควบคูก่ บั การปรับทัศนคติให้เกิด
การเรียนรู้ตระหนักคิดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะต้องประสาน
ความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ดังนัน้ จึงต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ที่เข้มแข็งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้วย
4. ความสนใจของประชาชนหรือผู้คนต่อเกม ด้ ว ยวั ย
ที่ต่างกัน ความสนใจในเกมอาจมีความแตกต่างกันไปด้วย จึงต้องมี
กลยุทธ์ในการให้ความรูใ้ นด้านการป้องกันให้กบั เด็กนักเรียน นักศึกษา
และเยาวชน ผ่านระบบการศึกษา จึงได้มีแนวคิดที่จะท�ำรูปแบบ
ที่น ่ าสนใจ โดยใช้ วิธี การแข่ งขัน เพื่ อชิ งชนะเลิ ศในระดับนักเรียน
นักศึกษา โดยมีคะแนนจากการเล่นเกม และคะแนนจากการร่วมกัน
คิดวิเคราะห์เพื่อถอดบทเรียนประกอบ
5. ให้ความรูแ้ บบไม่รตู้ วั ทัง้ ด้านกฎหมาย การวางแผนชีวติ
การวางแผนใช้ จ ่ า ยเงิ น การแก้ ป ั ญ หาหนี้ สิ น การด�ำรงชี วิ ต ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เสริมวิธีการเล่นเกมให้เกิด
ความสนุกและน่าติดตาม โดยให้ผู้เล่นได้รับสิ่งอื่นนอกเหนือจากเงิน
เพราะเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต เช่น ถ้าตอบข้อนี้อาจจะไม่ได้คะแนน
เป็น “เงิน” แต่ได้ “หัวใจ” ซึ่งเป็นตัวแทนของความสุข แต่การด�ำเนิน
ชีวิตอาจจะมีปัญหาอุปสรรคถ้าขาดเงิน ดังนั้น ชีวิตจึงต้องให้สมดุลกัน
ระหว่างเงินและความสุขใจ
6. เรี ย นรู ้ ก ารลงทุ น ในรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ ง การฝากเงิ น
แบบประจ�ำ ออมทรัพย์ การลงทุน การเสี่ยงดวงจากการพนัน เราน�ำ
เรื่องนี้มาสอน เนื่องจากรายงานการศึกษาวิจัยและผลการส�ำรวจ
ในช่วงกิจกรรมให้ความรูก้ บั ประชาชนตามต่างจังหวัด พบว่า การพนัน
เป็นสาเหตุแห่งหนี้ ดังนั้น จึงได้หยิบยกเรื่องนี้มาสอน เพื่อให้เห็น
ผลร้ายและความเป็นไปได้ของเงินจากการเล่นการพนัน
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การเรียนรู้จากเกมแตกต่างจากวิธีการให้ความรู้แบบเดิม
อย่างไร

การให้ความรู้กับประชาชนทั้งด้านกฎหมายและการเข้าถึง
ความยุตธิ รรม เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบในรูปแบบเดิม
เป็ น การเผยแพร่ ค วามรู ้ โดยวิ ธี จั ด อบรม สั ม มนา แจกเอกสาร
หนังสือ ซึง่ เป็นการเรียนรูแ้ บบทางเดียว (One-way communication)
ท�ำให้ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมไม่ค่อยมีประสิทธิผล จึงได้มี
แนวคิ ด ในการจั ด ท�ำเกมเป็ น เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารให้ ใ ช้ ไ ด้ กั บ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการใช้ภาษาที่ชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย
ซึ่งผลงาน The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด เป็นสื่อการเรียนรู้
รู ป แบบใหม่ ที่ ไ ม่เคยมีม าก่อน ข้อดีเป็น เครื่องมือการเรี ย นรู ้ ชี วิ ต
ที่เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงผู้เล่นทุกกลุ่ม เนื้อหา เทคนิค กระบวนการ
เรียนรู้ผ่านเกม เป็นการสื่อสารข้อมูลสู่ผู้เล่นได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
และสนุกสนาน (Learning by Playing) โดยมีคุณสมบัติดังนี้
(1) สื่ อ การเรี ย นรู ้ เ กมเป็ น การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ ห้ กั บ
ประชาชนในเรื่องของกฎหมาย การรู้จักหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย เรียนรู้การใช้จ่ายเงิน การออม
การด�ำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรู้จักการแก้ไข
ปัญหาด้วยตัวเอง จึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประชาชน
(2) เป็นสื่อที่เรียนรู้ได้ง่าย เกิดความสนุกสนาน และเกิด
ความตระหนักคิด เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนหลังจาก
เล่นเกม
(3) ความสัมพันธ์ของกลุ่มที่เล่นเกมมีมากขึ้นได้มีโอกาส
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคยน�ำเกมไปสอนให้กับสถานแรกรับบ้านเมตตา
ท�ำให้ผู้ปกครองและเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยกัน และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นของครอบครัวกับเด็กผู้ด้อยโอกาส
(4) การประหยัดงบประมาณทีภ่ าครัฐต้องขับเคลือ่ นการสอน
แบบเดิ ม มาเป็ น การสอนโดยใช้ เ กมเป็ น สื่ อ โดยสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน และภาคประชาชน น�ำเกมไป
เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแพร่หลาย และหลากหลายกลุ่ม
มากยิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียนรูจ้ ากเกมส่งผลให้ปรับเปลีย่ นบริการภาครัฐ
ด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมอย่างไร

จากการที่ได้น�ำ The Choice ไปเผยแพร่ให้ความรู้ให้กับ
เครือข่ายทุกภาคส่วน ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ
ภาครัฐ ดังนี้
ประการแรก เป็นการปรับเปลีย่ นบริการภาครัฐเดิมแบบสัง่ การ
จากบนลงล่ า ง (top-down) โดยเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เป็ น ผู ้ ใ ห้ ค วามรู ้
กับประชาชนด้วยวิธีการสอน อบรม สัมมนา ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ
เกม The Choice เป็นการสื่อสารที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ ท�ำให้รู้จักคุ้นเคยร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต
สร้างความตระหนักคิด เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประการที่สอง การด�ำเนินการโดยรัฐก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
ค่าจ้างบุคลากรและการด�ำเนินงานทีส่ งู เป็นรูปแบบทีเ่ ป็นทางการเกินไป
เกมได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบเน้นการสนับสนุนเครือข่ายในภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน สถาบันการศึกษาเป็นผู้ด�ำเนินการแทนรัฐ เพราะเป็น
หน่ ว ยที่ ใ กล้ ชิ ด และสั ม ผั ส รั บ รู ้ ป ั ญ หาประชาชน สามารถยึ ด โยง
สร้างการมีส ่ ว นร่ ว มกั บ ประชาชนได้ และจะเป็ น การเปิ ด โอกาส
ให้ประชาชนไว้วางใจให้มสี ว่ นร่วมในการดูแลชุมชน และสะท้อนปัญหา
เพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือแก้ไขโดยภาครัฐ (bottom-up)
จากการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายยุติธรรมจังหวัด กรมพินิจ
และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย
สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558
เป็นต้นมา ส่งผลให้ The Choice ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการ
ภาครัฐ ระดับดีเด่น จากส�ำนักงาน ก.พ.ร. ประจ�ำปี 2560 ซึ่งนับเป็น
รางวัลแรกของผลงาน

สรุ ป ได้ ว ่ า การขั บ เคลื่ อ นสื่ อ การเรี ย นรู ้ ใ นรู ป แบบเกม The Choice
ที่ผ่านมาประสบผลส�ำเร็จ เนื่องจากเป็นการตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบทีเ่ ป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศ ผนวกกับพลังของการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมผลักดันไปสู่ทุกกลุ่ม
เป้าหมายได้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ แล้วในอนาคต The Choice จะเดินต่อ
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนได้อย่างไร นับได้วา่ เป็นโจทย์ทที่ า้ ทาย ซึง่ ผูเ้ ขียน
จะได้น�ำมาเล่าสู่กันฟังถึงแนวคิดการด�ำเนินการในฉบับหน้าครับ
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กำ�แพงมิอาจกั้น

กองบรรณาธิการ

ส่งเสริม เรียนรู้ ต่อยอด ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อผู้ต้องขังเรือนจำ�ชั่วคราวเขาระกำ� จังหวัดตราด
ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และเล็งเห็นถึง
คุณค่าแห่งการด�ำรงชีวติ อยูบ่ นเส้นทางสายกลาง อันประกอบด้วย
“ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำ สังกัดเรือนจ�ำ
จังหวัดตราด จึงขานรับนโยบายของกรมราชทัณฑ์ เพือ่ ด�ำเนิน
โครงการทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องตลอดมา

การน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรับใช้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ�
มุ่งหวังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับกำ�ลังใจ เรียนรู้
และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นำ�ไปปรับใช้ในการดำ�เนินชีวิตหลังจากพ้นโทษ
พึ่งพาตัวเองได้ และไม่หวนมากระทำ�ผิดซ้ำ�
เรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำ สังกัดเรือนจ�ำจังหวัดตราด

ปัจจุบนั มีผตู้ อ้ งขัง จ�ำนวน 194 คน ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2524
บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 1,185 ไร่เศษ ต่อมากรมราชทัณฑ์ได้มกี ารสัง่ การ
ให้ทางเรือนจ�ำฯ ด�ำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม
ตามแนวพระราชด�ำริ เพือ่ ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารส�ำหรับผูต้ อ้ งขังเอง
กระทั่งถึงปี 2540 ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ
และมีผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดเป็นจ�ำนวนมาก ในขณะที่
คดียาเสพติดนัน้ ขัดกับระเบียบกรมราชทัณฑ์วา่ ด้วยการน�ำผูต้ อ้ งขัง
ออกท�ำงานภายนอกเรือนจ�ำ และออกมาอยูป่ ระจ�ำเรือนจ�ำชัว่ คราว
ท�ำให้การจ�ำแนกลักษณะผู้ต้องขังมาอยู่ประจ�ำเรือนจ�ำชั่วคราว
เขาระก�ำมีจ�ำนวนน้อย จวบจนในปี 2542 กรมราชทัณฑ์มนี โยบาย
ให้จ�ำแนกผู้ต้องขังคดียาเสพติดมาด�ำเนินการฝึกวิชาชีพด้าน
การเกษตร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามกรอบแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจ�ำชัว่ คราวเขาระก�ำ จึงกลายเป็น
เรือนจ�ำน�ำร่องแห่งแรกทีไ่ ด้ด�ำเนินโครงการฯ จนประสบผลส�ำเร็จ
ในด้านการบริหารจัดการ เป็นที่ยอมรับของกรมราชทัณฑ์และ
ประชาชนทั่วไป
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เดือนมีนาคม ปี 2552 กรมราชทัณฑ์มีนโยบาย
ก�ำหนดให้เรือนจ�ำชัว่ คราวเขาระก�ำ ด�ำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเรื อ นจ�ำน�ำร่ อ ง ท�ำหน้ า ที่ เ ป็ น
ศู น ย์ ส าธิ ต การเรี ย นรู ้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งแก่ ผู ้ ต ้ อ งขั ง และ
ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษา เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ ด�ำรงชีวิตตามแนวทางพระราชด�ำริ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในปีถดั มา เรือนจ�ำชัว่ คราวเขาระก�ำ ได้รบั การคัดเลือก
เป็น 1 ใน 4 เรือนจ�ำน�ำร่อง ในการด�ำเนินการโครงการก�ำลังใจ
ในพระราชด�ำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี ทีไ่ ด้นอ้ มน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจ�ำ ด้วยความมุ่งหวังเพื่อให้
ผูต้ อ้ งขังได้รบั ก�ำลังใจ เรียนรู้ และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน�ำไปปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิตหลังจาก
พ้นโทษ พึ่งพาตัวเองได้ และไม่หวนมากระท�ำผิดซ�้ำอีก ทั้งนี้
เรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำได้เริ่มด�ำเนินการโครงการก�ำลังใจฯ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธาน
เปิดโครงการก�ำลังใจฯ รุ่นที่ 1 และได้เสด็จฯ มาติดตาม
ความคืบหน้าโครงการอีก 2 ครัง้ คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
และวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ตามล�ำดับ

ปัจจุบัน เรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำ สังกัดเรือนจ�ำ
จังหวัดตราด ด�ำเนินการอบรมผู้ต้องขังโครงการก�ำลังใจฯ
มาแล้ว จ�ำนวน 10 รุ่น และจะฝึกการเป็นผู้น�ำ โดยเริ่มจาก
การเป็นวิทยากร น�ำความรู้ที่ได้จากโครงการฯ เผยแพร่แก่
เพื่อนผู้ต้องขังที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นจึงมาเป็น
วิทยากรเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก ซึ่งมีทั้งผู้ที่มาศึกษาดูงาน
และนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วที่ ศู น ย์ ฯ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกันนั้น
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังโครงการก�ำลังใจฯ ได้ท�ำหน้าที่เป็น
วิทยากรในโครงการต่าง ๆ ทีศ่ นู ย์ฯ ด�ำเนินการฝึกวิชาชีพให้ดว้ ย
โครงการ 1 ไร่ 1 แสน
เรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำ เป็นเรือนจ�ำแห่งหนึ่งที่มี
พื้นที่จ�ำนวนมาก นายเอนก ทองลอย ผู้บัญชาการเรือนจ�ำ
จังหวัดตราด จึงร่วมกับเจ้าหน้าทีแ่ ละผูต้ อ้ งขังเรือนจ�ำชัว่ คราว
เขาระก�ำ ด�ำเนินการโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เพื่อให้เป็น
แปลงต้นแบบ ในการเพิม่ รายได้ให้แก่เกษตรกร ขณะเดียวกัน
นักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่มาศึกษาดูงาน สามารถน�ำความรู้
ที่ได้ไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้ โครงการ 1 ไร่ 1 แสนนี้ ถือเป็น
หนึง่ ในโครงการของเรือนจ�ำชัว่ คราวเขาระก�ำ ทีต่ อบโจทย์และ
แก้ปญ
ั หาได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน มีตวั อย่างของผูท้ ปี่ ฏิบตั ิ
จนประสบความส�ำเร็จแล้วหลายราย
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ในส่ ว นการด�ำเนิ น งานหรื อ แนวทางการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หลั ง พ้ น โทษ รวมถึ ง การต่ อ ยอด
ขยายผลสูช่ มุ ชนและสังคมนัน้ เรือนจ�ำชัว่ คราวเขาระก�ำ สังกัด
เรื อ นจ�ำจั ง หวั ด ตราด ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งดี จ ากทาง
กรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรม ในการร่วมกันติดตาม
ผู้ต้องขังโครงการก�ำลังใจฯ หลังจากพ้นโทษ ดังนี้
1. ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ทุ ก คนได้ ท ราบถึ ง
การปฏิบัติตัวหลังจากพ้นโทษ และการให้ความช่วยเหลือ
ของทางราชการ โดยการประสานงานหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ในการด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ต้องขังพ้นโทษ
ที่ไม่มีงานรองรับ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปแล้ว
กลายเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม จ�ำนวน 5 คน อีกทั้ง
ยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังรุ่นต่อ ๆ มาได้อีกด้วย
2. แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยการ
ประชาสั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งของทุ น ประกอบอาชี พ ภายหลั ง จาก
พ้นโทษให้ผตู้ อ้ งขังทราบ เพือ่ ใช้เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไป

3. การด�ำเนิ น การขยายผลไปสู ่ ชุ ม ชน สั ง คม
ปัจจุบันเรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำได้เปิดให้สังคมภายนอก
ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง ควบคู่ไปกับเรื่องระเบียบวินัย
ของผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมฯ อย่างดีจากหลายหลักสูตร
ของกรมราชทัณฑ์ก�ำหนด ซึง่ สามารถประเมินผลได้จากการที่
นักท่องเที่ยว และผู้ที่มาศึกษาดูงาน กล่าวชื่นชมและยอมรับ
ในเรื่องพฤตินิสัยของผู้ต้องขังที่อยู่ประจ�ำเรือนจ�ำชั่วคราว
เขาระก�ำ
นอกจากนี้ แ ล้ ว ยั ง มี ก ารประสานงานกั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผูป้ ระกอบการต่าง ๆ ในการช่วยสอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือ
ผูต้ อ้ งขังทีพ่ น้ โทษ ทัง้ ในเรือ่ งอาชีพการงานและการช่วยเหลือ
เบื้องต้นในการด�ำรงชีวิต รวมถึงการให้น�ำความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ให้แก่ชุมชน ผ่านการเชิญจากหน่วยงานภาครัฐ
ให้ผทู้ พี่ น้ โทษแล้วท�ำหน้าทีเ่ ป็นวิทยากรอยูบ่ อ่ ยครัง้
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน การลด
ต้นทุนในการท�ำการเกษตร เพื่อลด
ต้ น ทุ น ในการด�ำเนิ น ชี วิ ต ที่ ไ ด้ รั บ
การฝึกอบรมมา
ความรู้จากศาสตร์พระราชา
ทีแ่ ตกยอดต่อผลจากคนกลุม่ หนึง่
ไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่ง จากเรือนจ�ำ
สู่สังคมภายนอก คืออีกหนึ่งแนวทาง
ที่มีส่วนช่วยให้ประชาชน และสังคม
ทุกภาคส่วนอยูร่ ว่ มกันได้อย่างผาสุข
และยั่งยืน
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ที่นี่แจ้งวัฒนะ

กองบรรณาธิการ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา สมัยที่ 28 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวัลลภ นาคบัว ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 28 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ครั้งที่ 8/2562

ศาสตราจารย์พเิ ศษวิศษิ ฏ์ วิศษิ ฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยการพัก
การลงโทษ ครั้งที่ 8/2562 เพื่อพิจารณาการสั่งเพิกถอนการพัก
การลงโทษนั ก โทษเด็ ด ขาดที่ ป ฏิ บั ติ ผิ ด เงื่ อ นไขการคุ ม ประพฤติ
จ�ำนวน 43 ราย โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพัก
การลงโทษ และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวง
ยุตธิ รรม 1 ชัน้ 9 อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

26

กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล
ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำ�ผิด

นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
ในพิธเี ปิดการสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง “มิตใิ หม่งานคุมประพฤติ : นวัตกรรม
ดิ จิ ทั ล ในการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท�ำผิ ด ” (Digital Innovation in
Community Corrections) พร้อมบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “การใช้นวัตกรรม
ดิ จิ ทั ล ในการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท�ำผิ ด ” การสั ม มนาวิ ช าการในครั้ ง นี้
เป็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรมที่ ก รมคุ ม ประพฤติ จั ด ขึ้ น ในโอกาสครบรอบ
งานคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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กระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 41 พรรษา ประจำ�ปีพุทธศักราช 2562

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงยุติธรรม ในกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 41 พรรษา ประจ�ำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดง
ความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยกระทรวงยุตธิ รรมได้จดั กิจกรรมบริการประชาชนด้านปรึกษาข้อกฎหมาย การบริการ
ด้านงานยุติธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ท้องสนามหลวง

กองทุนยุติธรรม เปิดตัว “ซีรี่ย์ ซิทคอม กองทุนช่วยเหลือประชาชน” เสริมสร้างการรับรู้
แก่ประชาชน

นายธวั ช ชั ย ไทยเขี ย ว รองปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์
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

“กระทรวงยุติธรรม” รับหนังสือร้องทุกข์จากผู้ขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม รับหนังสือร้องทุกข์จากนายวรกร พงศ์ธนากุล ทนายความ
โดยได้น�ำนายพิชิต เชิดธรรม พ่อค้าขายส้ม ที่ถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จับกุมในความผิดฐานร่วมกัน
มียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจ�ำหน่ายโดยผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 และถูกกักขังอยู่ที่เรือนจ�ำอ�ำเภอธัญบุรี เข้าขอบคุณ
กระทรวงยุติธรรมที่ให้ความช่วยเหลือ ท�ำให้ได้รับการปล่อยตัว พร้อมทั้งขอรับความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายต่อไป
ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
62-03-083_001-040 Yutitham v.3_J-Uncoated DIC2019.indd 27

27
7/10/19 8:01 PM

ทุกทิศทั่วยุติธรรม

กองบรรณาธิการ

ด้วยหน้าที่และภารกิจในฐานะหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมและทุกหน่วยงานในสังกัด จึงขับเคลื่อนเดินหน้าด�ำเนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจของหน่วยงาน รวมถึง
การให้ความช่วยเหลือ การอ�ำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมลํ้าให้แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวใดเกิดขึ้นบ้าง
มีรายงานมาให้ทราบในคอลัมน์นี้แล้ว

ยุติธรรม
ถ้วนหน้า

ประชามีส่วนร่วม

ให้คำ�ปรึกษาด้านกฎหมาย รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิ รรม จัดโครงการศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุตธิ รรมเคลือ่ นที่ ครัง้ ที่ 4/2562 เพือ่ ให้บริการ
ด้านงานยุตธิ รรมแก่ประชาชน ได้แก่ การให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมาย การรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภารกิจของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ตลาดห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
อบรมการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ต้องขังหญิง

เรือนจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท OCC จ�ำกัด ผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอาง
และให้บริการปรึกษาด้านความงาม ในโอกาสเข้าจัดโครงการ “OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ”
เปิดการอบรมสอนการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ท่ีได้ไปประกอบเป็นอาชีพภายหลัง
จากพ้นโทษ ณ เรือนจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ญาติผู้ได้รับผลกระทบ

ส�ำนั ก งานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด ปั ต ตานี มอบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาตามพระราชบั ญ ญั ติ ค ่ า ตอบแทนผู ้ เ สี ย หาย
และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก่ทายาท
ของนายเปาซีห์ ลาเต๊ะ และทายาทของนายมาหะมะรอพี ดือราแม เพื่อเป็นขวัญและให้ก�ำลังใจแก่ญาติผู้ได้รับผลกระทบ
กรณีประชาชนถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิต จ�ำนวน 2 ราย รายละ 110,000 บาท ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลตะบิ้ง
อ�ำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
เปิดโครงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี  

นายไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี โดยส�ำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ภาค 8 ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วม
การไกล่เกลี่ยเป็นจ�ำนวนมาก ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส�ำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
การอบรมธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจและความรู้เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
นายไพโรจน์ พุทธิวศิ ษิ ฏ์ ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงาน
คุมประพฤติจงั หวัด เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการอบรม
ธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจและความรู้เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯ
ตั้งเป้าให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ น�ำหลักศาสนามาใช้
ในการด�ำเนินชีวิต เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ตลอดจนค่านิยมที่ดีงาม มีความรู้ความเข้าใจถึงระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
มีทกั ษะชีวติ ทีจ่ �ำเป็น มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ นื่ การแก้ไข
ฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ต่อตนเอง
และผูอ้ นื่ โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครคุมประพฤติ
ผู้ถูกคุมความประพฤติ และเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 136 คน
ณ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัคร
คุมประพฤติ วัดพรหมจริยาวาส อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์
วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
62-03-083_001-040 Yutitham v.3_J-Uncoated DIC2019.indd 29

29
7/10/19 8:01 PM

การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการป้องกันยาเสพติดพื้นที่แก้ไขปัญหาความมั่นคง
ส�ำนักงาน ป.ป.ส.ภ. 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการป้องกัน
ยาเสพติดพื้นที่แก้ไขปัญหาความมั่นคง เพื่อซักซ้อมท�ำความเข้าใจ
ในเป้าหมาย กระบวนการ ขั้นตอนการขับเคลื่อนการป้องกันฝิ่น
และยาเสพติ ด การจั ด ท�ำแผนปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาคี
ด้านการป้องกัน ให้สามารถลดสถานการณ์กลุ่มเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่อง
ในพืน้ ที่ เน้นการให้โรงเรียนเป้าหมายสามารถลงไปขับเคลือ่ นกิจกรรม
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ใ นพื้ น ที่ และเป้ า หมายกลุ ่ ม เสี่ ย ง
โดยก�ำหนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายหลั ก ในการป้ อ งกั น ฝิ ่ น และยาเสพติ ด
ที่ โ รงเรี ย นที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งในการแพร่ ร ะบาดรุ น แรง จ�ำนวน
9 โรงเรี ย น และมี ห น่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ วมประชุ ม 40 คน
ณ ที่ว่าการอ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อบรมอาชีพหลังการปล่อยตัว สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่พลั้งพลาด

ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 3 โครงการผูป้ ระกอบการลพบุรรี ว่ มใจให้โอกาสผูพ้ ลัง้ ผิด เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่พลั้งพลาด โดยการจัดบรรยายให้ความรู้ แนะน�ำการประกอบอาชีพหลังการปล่อยตัว ทั้งนี้
ได้รับเกียรติจากนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
พร้อมด้วยผู้แทนผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนเด็กและเยาวชน เข้าร่วม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11
จังหวัดลพบุรี
โครงการวันวิสาขบูชา ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำ�คัญทางศาสนา

นายเชิดศักดิ์ เกิดเรือง หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการวันวิสาขบูชา เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญทางศาสนา และการปฏิบตั ติ น
ตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ทั้งกิจกรรมบรรยายธรรมจากพระภิกษุสงฆ์ การท�ำบุญตักบาตร และการประกวดวาดภาพ
หัวข้อวันวิสาขบูชา ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมทัง้ หมดเหล่านีก้ ล่าวได้วา่ ด�ำเนินไปตามบทบาทหน้าทีแ่ ละปณิธานของกระทรวงยุตธิ รรมอย่างเข้มแข็ง
ทั้งนี้ ก็เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายสูงสุด นั่นคือการสร้างความยุติธรรมและความเท่าเทียมให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน
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ภาษายุติธรรม

นางกาบแก้ว กาพย์เกิด ทองทิพยา นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองการต่างประเทศ

ไขข้อสงสั ย อะไรคือ

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
การส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน (Extradition อ่านว่า เอคซ-ทระ-ดิช-เชิน)
อาจเป็นค�ำที่หลาย ๆ คนคุ้นหูคุ้นตากันมาบ้าง แต่ส่วนใหญ่อาจจะยัง
ไม่ทราบรายละเอียดทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับค�ำนีม้ ากนัก ซึง่ ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา
เรามักจะได้เห็นค�ำว่า “ส่งผู้ร้ายข้ามแดน” ผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
คดีของเณรค�ำ กรณีนางเมิ่ง หว่านโจว บุตรสาวผู้ก่อตั้งหัวเว่ย นายฮาคีม
อั ล -อาไรบี อดี ต นั ก ฟุ ต บอลที ม ชาติ บ าห์ เ รน และล่ า สุ ด ในกรณี ข อง
การชุมนุมประท้ ว งต่ อ ต้ า นร่ า งกฎหมายส่ ง ผู ้ ร ้ า ยข้ า มแดนในฮ่ อ งกง
ซึ่งได้รับความสนใจจากสาธารณชนทั่วโลก

ดังนัน้ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนในเบือ้ งต้น ผูเ้ ขียนจึงขอน�ำเสนอสาระส�ำคัญโดยทัว่ ไป
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งค�ำศัพท์ที่น่าสนใจ ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านในการติดตามข่าวสาร และศึกษาในรายละเอียด
เพิ่มเติมต่อไป
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนคืออะไร

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา ซึ่งใช้ในกรณีที่มีผู้กระท�ำความผิดทางอาญาในประเทศหนึ่ง
และบุคคลดังกล่าวได้หลบหนีไปอยู่อีกประเทศหนึ่ง ประเทศที่ได้รับความเสียหายไม่สามารถที่จะไปจับกุม ด�ำเนินคดีหรือเอาผิดกับ
บุคคลดังกล่าวในประเทศอืน่ ได้ เพราะถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของประเทศนัน้ การส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนจึงเป็นความร่วมมือทีจ่ ะสามารถ
น�ำผู้กระท�ำความผิดที่หลบหนีมาลงโทษ และด�ำเนินคดีในประเทศที่ได้รับความเสียหายได้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาแล้ว จ�ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน
พ.ศ. 2472 (Extradition Act อ่านว่า เอคซ-ทระ-ดิช-เชิน-แอคท) และต่อมาได้มีพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551 โดยได้มี
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เดิมทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ เพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน

ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่าง

กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้น ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก ได้แก่
ตัวอย่าง

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

ประเทศผู้ร้องขอ คือ บาห์เรน

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

ประเทศผู้รับค�ำร้องขอ คือ สหรัฐอเมริกา          ประเทศผู้รับค�ำร้องขอ คือ ประเทศไทย

ผูป้ ระสานงานกลาง (Central Authority อ่านว่า
เซน-ทรัล–ออ-ธอ-ริ-ที) หมายถึง ผู้ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่
ประสานงานการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ส�ำหรับประเทศไทย
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

กรณีของนายฮาคีม

เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี ำ� นาจ (Competent Authority อ่านว่า
คอม-พิ-เทินท- ออ-ธอ-ริ-ที) หมายถึง พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น
ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในส่วน
ของตนตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ประสานงานกลาง
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ประเทศที่มีสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนกับประเทศไทย

ประเทศใดบ้างที่มีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทย

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน
(Extradition Treaty อ่ า นว่ า เอคซ-ทระ-ดิ ช -เชิ น -ทรี ท -ที )
กับประเทศต่าง ๆ แล้ว จ�ำนวน 12 ฉบับ ได้แก่ สหราชอาณาจักร
บริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ เบลเยียม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน กัมพูชา บังกลาเทศ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และฮังการี
อย่างไรก็ตาม ยังมีอกี 4 ประเทศ ทีม่ ไิ ด้ท�ำสนธิสญ
ั ญาฯ กับประเทศไทย
โดยตรง แต่สามารถบังคับใช้สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนได้
โดยสืบสิทธิตามสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ
ร.ศ. 129 (ค.ศ. 1911) ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐฟิจิ และ
มาเลเซีย

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
เบลเยียม
อินโดนีเซีย
และไอร์แลนด์เหนือ
ประเทศที่สืบสิทธิตามสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่าง
กรุงสยามกับอังกฤษ ร.ศ. 129 (ค.ศ. 1911)

ออสเตรเลีย

แคนาดา

สาธารณรัฐฟิจิ

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

กัมพูชา

บังกลาเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

สาธารณรัฐเกาหลี

อินเดีย

ฮังการี

หลักเกณฑ์เบื้องต้นและกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทย

ประเทศผูร้ อ้ งขอ

ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ต้องเป็นความผิด
อาญา (criminal offence อ่านว่า คริม-มะเนิล-อะเฟนซ) ซึง่ กฎหมายของประเทศผูร้ อ้ งขอ และกฎหมายไทย
กำ�หนดให้เป็นความผิดอาญา ซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือ
มีโทษจำ�คุก (imprisonment อ่านว่า อิม-พริส- เซิน-เมินท)
หรือโทษจำ�กัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
*****หากเป็ น ความผิ ด อาญาอื่ น
ซึง่ มีโทษจำ�คุกน้อยกว่า 1 ปี ก็อาจร้องขอ
ให้สง่ ผูร้ า้ ยข้ามแดนได้ หากเป็นความผิด
เกี่ยวพันกับความผิดที่ให้มีการส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนตามคำ�ร้องขอแล้ว ไม่วา่ จะร้องขอพร้อมคำ�ร้องขอ
ในครั้งแรกหรือภายหลัง*****
ไทยอาจพิจารณาส่งบุคคลข้ามแดนตามคำ�ร้องขอได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
• กรณีเป็นความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้
และไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายไทย หรือมิใช่
ความผิ ด ที่ มี ลั ก ษณะทางการเมื อ ง หรื อ เป็ น ความผิ ด
ทางทหาร (military offence อ่านว่า มิล-ลิ-เทอ-รี
อะ-เฟนซ)
• กรณีที่ไม่ได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ระหว่างกัน แต่ประเทศผู้ร้องขอได้แสดงโดยชัดแจ้งว่า
จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศไทย ในทำ�นองเดียวกัน
เมื่อประเทศไทยร้องขอ หรือที่เรียกว่า หลั ก ประติ บั ติ
ต่างตอบแทน (reciprocity อ่านว่า เรส-ซะพรอส-ซิ-ที)

32

จั ด ส่ ง คำ�ร้ อ งขอส่ ง ผู้ ร้ า ยข้ า มแดน
(extradition request อ่ า นว่ า
เอคซ-ทระ-ดิช-เชิน-รี-เควสท)

กรณีมีสนธิสัญญา
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทย
ส่งค�ำร้องขอไปยังผู้ประสานงานกลาง
(อัยการสูงสุดหรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุด
มอบหมาย)

มาตรา 14

กรณีไม่มีสนธิสัญญา
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทย
ส่งคำ�ร้องขอโดยผ่าน
วิถีทางการทูต (diplomatic channel
อ่านว่า ดิ-พละ-แมท-ทิค–แชน-เนิล)
สำ�หรับประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ
กระทรวงการต่างประเทศ

มาตรา 13
พิจารณาค�ำร้องขอ
และด�ำเนินการ

พิจารณาค�ำร้องขอ
และด�ำเนินการ

ตามมาตรา 14 ในพระราชบัญญัติ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551

ตามมาตรา 13 ในพระราชบัญญัติ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551

เอกสารอ้างอิง
เกชา สุขรมย์. 2561. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน :วิธีเอาตัวผู้กระทำ�ผิดที่หลบหนีในต่างประเทศกลับมาเพื่อดำ�เนินคดีหรือลงโทษ (Online). www.fad.go.th/th/articles/108431การส่งผู้ร้ายข้ามแดน, 31 พฤษภาคม 2562.
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ. 2561. รายชื่อประเทศที่มีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทย (Online). www.mfa.go.th/treaties/th/
customize/96031-ความร่วมมือทางอาญา กับต่างประเทศ, 31 พฤษภาคม 2562.
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ และคณะ., ผู้แปล. พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ : สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2554.
ศรันยา สีมา. 2558. การส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน :ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (Online). www.parliament.go.th/library, 31 พฤษภาคม 2562.
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กฎหมายสามัญประจำ�บ้าน

กองบรรณาธิการ

ในปั จ จุ บั น หลายคนมองว่ า ผู้ ที่ รั บ โทษจากคดี ข่ ม ขื น เป็ น โทษเบา
ไม่เหมาะสมกับสิ่งที่ผู้นั้นกระทำ� ผู้ก่อเหตุบางคนติดคุกไม่นาน  พอพ้นโทษ
ก็อาจกลับออกมาก่อคดีซ้ำ�อีก จึงดูเหมือนการดำ�เนินการในเรือ่ งนีไ้ ม่เด็ดขาด
พอที่จะป้องปรามปัญหานี้ได้  โดยในปัจจุบันจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ผู้ใดข่มขืนกระทำ�ชำ�เราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้ว ยประการใดๆ โดยใช้กำ�ลัง
ประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำ�ให้ผู้อื่นนั้น
เข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่ 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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“ข่มขืน”

แค่ไหนถึงเรียกว่า

การกระทำ�ชำ�เรา หรือการข่มขืน นอกจากจะหมายถึง การที่คนร้าย
ใช้อวัยวะเพศของตนกระทำ�กับอวัยวะเพศของเหยื่อแล้ว การกระทำ�ชำ�เรา
ยังหมายความรวมไปถึง
1. การที่คนร้ายใช้อวัยวะเพศของตน กระทำ�กับ “ทวารหนัก” หรือ “ช่องปาก” ของเหยื่อ
2. การที่คนร้ายใช้สิ่งอื่นใด กระทำ�กับ “อวัยวะเพศ” หรือ “ทวารหนัก” ของเหยื่อ
(คำ�ว่าสิง่ อืน่ ใดนัน้ ยกตัวอย่างเช่น ปากกา อวัยวะเพศปลอม นิว้ มือ หรือวัตถุอน่ื ใด
ที่คนร้ายใช้สอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ หรือทวารหนักของเหยื่อ)

และแม้จะไม่สำ�เร็จความใคร่ ก็ถือว่ามีความผิดฐานกระทำ�ชำ�เรา
ดังนั้น หากคนร้ายได้กระทำ�การที่มีลักษณะตาม ข้อ 1. และข้อ 2.
เพื่อสนองความใคร่ของตนเอง จะถือว่าเป็นการกระทำ�ชำ�เรา
และมีโทษตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา

ข้อมูลจาก

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276

ข่มขืน-รุมโทรมเด็ก เจอโทษหนัก
“ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”
การข่มขืนกระทำ�ชำ�เราหรือมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
“ไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”
หากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี

แต่ถ้าเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี

ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี
และปรับตั้งแต่ 80,000 บาท ถึง 400,000 บาท

< 15 ปี

< 13 ปี

ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่ 7 ปี ถึง 20 ปี
และปรับตั้งแต่ 140,000 บาท ถึง 400,000 บาท
หรือจำ�คุกตลอดชีวิต

สำ�หรับการกระทำ�ความผิดในลักษณะ “รุมโทรม” กับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
ไม่วา่ จะเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชาย หรือได้กระทำ�โดยมีอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด หรือ
โดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจำ�คุกตลอดชีวิต และหากการกระทำ�นั้นเป็นเหตุให้เด็ก
ผู้ถูกกระทำ�ได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำ�คุกตลอดชีวิต
และหากผู้ถูกกระทำ�ถึงแก่ความตาย ผู้กระทำ�ต้องระวางโทษจำ�คุกตลอดชีวิต

34

ข้อมูลจาก

มาตรา 277, มาตรา 227 ตรี ตามประมวลกฎหมายอาญา
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จากข้อมูลการสำ�รวจการคุกคามทางเพศจากแผนงานสุขภาวะผูห้ ญิงและความเป็นธรรมทางเพศ
สมาคมเพศวิถี ในปี 2560 พบว่า “ผู้หญิง” มีอัตราการถูกคุกคามทางเพศสูงสุด และจะพบมากที่สุด
บนรถโดยสารประจำ�ทาง  และพฤติการณ์การคุกคามทีพ
่ บมาก ได้แก่ การลวนลามด้วยสายตา  การลูบคลำ� 
ถูกเนื้อต้องตัว และพูดจาแทะโลม ทั้งนี้ หากท่านเป็นผู้ถูกคุกคามทางเพศ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเยาวชนและสตรี

ที่ถูกกระทำ�ความรุนแรงทางเพศ
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

191

มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี

1134

มูลนิธิผู้หญิง กรุงเทพฯ

02513-1001

มูลนิธิเพื่อนหญิง

ศูนย์ปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์

0-22433-5149, 0-2435-1246

1300

สหทัยมูลนิธิ กรุงเทพฯ

0-2381-8834-6

ข้อมูลจาก แผนงานสุขภาวะผูห้ ญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถี
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เดินหน้ายุติธรรม

กองบรรณาธิการ

“Justice Care ยุติธรรมใส่ ใจ”

ดำ�เนินงานเชิงรุก

ช่วยเหลือประชาชน

เข้าถึงความยุติธรรม

หนึ่งในสิ่งที่ประชาชนมักจะเรียกร้องและสะท้อนปัญหาในสังคมปัจจุบันได้มากอย่างหนึ่ง คือ ความรู้สึกที่พวกเขา
ต้องเผชิญกับความเหลือ่ มล�ำ้ ของสังคมไทยในกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ ปัญหาดังกล่าวกระทรวงยุตธิ รรมได้ให้ความส�ำคัญ
และเร่งแก้ปัญหา ผ่านนโยบายอ�ำนวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ด้วยการจัดท�ำแนวทางการช่วยเหลือ
ประชาชนที่เป็นเหยื่อ ผู้เสียหาย และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือได้รับความเดือดร้อนจากการถูกฟ้องคดี หรือถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน และกรณีทไี่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรมทุกกรณี ตามแนวทาง “Justice Care ยุตธิ รรมใส่ใจ” ซึง่ เป็นการด�ำเนินงาน
เชิงรุกในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยไม่ต้องร้องขอภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านการบูรณาการ
การท�ำงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ

Justice Care มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงใน 4 ด้านหลัก

1.

2.

3.

4.

การได้รับการชดใช้

การได้รับการชดเชย

โดยผู้กระท�ำความผิด

โดยรัฐ

การให้
ความช่วยเหลือเหยื่อ

ชดเชยความเสียหาย

การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม

และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

ความเสียหาย

ความเสียหาย

ด้านอื่น ๆ

โดยมีส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด 81 แห่ง เป็นหน่วยงานหลักในระดับพื้นที่บูรณาการกับหน่วยงานในกระบวนการ
ยุตธิ รรมและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในระดับจังหวัด ระดับภูมภิ าค และระดับกระทรวงให้ความช่วยเหลือประชาชนทีไ่ ม่ได้รบั
ความเป็นธรรมแบบครบวงจร ทั้งทางด้านกฎหมาย ร่างกาย และจิตใจ ดังนี้

1.
2.
3.

36

ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เช่น การมีที่ปรึกษากฎหมาย การร้องทุกข์
กล่าวโทษ สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม กฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา การจัดหาล่าม การจัดให้มีทนายความ
ให้ ค�ำปรึ ก ษาด้ า นจิ ต ใจแก่ ผู้ เ สี ย หาย ครอบครั ว และผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ โดยประสานนั ก จิ ต วิ ท ยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์ของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ หรือประสานหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ เช่น สิทธิประโยชน์ของเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ
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กรณีตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือ ตามแนวทาง “Justice Care”
กรณีสตรีแห่งขุนเขา

จากกรณีทสี่ อื่ หลายสาํ นัก ทัง้ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ Social Media น�ำเสนอเรือ่ งราว
เกีย่ วกับศพนิรนามที่ถูกเรียกขานว่า “สตรีแห่งขุนเขา” ที่ประเทศสหราชอาณาจักร คือ หญิงไทย
ชาวจังหวัดอุดรธานีที่หายสาบสูญไปเมื่อ 14 ปีที่แล้ว
จากการลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี (สยจ.
อุดรธานี) เริ่มจากได้รับการประสานงานจากนายกสมาคมเครือข่ายสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่
24 มกราคม 2562 กรณีการขอความช่วยเหลือของนางจูมศรี สีกนั ยา มารดานางลําดวน อาร์มเิ ทจ
ทีไ่ ด้แต่งงานกับสามีชาวอังกฤษ และสูญหายไป จนปรากฏเป็นข่าวทางสือ่ สังคมออนไลน์ สํานักข่าว
บีบีซีได้เผยแพร่รูปสเก็ตซ์ซึ่งมีหน้าตาคล้ายนางลําดวนฯ บุตรสาวที่หายไป จึงขอความช่วยเหลือ
ในการสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่แสวงหาข้อมูล ตลอดจนมีความประสงค์จะขอรับการตรวจ
ดีเอ็นเอเพื่อส่งไปตรวจเปรียบเทียบที่สหราชอาณาจักร
จากนั้น สยจ.อุดรธานีจึงได้ประสานสํานักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมกัน ณ บ้านของนางจูมศรีฯ ตําบลบ้านธาตุ จังหวัดอุดรธานี
โดยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องภาพถ่ายของนางลาํ ดวนฯ และหลักฐานการติดต่อ
ทางจดหมาย ตลอดจนภาพถ่ายที่นางลําดวนฯ ใส่กางเกงมีลักษณะคล้ายกันกับพบที่ศพและในภาพสเก็ตซ์มาก
อีกทัง้ จดหมายทีส่ ง่ จากนางลาํ ดวนฯ ถึงมารดาระบุเมืองไม่หา่ งจากสถานทีพ่ บศพมากนัก

จัดเก็บสารพันธุกรรม

บิดา

มารดา

ส่งตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม

จดหมายที่ส่งจาก
นางลําดวนฯ ถึงมารดา
ระบุเมืองไม่ห่างจาก
สถานที่พบศพมากนัก

สยจ.อุดรธานีจึงได้ให้นางจูมศรีฯ เขียนคําร้องขอความช่วยเหลือ และรีบจัดส่งหนังสือไปยัง
สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ แจ้งเรือ่ งบุคคลสูญหาย เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2562 โดยนายธวัชชัย ไทยเขียว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้พูดคุยกับผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดําเนินการ ซึ่งได้
มอบหมายกลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีได้นําทีมงานจากสถาบันฯ ลงพื้นที่ เพื่อดําเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรม
ของนางจูมศรีฯ และนายบัวสา สีกันยา ก่อนดําเนินการส่งตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม
อีกทัง้ สยจ.อุดรธานีได้สอบข้อเท็จจริงเพิม่ เติมพบว่า นางจูมศรีฯ ได้ยนื่ คําร้องต่อศาลจังหวัด
อุดรธานี เรื่องสาบสูญ โดยศาลได้มีคําสั่งให้นางลําดวนฯ เป็นคนสาบสูญ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558
นางจูมศรีฯ จึงได้มอบอํานาจให้นายกสมาคมเครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชอาณาจักรเป็นผูด้ าํ เนินการ
รับผลการตรวจพิสูจน์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนําไปตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบที่ประเทศ
สหราชอาณาจักรต่อไป

ต่อมาได้รบั การประสานจากกรมสอบสวนคดีพเิ ศษว่าจะส่งเจ้าหน้าทีค่ ดีพเิ ศษและเจ้าหน้าที่
จากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรมาสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พร้อมทั้งเก็บตัวอย่าง
สารพันธุกรรมอีกครั้งเพื่อส่งไปเปรียบเทียบ
และเมื่ อ วั น ที่ 31 มกราคม 2562 ยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด อุ ด รธานี ร ่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่
สถานเอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษและสมาคมเครือข่ายภาคีหญิงไทย ลงพื้นที่
สอบคดีเพิ่มเติม เพื่อนําผลการสอบข้อเท็จจริงไปประกอบคดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นความลับให้ทางคดี
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีน่ าํ นางจูมศรีฯ และนายบัวสาฯ มาสอบหาข้อเท็จจริงเพิม่ เติม ณ ห้องประชุม
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อีกทั้งได้ประสานขอความร่วมมือกับตํารวจพิสูจน์หลักฐาน
จังหวัดอุดรธานี ในการเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมของนางจูมศรีฯ และนายบัวสาฯ โดยในวันนั้น
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดําเนินการส่งมอบตัวอย่างสารพันธุกรรมดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ประจําสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ที่เดินทางมาเพื่อนําไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เก็บตัวอย่าง
สารพันธุกรรมอีกครั้ง
เพื่อส่งไปเปรียบเทียบ

ข้อเท็จจริง บิดา

เจ้าหน้าที่ตํารวจ
ประจําสถานเอกอัครราชทูต
สหราชอาณาจักร
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ต่อมาสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ได้แจ้งผลการตรวจอัตลักษณ์ลายนิว้ มือมายังนางจูมศรีฯ และสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดแจ้งว่า สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว เชื่อได้ว่า
ศพที่พบคือ นางลําดวนฯ โดยได้รายงานผลการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือมอบให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประธานเครือข่ายสมาคมฯ
ซึ่งได้รับมอบอํานาจการดําเนินการจากนางจูมศรีฯ แจ้งได้รับการประสานจากตํารวจของสหราชอาณาจักร
ว่ากาํ ลังเร่งดาํ เนินการส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผลทางคดี ไม่สามารถแจ้งข่าวได้ให้รอผลจากทางสหราชอาณาจักร

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ได้ดําเนินการตรวจพิสูจน์
ลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว
เชื่อได้ว่าศพที่พบคือ
นางลําดวนฯ

สยจ.จังหวัดอุดรธานีได้ติดต่อและดูแลนางจูมศรีฯ และนายบัวสาฯ อย่างใกล้ชิด
มาโดยตลอด โดยมอบหมายให้หวั หน้ากลุม่ อํานวยความยุตธิ รรมและนิตกิ ารเป็น case manager
ซึ่งสภาพจิตใจและอารมณ์ของบิดามารดาของนางล�ำดวนฯ มีความเข้มแข็งทางจิตใจ และมี
บิดา
มารดา
ของนางล�ำดวนฯ ความพยายามติ ด ตามหาลู ก มาหลายปี ทั้ ง ทางมู ล นิ ธิ ป วี ณ าฯ สํา นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและ
สํานักงานยุติธรรม
จังหวัดอุดรธานี
ความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนสํานักงานหนังสือเดินทางจังหวัดอุดรธานี กรมการกงศุล
และการดําเนินการขั้นตอนต่อไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จะร่วมกับทางสมาคมภาคีเครือข่ายช่วยเหลือหญิงไทยในอังกฤษ
ทําหนังสือขอขุดศพมาทําพิธีทางศาสนาพุทธ และรับกลับมายัง สมาคมภาคีเครือข่าย
เจ้าหน้าที่ตํารวจ
ของสหราชอาณาจักร
กรมสอบสวน
เมืองไทย ส่วนการดําเนินการทางคดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษจะร่วมกับ ช่วยเหลือหญิงไทยในอังกฤษ
ทําหนังสือขอขุดศพ
คดีพิเศษ
ดําเนินการ
ตํารวจของสหราชอาณาจักรดําเนินการสอบสวนต่อไป
มาทําพิธีทางศาสนาพุทธ
ติดต่อและดูแล
มาโดยตลอด

สอบสวนต่อไป

และรับกลับมายังเมืองไทย

จากการด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
จนถึงปัจจุบัน กระทรวงยุติธรรมได้ให้ความช่วยเหลือตามแนวทาง “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care” ไปแล้วใน 77 จังหวัด
จ�ำนวน 1,297 เรือ่ ง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2562) ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1

2

3

การขอรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้เสียหาย
และจำ�เลยในคดีอาญา

การให้คำ�ปรึกษา
กฎหมายแก่ประชาชน

การขอรับความช่วยเหลือ
จากกองทุนยุติธรรม

532
เรื่อง

373
เรื่อง

77
เรื่อง

4
การขอรับความช่วยเหลือ
ในการคุ้มครองพยาน

15
เรื่อง

การขอรับความช่วยเหลือ
ด้านอื่นๆ

300
เรื่อง

ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ติดต่อได้ที่

ตลอด

หรือส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่ง หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ

ชั่วโมง

สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรี

38

5

วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

62-03-083_001-040 Yutitham v.3_J-Uncoated DIC2019.indd 38

7/10/19 8:01 PM

รู้ ไว้ ใช่ว่า…

กองบรรณาธิการ

“โรคซึมเศร้า”

จากสถิตกิ ารเสียชีวติ ด้วยการฆ่าตัวตาย
ของคนทุกวันนี้ ต้องบอกว่า ล้วนมีสาเหตุมาจาก
ความเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้า ติดอันดับต้น ๆ
เลยก็ว่าได้

รู้หรือไม่

62%

ความเหงา

ที่ (ต้อง) เข้าใจ

คนไทย 1.5 ล้านคน
เป็นโรคซึมเศร้า

26.5%

11.5%
ผู้หญิงเสี่ยงป่วย
มากกว่าผู้ชาย

1.7 เท่า

วัยทำ�งาน
อายุ
25-59 ปี

วัยชรา
อายุ
60 ปีขึ้นไป

วัยรุ่น
อายุ
15-24 ปี

ผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้า ไม่ได้ถกู จัดประเภทว่าเป็นคนบ้าหรือคนไม่ดี แต่เป็นผูป้ ว่ ยทางอารมณ์ทคี่ วรได้รบั การรักษา
เพราะหากปล่อยไว้อาจส่งผลเสียถึงชีวิตได้ โดยอาจจะมีพฤติกรรมท�ำร้ายตัวเอง หรือคิดสั้นฆ่าตัวตาย ดังนั้น
การท�ำความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดโรค อาการ และวิธีรักษา จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจตระหนักรู้
เพื่อช่วยเหลือตัวคุณเอง และคนรอบข้างที่ป่วยเป็นโรคนี้

ความอ่อนแอไม่ได้ท�ำให้คนเป็นโรคซึมเศร้า แต่โรคซึมเศร้าต่างหากที่ทำ� จิตใจอ่อนแอ
ความจริงแล้วโรคซึมเศร้าเป็น “โรค” ที่เกิดขึ้นจริง ๆ เป็นโรคที่ “ต้องรักษา”
และเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้

โรคซึมเศร้า คือ โรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง สาเหตุหลัก
เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองท�ำให้ผปู้ ว่ ย
มีความผิดปกติทางอารมณ์ โรคนีโ้ ดยทัว่ ไปสามารถรักษา
ให้หายได้ โดยการใช้ยา การรักษาทางจิตใจ หรือทัง้ สองอย่าง
ร่วมกัน

โรคซึมเศร้าเกิดจากอะไร
1. ความผิดปกติของสารสือ่ ประสาทในสมอง
โดยเฉพาะสารซีโรโทนิน (Serotonin) นอร์อดรีนาลีน
(Noradrenaline) และโดปามีน (Dopamine)
2. ปัจจัยกระตุน้ ด้านจิตสังคม เช่น การสูญเสีย
การพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ความกดดัน ปัญหาชีวิต
(เช่น สอบตก อกหัก คนรักทอดทิ้ง ตกงาน ฯลฯ)
3. ปัจจัยทางด้านเพศ พบว่าเพศหญิงจะมี
โอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าเพศชายถึง 2 เท่า
4. ปัจจัยทางกรรมพันธุ์ พบว่าคนที่มีญาติ
พี่น้องสายตรงป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจะมีโอกาสป่วย
ด้วยโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไป
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อาการส�ำคัญของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

1. รู้สึกเศร้าใจ หม่นหมอง หงุดหงิด หรือ
ไม่สบายใจ
2. ขาดความสนใจต่อสิง่ ทีเ่ คยท�ำให้มคี วามสุข
หรือสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
3. นำ�้ หนักลดลง หรือเพิม่ ขึน้ เบือ่ อาหาร หรือ
กินจุ
4. นอนไม่หลับ หรือนอนหลับมากกว่าปกติ
5. รู้สึกผิด สิ้นหวัง หรือรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า
6. ไม่มีสมาธิ หลงลืมง่าย ไม่สามารถตัดสินใจเองได้
7. อ่อนเพลีย เมื่อยล้า ไม่มีเรี่ยวแรง
8. เชื่องช้า หรือกระสับกระส่าย อยู่ไม่สุข
9. คิดถึงแต่ความตาย หรือคิดฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือ
มีการวางแผนที่จะฆ่าตัวตาย

   จะต้องมีความผิดปกติอย่างน้อย 5 ข้อ

จากทั้งหมด 9 ข้อ อาการต่าง ๆ ต้องเกิดขึ้น
เกือบตลอดเวลา เป็นต่อเนื่องแทบทุกวัน
นานอย่างน้อย 2 สัปดาห์
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จะดูแลสุขภาพจิตตนเองอย่างไร
เมื่อรู้ว่าก�ำลังซึมเศร้า

ท�ำอย่างไรเมื่อสงสัย/รู้ว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้า
การไปพบแพทย์หรือจิตแพทย์ถือเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
1. ได้รับการตรวจเพื่อวินิจฉัยตามเกณฑ์ทางการแพทย์
2. ได้รับการตรวจเพื่อค้นหาโรคต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุ
3. ได้รับการตรวจประเมินความรุนแรงของโรค
4. ได้รับการตรวจประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย
5. ได้รับการบ�ำบัดรักษาที่เป็นองค์รวม ทั้งการกินยา การท�ำจิตบ�ำบัด
การให้ค�ำแนะน�ำ และการจัดการปัญหาที่เป็นสาเหตุ

โรคซึมเศร้าสามารถป้องกันได้ด้วย
การใช้ชวี ติ ให้แข็งแรงทัง้ กายและจิตใจ หมัน่ ออกก�ำลังกาย
เพราะกายและจิ ต สื่ อ ถึ ง กั น หากเราท�ำร่ า งกายให้ อ ่ อ นแอ
จิตก็จะสั่งให้เราอ่อนแอสิ้นหวัง แต่ถ้าเราท�ำกายให้แข็งแรง
จิตใจก็ผ่องใส เมื่อสุขภาพดี สุขภาพจิตก็จะดีตาม

1. ควรเลี่ยงจากสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดรุนแรง
2. ควรเลี่ยงการอยู่ล�ำพังเป็นเวลานาน (ควรมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางศาสนาหรือสังคม)
3. ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
4. หยุดการต�ำหนิ และโทษตัวเอง
5. รู้จักให้ก�ำลังใจตนเอง
6. ฝึกคิดบวก ทั้งต่อตนเอง สังคม และผู้อื่น
7. ตั้งเป้าหมายไม่สูง หรือยากเกินไป
8. ชะลอการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญๆ ของชีวิตไว้ก่อน
เช่น การลาออก เปลี่ยนงาน แต่งงาน หรือหย่า
9. เฝ้าระวังความคิดเกี่ยวกับการท�ำร้ายตนเอง โดยต้อง
บอกคนใกล้ชิดให้ทราบเสมอ เมื่อมีความคิดถึงความตาย
หรือการไม่อยากมีชีวิตอยู่

ส�ำรวจความเครียดของตัวเองบ่อย ๆ สามารถทดสอบแบบประเมินของกรมสุขภาพจิตได้
เพราะการประเมินภาวะซึมเศร้าจะท�ำให้เข้าถึงการรักษาได้เร็ว ระบายความเครียดที่มี
ด้วยการท�ำสิ่งที่ชอบ หรือออกไปท่องเที่ยวพักผ่อน ออกจากจุดที่มีความเครียด อาจจะเป็น
เรื่องยากในสภาพสังคมปัจจุบัน แต่ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นต้องท�ำให้ได้
ขอรับค�ำปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ เช่น การไปพบจิตแพทย์
ในเรื่องนี้คนไทยยอมรับมากขึ้นที่จะไปเข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟู
จิตใจ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะการรักษาอย่างถูกวิธีจะช่วยลด
ภาวะการคิดฆ่าตัวตาย หรือกลับมาเป็นโรคซึมเศร้าให้ลดน้อยลง
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หางานอดิเรกท�ำ
เพื่อให้เกิดสมาธิ ท�ำให้
จิตใจจดจ่อกับสิ่งต่าง ๆ
ได้มากขึ้น

การให้ก�ำลังใจจากคนในครอบครัว
เพื่อนฝูง เป็นเรื่องที่จ�ำเป็น เพราะถือเป็น
เกราะป้องกันโรคซึมเศร้า การรับฟังเสียง
ของคนในครอบครัว สนใจกัน เป็นสิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ย
โรคซึมเศร้าต้องการ

ค�ำพูดที่ควรพูด และไม่ควรพูด กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ไม่ควรพูด

ควรพูด
เธอจะเศร้าไปถึงไหน
อีกไม่นานเธอก็จะดีขึ้น อดทนไว้นะ
มันเป็นความผิดของเธอนั่นแหละ
ไม่มีใครตั้งใจให้เรื่องร้าย ๆ มันเกิดหรอก ฉันรู้ดี
ไม่ต้องมาอธิบายหรอกฉันรู้ดีว่าเธอรู้สึกยังไง
ฉันก็ไม่รหู้ รอกนะว่าเธอจะรูส้ กึ แย่สกั แค่ไหน แต่ฉนั ยินดีจะท�ำความเข้าใจเธอนะ
การที่เธอเศร้ามันพลอยท�ำให้พวกเรารู้สึกแย่ตามไปด้วยนะ พวกเราจะไม่ทิ้งเธอนะ เราจะอยู่ข้าง ๆ เธอ
เลิกเศร้าได้แล้ว
มากอดกันไหม ออกไปเดินเล่นกันไหม
เธอมันบ้า เชิญบ้าให้พอใจเลย
เธอไม่ได้บ้า เธอก็แค่เศร้า
ฉันเบื่อเธอจริงๆ เอาแต่เศร้า ไม่เหนื่อยบ้างเหรอ
ฉันรักเธอแม้เธอจะเป็นยังไง

เมื่อใดก็ตามที่จิตใจของเราด�ำดิ่งตกลงไปในห้วงเหวของอารมณ์ ขอโปรดอย่าสิ้นหวัง และอย่ายอมแพ้ เพราะเมื่อถึง
จุดหนึ่งแล้ว ทุกคนจะพบกับทางออกจากหลุมด�ำในจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการ “ก้าวออกไปจากมัน” หรือ “การผ่านไปสู่มิติใหม่ ๆ
ของชีวิต” ในไม่ช้าก็เร็วได้อย่างแน่นอน
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