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ฉบับแรกของปี 2563 และเหมือนเช่นเคย ทีมงานได้รวบรวม 
เหตุการณ์และสาระน่ารู้ในแวดวงยุติธรรมมาให้ติดตามได้อย่าง 
ครบถ้วนในที่เดียวกันนี้แล้ว
 เริ่มด้วยคอลัมน์ “เรื่องจากปก” เสนอประเด็นการจัดตั้ง 
ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยตุธิรรม เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึกระบวนการยติุธรรม ผ่านความ 
ร่วมมอืระหว่างหน่วยงานในสังกดักระทรวงยติุธรรม และหน่วยงาน 
ภายนอก ในการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในหลายๆ ช่องทาง อาทิ  
ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขในระดับจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข 
ในระดับตำาบล และสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 เป็นต้น  
ต่อด้วย “คนยตุธิรรม” ฉบบันีแ้นะนำาให้รูจ้กักบั ธนวฒัน์ ชาวสมทุร  
หรือ โกบอย นักธุรกิจและยูทูบเบอร์ผู ้มีจิตอาสาสร้างสรรค ์
กิจกรรมนำาศิลปินดารานักร้องเข้ามาสร้างความสุขและกำาลังใจ 
ให้แก่ผู้ต้องขัง รวมถึงผลิตรายการเพื่อนข้างใน เพื่อถ่ายทอด 
เรื่องราวชีวิตหลังกำาแพงสูงให้สังคมภายนอกได้รบัรู ้ ด้วยคอลมัน์  
“คุม้ครองคน คุ้มครองสทิธ”ิ ว่าด้วยสาระสำาคัญของการประกาศ 
บังคับใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่จะ 
เข้ามาช่วยให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ทำาให้ปริมาณคดี 
ขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง และเสริมสร้างสังคม 
ให้อยู่ร่วมกนัอย่างปกตสุิข ส่วน “กำาแพงมอิาจกัน้” เสนอเรือ่งราว 
ชีวิตของ เป้ย-ฤทธิพันธุ์ วิจิตรพร ชายหนุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยเลือก 
เดนิทางผิดเป็นถึงหวัหน้าแก๊งอนัธพาล แต่มาในวนันีไ้ม่ใช่แค่เพียง 
กลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้เท่านั้น แต่เขายังอุทิศตัวทำาประโยชน ์
มากมายให้แก่สังคมด้วย 
 นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจ 
ทัง้ส้ิน ไม่ว่าจะเป็น คอลัมน์ “ยตุธิรรมกบัการต่างประเทศ” รายงาน 
บทบาทของกระทรวงยตุธิรรมในฐานะประธานคณะกรรมาธกิาร 
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ คอลัมน์  
“ตะลุยแดนยุติธรรม” พาชมศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง 
เรือนจำาชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี คอลัมน์ “กฎหมายสามัญ 
ประจำาบ้าน” ให้ความรู้ในกรณีที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา 
สามารถขอรับการเยียวยาจากรัฐได้ตามกฎหมายสิทธิตาม 
พระราชบญัญตัค่ิาตอบแทนผูเ้สยีหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559 ปิดท้ายด้วย คอลัมน์ “รู้ไว้ใช่ว่า...” กับการตรวจหา 
สารเสพตดิจากเส้นผมทีใ่ห้ผลแม่นยำา อกีทัง้ยงัสามารถประยุกต์ใช้ 
ในการตรวจตดิตามเพือ่เฝ้าระวงัการกลบัไปใช้ยาและสารเสพตดิซำา้
ได้อีกด้วย
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ว่�ที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอ�รีย์รัตน์  เลข�นุก�รรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม
  ที่ปรึกษ�ศูนย์ยุติธรรมสร้�งสุข

 กระทรวงยุติธรรมมีภารกิจสำาคัญในการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมายอย่างมีเอกภาพ ทันต่อ 
สภาวการณ์ปัจจุบัน ขับเคลื่อนด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม และเป็นองค์การหลัก 
ของกระบวนการยุติธรรมในการอำานวยความยุติธรรม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม รวมทั้งบำาบัด 
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด เพื่อให้การดำาเนินการของกระทรวงยุติธรรมสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนแม่บท 
ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงยุติธรรมจึงได้กำาหนดในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี ในประเด็นที่ 5 ด้านการป้องกัน 
ปราบปรามอาชญากรรมด้านความมัน่คง ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดอืนร้อนของประชาชน หรอืเหยือ่อาชญากรรมให้มีความรวดเรว็  
ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม จึงได้ปรับภารกิจของศูนย์บริการร่วม เป็น  “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข”  นอกจากเป็นหน่วยรับเรื่อง 
จากประชาชนในหลายช่องทาง เช่น จากสายด่วนยุติธรรม เว็บไซต์ แอปพลิเคชันต่างๆ ศูนย์ดำารงธรรม แล้วนั้น ยังได้ตั้งคณะทำางานขึ้น 
ทำาหน้าท่ีในการสำารวจ วเิคราะห์ เรือ่งปัญหาอาชญากรรมสำาคญัท่ีส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม และปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน 
ในด้านต่างๆ ที่จำาเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระทรวงยุติธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

เรื่องจากปก

ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข  
“ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

 ภ�ยใต้ก�รเปล่ียนแปลงท่ีสำ�คัญต่�งๆ ท้ังในระดับภูมิภ�ค  
และระดับภ�ยในประเทศ โดยเฉพ�ะก�รเปล่ียนแปลงที่มีแนวโน้ม 
ต่อเน่ืองไปสู่ทศวรรษหน้� เป็นบริบทสำ�คัญในก�รขับเคล่ือนนโยบ�ย 
ด้�นคว�มม่ันคง ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและคว�มเป็นอยู่ของ 
ประช�ชน ซึง่รฐัธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย พ.ศ. 2560 กำ�หนดให้ 
รัฐพึงจัดระบบก�รบริห�รง�นในกระบวนก�รยุติธรรมทุกด้�นให้มี 
ประสิทธิภ�พ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประช�ชนเข้�ถึง 
กระบวนก�รยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่�ใช้จ่�ยสูง 
เกินควร รวมท้ังรัฐพึงให้คว�มช่วยเหลือท�งกฎหม�ยที่จำ�เป็น  
และเหม�ะสมแก่ผู้ย�กไร้ หรือผู้ด้อยโอก�สในก�รเข้�ถึงกระบวนก�ร 
ยุติธรรม

แนวคิดการจัดตั้งของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ก�รตรวจพิสูจน ์
ส�รเสพติดในเส้นผม
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อำานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน เอือ้อำานวยต่อการพฒันา 
ประเทศ เกิดความมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื โดยมีนายสมศักด์ิ เทพสทิุน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  
วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งผู ้บริหาร 
กระทรวงยตุธิรรม หัวหน้าส่วนราชการในสงักดักระทรวงยตุธิรรม  
ได้ร่วมการเปิดศนูย์ยตุธิรรมสร้างสขุ เมือ่วนัที ่9 ตลุาคม พ.ศ. 2562

 1. การส่งเสริม และสร้างการรับรู้กฎหมาย และการ 
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
 2. การให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย
 3. ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู ้เสียหายและจำาเลยใน 
คดีอาญา (สชง.) เช่น ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นในการรักษาพยาบาล   
ค่าขาดประโยชน์ทำามาหาได้ ค่าฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางร่างกายและ 
จิตใจ ค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ค่าตอบแทน 
ความเสียหายอื่น ค่าจัดการศพ
 4. การคุ้มครองพยานในคดีอาญา
 5.  การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
 6. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
 7. การให้บริการกองทุนยุติธรรม ซ่ึงกองทุนยุติธรรม  
คอืกองทนุช่วยเหลอืโจทก์และจำาเลยเพือ่นำาเงินมาใช้เป็นค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำาเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม เช่น  
เงนิค่าประกันตวั ค่าจ้างทนายความฯ ของโจทก์และจำาเลยทีไ่ด้รบั 
ความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะความลำาบาก 
จากความไม ่ยุติธรรม ทำาให ้ขาดอิสรภาพออกมาดูแลคน 
ในครอบครัวและหาหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตัวเอง 
ในชั้นศาล
 8. การจดัหาทนายความ ตามมาตรา 134/1 ตามประมวล 
วิธีการพจิารณาความอาญา ซึง่ระบวุ่าในคดทีีม่อีตัราโทษประหาร 
ชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปี ในวันที่พนักงาน 
สอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเร่ิมถามคำาให้การให้พนักงานสอบสวนถาม 
ผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให ้
 9. การช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ

งานบริการของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข

	 ต้ังแต่วันเปิดศูนย์ฯ	 (9	 ตุลาคม	2562	–	31	มีนาคม	 
2563)		ให้การให้บริการ	4,430	เรื่อง	ได้แก่ 
 (1) งานบรกิารของกระทรวง เช่น การขอรบัค่าตอบแทน 
ผู ้เสียหาย และค่าทดแทนแก่จำาเลยในคดีอาญา การขอเงิน 
กองทุนยุติธรรม จำานวน 800 เรื่อง
 (2) ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น การขอความเป็นธรรม  
การร้ือฟื้นคดีแชร์ลูกโซ่ ร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ จำานวน  
376 เรื่อง
 (3) ปรึกษากฎหมาย เช่น หนี้สิน ข้อพิพาทครอบครัว  
มรดก นิติกรรมสัญญา จำานวน 1,809 เรื่อง
 (4) ให้ข้อมูล/คำาแนะนำา เช่น อำานาจหน้าที่กระทรวง 
ยุติธรรม ที่ตั้งกระทรวง จำานวน 1,441 เรื่อง
 (5) แจ้งเบาะแส จำานวน 4 เรื่อง 

สถิติการด�าเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชน
ของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข

ด�าเนินการแล้วเสร็จ 4,164 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  94  
รอรายงานผล 266 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6
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 1. กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข 
ในทุกจังหวัด และกำาหนดให้สำานักงานยุติธรรมจังหวัดทำาหน้าที่ 
เป็นศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงการขอรับความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยประชาชนสามารถติดต่อรับความช่วยเหลือ และร้องเรียน 
ร้องทกุข์ได้ทีส่ำานกังานยตุธิรรมจงัหวดั 81 แห่ง และศนูย์ยตุธิรรม 
ชุมชนในระดับตำาบล จำานวน 7,783 แห่งทั่วประเทศ รวมถึง 
สามารถโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถาม หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน 
ร้องทกุข์ได้ทีส่ายด่วนยติุธรรม 1111 กด 77 (การบริการ 24 ชัว่โมง)  
 2. โครงการยตุธิรรมสร้างสขุ ยุตธิรรมเชิงรกุ สร้างสขุ 
ให้ประชาชน เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตาม และขับเคลื่อนผล 
การดำาเนินงานต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม มีการจัดอบรมให ้
ความรูค้วามเข้าใจด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน 
เพือ่ลดความเหลือ่มลำา้ในระดับพืน้ที ่ตลอดจนสทิธต่ิางๆ ท่ีประชาชน 
พึงทราบ รวมถงึการตัง้จดุบรกิารรบัเรือ่งราวร้องทกุข์ และไกล่เกลีย่ 
ข้อพิพาท ตลอดจนใช้โอกาสดังกล่าวในการสร้างความเข้าใจ 
กับประชาชน ภาคเอกชน และข้าราชการในพ้ืนทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ 
ถึงแนวทางการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยได้มีการลง 
พื้นที่ จำานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม จำานวน 800 คน และ 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ จังหวัด 
ราชบุรี มีผู้เข้าร่วม จำานวน 800 คน นอกจากนี้ ได้จัดโครงการ  
“ยุติธรรมสร้างสุข ฉลองเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด”  
เพื่อป้องปรามปัญหาในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  2563  
โดยการตรวจแอลกอฮอล์ และสารเสพติดกับพนักงานขับรถ 
เพ่ือให้ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
เมือ่วนัเสาร์ที ่28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในพืน้ทีส่ถานขีนส่งกรงุเทพ  
(หมอชิต)
 3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
จากการลงทุนในธุรกิจการเงินนอกระบบ หรือแชร์ลูกโซ่ เช่น  
(1) กรณีแชร์แม่มณี ผู ้เสียหายจำานวน 2,567 ราย มูลค่า 
ความเสยีหาย 1,376,215,360 บาท และ (2) กรณีแชร์ Forex 3D  
ได้มกีารรบัคำาร้องจากผูเ้สยีหาย 14,146 ราย มูลค่าความเสยีหาย  
2,041,238,434 บาท (3) กรณีแชร์ไนท์รีวิว 2,513 ราย มูลค่า 
ความเสียหาย 671,000,000 บาท และแชร์ลูกโซ่อื่นๆ เช่น  
คดีแชร์บ้านนำา้/ บ้านผ้ึง/ บ้านพมิพ์ คดแีชร์ไม้กฤษณา คดกีารอ้าง 
การลงทุนซื้อ-ขายเงินสกุลดิจิทัลและเงินตราต่างประเทศ เช่น  
บริษทั EVEN FINTECH บรษัิท TRADENANCE INCOPRRATION  
เป็นต้น
 4. การตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีสะเทือนขวัญต่างๆ  
เช่น คดีการเสียชีวิตของพริตต้ี (ลัลลาเบล) คดีการฆาตกรรม 
นายพอละจี รักจงเจริญ (บิลลี่) เป็นต้น

 5. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย 
และจ�าเลยในคดีอาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายท่ีบัญญติัขึน้ 
เพื่อรับรองสิทธิของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดอาชญากรรม 
เป็นผู ้เสียหายในคดีอาญา หรือบุคคลซ่ึงได้รับความเสียหาย 
แก่ชวีติ หรอืแก่ร่างกาย จติใจ เน่ืองจากการกระทำาผดิอาญาของผูอ้ืน่ 
มีประชาชนเข้ามาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 
ค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดอีาญา จำานวน 9,930 ราย อนมุตั ิจำานวน  
9,481 ราย เป็นเงิน 477,288,000 บาท เช่น กรณีคนร้ายชิงทอง 
ร้านทองออโรร่า ภายในห้างโรบินสนั จงัหวดัลพบุร ีกรณลีลัลาเบล   
กรณีฆ่ายัดหีบเหล็กฝังดิน กรณีรถกระบะพาเยาวชนไปแข่งขัน 
ฟุตบอลประสบอุบัติเหตุในพื้นที่เขตหนองจอก และกรณีคนร้าย 
กราดยงิในเมอืงนครราชสมีา เมือ่วนัที ่8-9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  
เป็นต้น 

ผลงานเด่นของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขที่ผ่านมา
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 6. การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยกองทุนยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าที่เกิดขึ้นในสังคม โดยมีภารกิจให้ความ 
ช่วยเหลือประชาชน 4 ภารกิจ ได้แก่ (1) การช่วยเหลือประชาชนในการดำาเนินคดี (2) การขอปล่อยตัวช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลย 
(3) การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (4) การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ท้ังประชาชนใน 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม มีประชาชนเข้ามาขอรับการให ้
ความช่วยเหลอืจากกองทุนยติุธรรม จำานวน 2,607 ราย พิจารณาอนมัุตใิห้ความช่วยเหลอื จำานวน 999 ราย เป็นเงนิ 67,296,050.75 บาท  
(ข้อมูลถึงห้วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
 7. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนให้ได้รับรู้ถึงสิทธิ 
และเสรีภาพในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และอำานวยความยุติธรรม ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขจึงให้ความสำาคัญกับการเพิ่มศักยภาพ 
ของเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ความสามารถด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน 
ด้วยสนัตวิธิ ี อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยลดปรมิาณคดีขึน้สู่ศาล และลดภาระการดำาเนนิงานในกระบวนการยตุธิรรม โดยในห้วงเดอืนกรกฎาคม 
–ธันวาคม 2562 มีคดีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำานวน 210 เรื่อง สามารถไกล่เกลี่ยสำาเร็จ จำานวน 149 เรื่อง
     8. ในห้วงตัง้แต่ปลายเดอืนมกราคม 2563 สถานการณ์การแพร่กระจายของไวรสัไวรสัโคโรนา โควดิ-19 ส่งต่อการด�าเนนิ 
ชีวิตในระดับโลก และระดับประเทศ เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข มีแนวทางเพื่อให้ประชาชน 
มีความสุขในด้านการด�ารงชีวิต การติดต่องานราชการกับกระทรวงยุติธรรม การได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง การได้รับการปฏิบัติ 
อย่างเป็นธรรม จึงได้กำาหนดมาตรการยุติธรรมสร้างสุขจากโควิด-19 ได้แก่ (1) มาตรการจัดระบบการติดต่องานราชการของประชาชน 
กับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม (2) มาตรการจัดระเบียบการเยี่ยมผู้ต้องขังในกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
และกรมคุมประพฤติ (3) มาตรการจัดระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ของราชการเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างต่อเนื่อง 
เตม็ความสามารถในการบริการประชาชน (4) มาตรการเตรยีมความพร้อมในกรณไีม่สามารถปฏบัิตงิานในท่ีทำางานปกตไิด้ (5) มาตรการ 
ตรวจสอบ สืบสวน หรือสอบสวนเพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้อง เช่น เรื่องหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เป็นต้น และ (6) มาตรการ 
ผลิตหน้ากากเพื่อใช้ในการสวมใส่ป้องกันให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการกับกระทรวงยุติธรรม       

 ศนูย์ยุตธิรรมสร้างสขุจัดตัง้ข้ึนเพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึกระบวนการยติุธรรม และเพือ่อำานวยความยติุธรรมให้ประชาชนได้รบั 
ความยุติธรรม รวมถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาอาชญากรรมสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เพ่ือดำาเนินคดี โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภายนอกในการแก้ไขปัญหา  
มุง่ปฏบิตังิานในเชงิรกุ ให้ความสำาคญักบัการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนแบบทนัท่วงทแีละทัว่ถงึ โดยประชาชน 
สามารถตดิต่อขอรับความช่วยเหลอื และร้องเรยีนร้องทกุข์ได้ท่ีศนูย์ยตุธิรรมสร้างสขุในระดบัจงัหวดั 81 แห่ง และศนูย์ยตุธิรรมสร้างสุข 
ชุมชนในระดับตำาบล จำานวน 7,783 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงสามารถโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถาม หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
ได้ที่สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 (การบริการ 24 ชั่วโมง) 

ช่องทางการติดต่อศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข

ฟรี

ชั่วโมง1111 กด 77 
สายด่วนยุติธรรม
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เดินหน้ายุติธรรม

ภ�ยใต้แนวคิดยุติธรรมสร้�งสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้�งสุขให้ประช�ชน เพื่อเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ 
จ�กประช�ชน จ�กเดิมที่กระทรวงยุติธรรมดำ�เนินก�รอยู่ เช่น ส�ยด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 เว็บไซต์ แอปพลิเคชันต่�ง ๆ 
ตู้ Kiosk ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และสำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัด เป็นต้น เพื่อเป็นก�รสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นของ  
“ศูนย์ยุติธรรมสร้�งสุข” และก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้กับประช�ชนในก�รเข้�ถึงคว �มยุ ติธรรมทุกชนชั้น  
สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม โดยส่วนนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ยุ ติธรรมชุมชนและยุ ติธรรมจังหวัด สำ�นักง�น 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�ร และศูนย์บริก�รร่วมกระทรวงยุติธรรม จึงร่วมมือกัน 
พัฒน�แอปพลิเคชันเพื่อเป็นเครื่องมือให้คณะกรรมก�รศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่ีขึ้นทะเบียน จำ�นวน 90,175 คน  
จ�กศูนย์ยุติธรรมชุมชน 7,783 แห่ง ครอบคลุมทุกตำ�บล ใช้ง�นผ่�นโทรศัพท์เคล่ือนท่ีด้วยระบบ “ยุติธรรมสร้�งสุข”  
ซึ่งคณะกรรมก�รศูนย์ยุติธรรมชุมชนส�ม�รถรับและส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในทุกพื้นท่ีม�ยังระบบ Ministry of Justice  
Service Center (MSC) ของแต่ละสำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัด จ�กน้ันจะมีเจ้�หน้�ท่ียุติธรรมรับเร่ืองและดำ�เนินง�นเชิงรุก 
ภ�ยใน 24 ช่ัวโมงต่อไป และส�ม�รถให้ประช�ชนท่ีม�ใช้บริก�รตรวจสอบ ติดต�มผลคว�มคืบหน้�ผ่�นระบบดังกล่�วได้  
โดยก�รเข�้ใชด้ว้ยรหัสของคณะกรรมก�รศนูย์ยุติธรรมชมุชน ผูร้บัและส่งเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทุกขเ์พือ่เป็นก�รยืนยนัตัวบุคคล

 สืบเนื่องจ�ก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม มีดำ�ริจัดตั้ง “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข”

กองบรรณ�ธิก�ร
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 ทั้งนี้ ระบบ “ยุติธรรมสร้างสุข” สามารถบันทึก 
ผลงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการให้ความ 
ช่วยเหลือประชาชนผ่านระบบดังกล่าว และหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องสามารถนำาสถิติจากปัญหาในการร้องทุกข์  
ผ่านระบบมาประกอบการวิเคราะห์ในการพยากรณ์แนวทาง 
การแก้ไขปัญหาพื้นที่ พร้อมกันนี้สำานักงานกิจการยุติธรรม  
โดยส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรม 
จังหวัด ยังได้จัดทำาคู่มือระบบ “ยุติธรรมสร้างสุข” เพื่อให้ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสำานักงานยุติธรรมจังหวัด ใช้เป็น 
แนวทาง
 ในการย่ืนเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านระบบยุติธรรม 
สร้างสุข ซึ่งเนื้อหาภายในคู่มือฯ ประกอบด้วย
 1.  ขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  
 2. ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบร้องเรียนร้องทุกข์ 
 3. การติดตามผลการดำาเนินงาน 
 4. การสะสมคะแนนความดี 
 5. การรบัเรือ่งผา่นระบบ MSC ของสำานกังานยตุธิรรม 
  จังหวัด 
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	 โดยให้สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัด	76	แห่ง	ทั่วประเทศดำ�เนินก�ร	ดังต่อไปนี้

 ปัจจุบันมีผู้เข้� login ในระบบดังกล่�ว (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีน�คม พ.ศ. 2563) 
จำ�นวน 13,531 คน อย่�งไรก็ต�ม มีคว�มค�ดหวังให้มีผู้ใช้ง�นเพิ่มม�กขึ้น 
อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ “ยุติธรรมสร้างสุข” นี้เป็นเครื่องมือ 
ที่ช่วยสร้�งคว�มยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่�งทั่วถึงที่สุด

นำาแอปพลิเคชัน ระบบ 
“ยุติธรรมสร้างสุข” 

ให้คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ในพื้นที่รับผิดชอบดาวน์โหลด

นำาแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์
ผ่านโครงการต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม

นำาคู่มือการใช้งาน 
“ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก 

สร้างสุขให้ประชาชน” 
แอปพลิเคชัน : ระบบ

“ยุติธรรมสร้างสุข” เผยแพร่ให้กับ
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ในพื้นที่รับผิดชอบ

Justice Care:
ยุติธรรมใส่ใจ
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ยุติธรรมกับการต่างประเทศ

 คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย 
การค้าระหว่างประเทศ (United Nations Commissionon  
International Trade Law) หรือเรียกโดยย่อว่า อันซิทร็อล  

(UNCITRAL) จดัต้ังข้ึนโดยองค์การสหประชาชาต ิ เมือ่ ค.ศ. 1966  

เพื่อทำาให้กฎหมายการค้าระหว่างประเทศมีความสอดคล้องและ 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องจากความแตกต่างของกฎหมาย 

การค้าของประเทศต่างๆ เป็นอุปสรรคสำาคัญของการค้าระหว่าง 

ประเทศ และนอกเหนือจากบทบาทในการจัดทำาอนุสัญญาแล้ว  

UNCITRAL ยังได้จัดทำากฎหมายแม่แบบ ข้อแนะนำาในการออก 

กฎหมาย และข้อแนะนำาทางกฎหมาย อาท ิกฎหมายแม่แบบว่าด้วย 

อนุญาโตตุลาการ กฎหมายแม่แบบว่าด้วยการล้มละลายข้ามแดน  

และกฎหมายแม่แบบว่าด้วยการพาณิชย์ทางอิเลก็ทรอนกิส์ เป็นต้น  

ซึง่ได้รบัการยอมรบัจากนานาประเทศ และถูกนำาไปใช้เป็นแม่แบบ 

ในการพัฒนากฎหมายภายในท่ีเก่ียวข้อง โดยประเทศไทยได้ร่วมเป็น 

สมาชิกตั้งแต่ก่อตั้ง และเป็นสมาชิกต่อเนื่องหลายสมัยจนกระทั่งถึง 

ปัจจุบัน 

  กระทรวงยตุธิรรมมบีทบาทสำาคญัในการส่งเสรมิและผลักดนัให้เกดิความยตุธิรรมในสงัคม  
ท้ังในแง่ของกระบวนก�รยุติธรรมและก�รพัฒน�กฎหม�ย แต่นอกจ�กนี้ยังมีอีกหน่ึงบทบ�ทท่ีอ�จจะยังไม่เป็นที่รับรู้ 
ในวงกว้�งม�กนัก นั่นก็คือ ก�รมีบทบ�ทสำ�คัญในวงก�รกฎหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศ 

กระทรวงยุติธรรม
กับบทบาทในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL)

UNCITRAL คืออะไร

#teamthailand โดยการนำาของกระทรวงยุติธรรมบนเวที UNCITRAL
 บทบาทบนเวที UNCITRAL ของประเทศไทยน้ันได้รบัการยอมรบัจากนานาประเทศเป็นอย่างมาก อนัเป็นผลจาก 

การที่ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย 

การค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาต ิ(UNCITRAL) สมยัที ่52 โดยเมือ่วนัท่ี 8-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ กรงุเวยีนนา สาธารณรฐั 

ออสเตรีย ที่ประชุม UNCITRAL ได้มีมติเลือกให้ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ฯ ดำารงตำาแหน่งประธานฯ ตามการเสนอชื่อของกลุ่ม 

ประเทศเอเชีย-แปซิฟิก

 ทั้งนี้ การได้รับเลือกเป็นประธานของศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ฯ ในครั้งนี้ มิใช่ครั้งแรกที่ประเทศไทยและกระทรวงยุติธรรม 

ได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ หากแต่เป็นคร้ังท่ี 2 แล้วท่ีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ฯ ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าว  

หลังจากที่เคยได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมาธิการ สมัยที่ 37 เมื่อ พ.ศ. 2547

กองก�รต่�งประเทศ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม
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 ในฐานะประธาน UNCITRAL ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  
วศิษิฏ์สรอรรถ ปลดักระทรวงยติุธรรม  ได้เขา้รว่มประชมุ และมภีารกจิ 
ในการนำาเสนอผลการดำาเนินงานของ UNCITRAL ต่อคณะกรรมการ 
6 คน ซึง่เป็นคณะกรรมการทีร่บัผดิชอบงานด้านกฎหมายของท่ีประชุม 
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 74 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดย UNCITRAL มีผลงาน 
ที่สำาคัญในสมัยที่ 52 ได้แก่ การรับรองเนื้อหาของร่างแผนดำาเนินการ 
ของ UNCITRAL รวม 7 ฉบับ สำาเร็จได้ภายในเวลา 2 สัปดาห์  
จากปกติการรับรองดังกล่าวจะต้องใช้เวลาราว 3 สัปดาห์ อันเนื่อง 
มาจากมีการปรับปรุงโครงสร้างการประชุมทำาให้การรับรองเนื้อหา 
ใช้ระยะเวลาน้อยลง นับเป็นความสำาเร็จและเป็นตัวอย่างท่ีดีในการ 
ทำางานที่มีประสิทธิภาพขององค์กรระหว่างประเทศ 
 ส่วนในด้านของเนื้อหาแผนดำาเนินการนั้น ได้มีการนำาเสนอ 
โดยยึดโยงกับเป้าหมายของ UNICITRAL ได้แก่ เป้าหมาย 
เพื่อพัฒนาการที่ยั่งยืน และเป้าหมายเพ่ือความโปร่งใส ยุติธรรม  
และความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ เป้าหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง 
ความตระหนักและการให้ความสำาคัญที่ UNCITRAL มีต่อการใช้ 
นวัตกรรมสมยัใหม่ เพือ่บรรลเุปา้หมายอนัเป็นปณิธานของ UNCITRAL  
ซ่ึงมมีายาวนานกว่า 53 ปี ดงัทีศ่าสตราจารยพ์เิศษวศิษิฏฯ์ ไดน้ำาเสนอ 
แก่ที่ประชุมว่า “นวัตกรรมไม่ได้สร้างความซับซ้อนให้แก่การบรรลุ 
เปา้หมายเพือ่สงัคม หากแต่เปดิโอกาสใหม่ๆ  ใหท้กุภาคสว่นของสงัคม 
ได้ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์อันยั่งยืน”

จาก UNCITRAL สู่สมัชชาที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติ

ความมุ่งมั่นของกระทรวงยุติธรรมในการพัฒนากฎหมาย
เพื่อประโยชน์ของประชาชน  กระทรวงยุติธรรมยึดมั่นหลักการดำาเนินงาน 

เพื่อเป็นหน่วยงานที่ดำารงหลักประกันความยุติธรรม 
ตามมาตรฐานสากลให้กับประชาชน การดำารงตำาแหน่ง 
ประธานคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย 
การค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) ของศาสตราจารย์พิเศษ 
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นับเป็นก้าวสำาคัญ 
ของประเทศไทย ในการผลักดันผลประโยชน์ของประเทศ 
ดา้นกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศใหเ้ปน็ทีย่อมรบัในระดบัโลก  
ทั้งยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้นวัตกรรมทางกฎหมายจากนานา 
ประเทศ เพื่อปรับใช้แก่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมาย 
การค้าของไทยต่อไป 
 นอกจากมิติด้านกฎหมายธุรกิจที่กระทรวงยุติธรรม 
มุ่งผลักดันในเวทีระหว่างประเทศแล้ว ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ 
แผนกคดีบุคคล เป็นอีกด้านที่กระทรวงยุติธรรมได้รับความ 
ไว้วางใจให้เป็นหน่วยงานดำาเนินงานหลักในการผลักดันให้ 
ประเทศไทยเขา้เปน็สมาชกิทีป่ระชมุแหง่กรงุเฮกวา่ดว้ยกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล (Hague Conference on  
Private International Law) ซึ่งทีมงานสกู๊ปพิเศษจะนำาเสนอ 
ในโอกาสต่อไป 
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ที่นี่ยุติธรรม 

  เดือนตุลาคม 2562  

กระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขล�	สร้�งสุขให้ประช�ชน
 นายสมศกัด์ิ เทพสุทนิ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม เปน็ประธานในพิธเีปดิโครงการยตุธิรรมสรา้งสขุ คร้ังที ่1 ประจำาปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 พร้อมด้วยนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม นายจารุวัฒน์ เกล้ียงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำานิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา นิสิต นักศึกษา  
และประชาชนทั่วไปกว่า 800 คน เข้าร่วมฯ ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กระทรวงยุติธรรมตรวจสถ�นบันเทิงในพื้นที่ห�ดใหญ่	 
เตือนเย�วชนห่�งไกลย�เสพติด	พร้อมผลักดัน 
กิจกรรมสร้�งก�รรับรู้ให้เกิดทั่วประเทศ
 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
พร้อมด้วยนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา 
กระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  
เปิดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ 
และสถานบริการ ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล  
พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสถานบริการต่าง ๆ ใน 
อำาเภอหาดใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมพินิจ 
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำานักงาน ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
กรมการปกครอง สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรมสรรพสามิต  
กรมควบคมุโรค และภาคเีครอืข่ายต่าง ๆ  ณ โรงพยาบาลราษฎรย์นิด ี 
อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กระทรวงยุติธรรมจัดอบรมเตรียมคว�มพร้อม 
ผู้ไกล่เกลี่ย	เพื่อขึ้นทะเบียนต�มพระร�ชบัญญัต ิ
ก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท	พ.ศ.	2562

 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ภายใต้ 
โครงการขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานตามพระราชบญัญติัการไกล่เกลีย่ 
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยมี ว่าท่ีร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์  
เลขานกุารรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยติุธรรม นายววิฒัน ์นติกิาญจนา  
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช  
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี  
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต  
กรุงเทพฯ
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  เดือนพฤศจิกายน 2562  

กระทรวงยุติธรรมนำ�ผ้�พระกฐินพระร�ชท�นทอดถว�ย	ณ	วัดชลประท�นรังสฤษดิ์	พระอ�ร�มหลวง
 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ในนาม “กระทรวงยุติธรรม”  
ประจำาปพุีทธศกัราช 2562 โดยม ีวา่ทีร่อ้ยตร ีธนกฤต จิตรอารรีตัน ์เลขานกุารรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม พรอ้มดว้ยศาสตราจารยพ์เิศษ 
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา 
เข้าร่วมในพิธีฯ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ถนนติวานนท์ ตำาบลบางตลาด อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่จังหวัดร�ชบุรี	จัดโครงก�ร
ยุติธรรมสร้�งสุข	ยุติธรรมเชิงรุก	สร้�งสุขให้ประช�ชน
 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมสร้างสุข ครั้งที่ 2 ประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอ้มทัง้ปาฐกถาพเิศษ หวัขอ้ “ยตุธิรรมเชิงรุก 
สร้างสุขให้ประชาชน” โดยมีนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ท่ีปรึกษา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช   
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  
วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เครือข่าย 
ยุติธรรม อาสาสมัครต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา ภาคประชาชน 
ราว 800 คน เข้าร่วมฯ ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  
อำาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กระทรวงยุติธรรมประชุม	6	รัฐมนตรีประเทศ 
ลุ่มแม่น้ำ�โขง	ประก�ศเจตน�รมณ์ยกระดับ 
คว�มร่วมมือแก้ไขปัญห�ย�เสพติด
 นายวษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานกล่าวเปิด 
การประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วย 
การควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค โดยมีนายสมศักด์ิ เทพสุทิน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายเจเรมี ดักลาส ผู้แทน 
สำานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมประจำา 
ภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้และแปซฟิิก เป็นประธานการประชมุฯ  
และนายวทิยา สรุยิะวงค์ รองปลดักระทรวงยตุธิรรม นายนิยม เตมิศรีสุข  
เลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน  
กรุงเทพมหานคร

11

13วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



กระทรวงยุติธรรมจัดพิธีลงน�มบันทึกข้อตกลง 
คว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�น	ในก�รขับเคลื่อน 
ก�รดำ�เนินง�นก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท
 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงาน เพื่อส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการดำาเนินงานการ 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อน 
การดำาเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นรูปธรรม ท้ังนี้   
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำานักงาน 
ศาลยุติธรรม สำานักงานอัยการสูงสุด สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  
และหน่วยงานความร่วมมือที่เก่ียวข้อง จำานวน 25 หน่วยงาน  
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว พร้อมด้วย  
ผูบ้รหิารกระทรวงยตุธิรรม องคก์รอสิระ และภาคประชาชน จำานวน 
กว่า 300 คน เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา  
บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  
กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรมจัดเสวน�ท�งวิช�ก�รป้องกัน
อ�ชญ�กรรมและคว�มยุติธรรมท�งอ�ญ� 
ในกลุ่มเย�วชน	โดยก�รใช้กีฬ�
 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
เป็นประธานเปิดงานการเสวนาทางวิชาการว่าด้วยการใช้การกีฬา 
เพ่ือการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่ม 
เยาวชน พรอ้มดว้ยนายวิวฒัน ์นติกิาญจนา ท่ีปรกึษารฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  
ผูอ้ำานวยการสถาบันเพือ่การยตุธิรรมแห่งประทศไทย คณุหญงิปทัมา  
ลีสวัสด์ิตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)  
นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ 
เยาวชน นายเอกภพ เดชเกรยีงไกรสร ประธานสโมสรกฬีา Bounce  
Be Good เขา้รว่มฯ ณ หอ้งประชมุเพือ่การยตุธิรรมแห่งประเทศไทย  
ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ อาคารบี

กระทรวงยุติธรรมสร้�งสุขให้ประช�ชนให้บริก�รปรึกษ�ปัญห�กฎหม�ย	รับเรื่องร�วร้องทุกข์	ภ�ยในง�น	 
“ปณิธ�นคว�มดี...มีแล้วแบ่งปัน”	เนื่องในวันพ่อแห่งช�ติ	5	ธันว�คม	2562	ณ	ท้องสน�มหลวง
 กระทรวงยุติธรรม ร่วมจัด “งานปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมให้บริการ 
เพื่อสร้างสุขให้ประชาชน อาทิ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขอรับเงินเยียวยาผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา  
บริการงานกองทุนยุติธรรม ขอรับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดี เช่น ค่าจ้างทนายความ ค่าวางธรรมเนียมศาล ฯลฯ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม 
และรบัของทีร่ะลกึมากมายจากหนว่ยงานในสงักดักระทรวงยตุธิรรม โอกาสนี ้ศาสตราจารยพ์เิศษวศิษิฏ ์วศิษิฏส์รอรรถ ปลดักระทรวงยติุธรรม  
นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้ตรวจ 
ราชการกระทรวงยุติธรรม พันตำารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และนายมณฑล แก้วเก่า ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงยุติธรรม ได้เยี่ยมชมบู๊ธโครงการกำาลังใจในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และบู๊ธกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้ง 
ให้กำาลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย 

  เดือนธันวาคม 2562  12
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กระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ขนส่งหมอชิต	 
รณรงค์กิจกรรม	“ยุติธรรมสร้�งสุข	 
ฉลองเทศก�ลปีใหม่	ปลอดภัยจ�กย�เสพติด”
 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตร ี
วา่การกระทรวงยตุธิรรม รองศาสตราจารยว์รีศิ อมัระปาล ทีป่รกึษา 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม (ดา้นวชิาการ) นายนยิม เตมิศรีสุข  
เลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด ผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม และ พันตำารวจเอก กฤษฎางค์ จิตตรีพล  
ผกก.สน.บางซ่ือ นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่  
บรษิทั ขนสง่ จำากดั และผูแ้ทนจากกรมการขนสง่ทางบก รว่มรณรงค์ 
เนื่องในกิจกรรม “ยุติธรรมสร้างสุข ฉลองเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัย 
จากยาเสพติด” เพื่อเป็นการป้องปรามปัญหาในช่วงเทศกาลปีใหม่  
พร้อมดำาเนินการตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในปัสสาวะ 
ของพนักงานขับรถโดยสาร เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จะ 
เดินทางกลับภูมิลำาเนาหรือท่องเท่ียว และป้องกันการตกเป็นเหยื่อ 
ของขบวนการลกัลอบขนยาเสพตดิ ณ บรเิวณหนา้อาคารสถานขีนส่ง 
ผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต)

กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ	ร่วมกับโครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติ	 
(United	Nations	Development	Programme:	UNDP)	จัดง�นประก�ศแผนปฏิบัติก�รระดับช�ติ 
ว่�ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	ระยะที่	1	(พ.ศ.	2562	-	2565)
 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาต ิ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน  
และมีนางสุนันทา เตียสุวรรณ์ รองนายกสมาคมเครื่อข่ายโกลบอลคอมแพ็คประเทศไทย และ Ms. Deirdre Boyd ผู้ประสานงานองค์การ 
สหประชาชาติ ประจำาประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีกับประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีแผนปฏิบัติการ 
ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ณ ห้อง Conference Room 1 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UN Conference Center)  
ถนนราชดำาเนิน กรุงเทพมหานคร

 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
เป็นประธานในพธิเีผาทำาลายกัญชาของกลางนำา้หนักรวมกว่า 10 ตนั  
ซึง่เป็นของกลางทีส่ำานักงาน ป.ป.ส. ได้ขอใช้ประโยชน์จากของกลาง 
ที่จับยึดได้ แต่เป็นส่วนที่ตรวจพิสูจน์แล้วพบว่ามีสารปนเปื้อน  
ไม่ว่าจะเป็นโลหะหนกั ยากำาจัดศัตรพูชื และเชือ้ราเกนิกว่ามาตรฐาน 
ความปลอดภัย ไม่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือ 
การศึกษาวจิยัได้ โดยมนีายวรีะชยั นาคมาศ รองผูว่้าราชการจงัหวดั 
พระนครศรีอยุธยา นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด สำานักงาน ป.ป.ส. รองศาสตราจารย์วีริศ  
อมัระปาล ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม (ด้านวชิาการ)  
กองบัญชาการตำารวจภูธร ภาค 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
กรมศลุกากร สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองบญัชาการ 
ตำารวจปราบปรามยาเสพติด สำานักงานพิสูจน์หลักฐานตำารวจ  
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงยุติธรรมโดยสำ�นักง�น	ป.ป.ส. 
เผ�ทำ�ล�ยกัญช�ของกล�ง	10	ตัน	ที่มีส�รปนเปื้อน 
สูงเกินม�ตรฐ�น	ห�กนำ�ไปใช้จะเกิดอันตร�ย
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“กระทรวงยุติธรรม”	ร่วมกิจกรรมจิตอ�ส�พัฒน�สิ่งแวดล้อมและบำ�เพ็ญส�ธ�รณประโยชน์	 
เนื่องในวันพ่อแห่งช�ติ	5	ธันว�คม	2562
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์  
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายนิมิต ทัพวนานต์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมฯ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิต 
กระบวนการทำาดินปุ๋ยจากผักตบชวา จากนั้นนำาดินปุ๋ยดังกล่าวไปบำารุงต้นไม้โดยรอบท้องสนามหลวง และการจัดนิทรรศการ 
การอนุรักษ์ดิน ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

  กิจกรรมจิตอาสา  

	กระทรวงยุติธรรมเข้�ร่วมกิจกรรมจิตอ�ส�พัฒน�ภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำ�เจ้�พระย�

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับเนื่องในงานพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัด 
กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม	ร่วมกิจกรรมจิตอ�ส�พัฒน�ปรับภูมิทัศน์	ทำ�คว�มสะอ�ดคู	คลอง	 
ถว�ยพระร�ชกุศลและน้อมรำ�ลึก	เนื่องในวันคล้�ยวันสวรรคตพระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร	 
มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช	บรมน�ถบพิตร
 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำาความสะอาดคู คลอง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
อนัหาทีส่ดุมไิด้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร โดยม ีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโรงเรียนช่างอากาศอำารุงและวัดธรรมาภิรตาราม 
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
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คนยุติธรรม

 เพร�ะ “มีโอก�ส” จงึอย�ก “ให้โอก�ส” แก่คนอืน่ ๆ  บ้�ง  
โดยเฉพ�ะกลุ่มคนท่ีครั้งหน่ึงเคยเลือกเดินท�งผิดจนต้องม�ใช ้
ชีวิตอยู่เบ้ืองหลังกำ�แพงเรือนจำ� ธนวัฒน์ ชาวสมุทร หรือที่ 
ช�วเน็ตรู้จักในชื่อ โกบอยครัช นักธุรกิจและยูทูเบอร์ท่ีอุทิศตัว 
เป็นจิตอ�ส� สร้�งสรรค์กิจกรรมนำ�ศิลปินด�ร�นักร้อง เข้�ม� 
ชว่ยกันสร�้งคว�มสุข และสง่มอบกำ�ลังใจให้แก่ผูต้้องขงั ตลอดจน 
ผลิตร�ยก�ร “เพื่อนข้�งใน”	 (Friend Inside) เพื่อถ่�ยทอด 
เรื่องร�วชีวิตหลังกำ�แพงสูง ให้สังคมภ�ยนอกได้ตระหนักคิด 
และไม่ทำ�เรื่องผิดพล�ดแบบเดียวกันนั้นอีก

โกบอยครัช
        เพราะ   มีโอกาส

โกบอยครัช

	 “การให้โอกาสเป็นสิ่งส�าคัญ	 อยู่ที่เราเลือกจะให้ 
โอกาสรูปแบบไหน	ที่จะช่วยให้เขากลับตัวได้” โกบอย กล่าว 
ในวนัทีพ่าเพือ่นพ้องศลิปินนกัร้องท่ีรูจ้กัไปจดัแสดงคอนเสร์ิต 
ในเรือนจำากลางคลองเปรม 
 ระหว่างทีค่อนเสร์ิตดำาเนนิไป โกบอยได้เล่าถงึจดุเริม่ต้น 
ของการทำางานจิตอาสาเพื่อผู้ต้องขังที่เขาเป็นคนริเร่ิมขึ้นมา 
เมื่อกลางปีที่แล้ว
	 “ผมอยู ่ ในกลุ ่ม	 Goodboy	 FC	 ซึ่ งมีสมาชิก 
หลากหลายอาชีพ	เป็นผู้พิพากษา	อัยการ	ทนายความ	ต�ารวจ	 
พ่อค้าต่าง	 ๆ	 วันหนึ่งมีโอกาสได้เห็นวงคาราบาวเล่นดนตร ี
ในเรือนจ�า	 เลยเกิดความคิดว่า	 เราอยากจะท�าแบบนั้นบ้าง	 
ตัวผมไม่ถนัดด้านดนตรี	 ร้องเพลงไม่เป็น	แต่รู้จักศิลปินดารา 
อยู่พอสมควร	 เลยไปชักชวนเขามา	 ครั้งแรกชวน	 ตูมตาม- 
ยุทธนา	 เปื ้องกลาง	 ไปร้องเพลง	 ขอบอกเลยว่า	 สนุก 
และรู้สึกดีมาก	 แล้วหลังจากนั้นทุกครั้งท่ีเราไปก็จะรู้สึกดี	 
ยิ้มแย้ม	และอิ่มเอมใจตลอด”

จิตอาสาสร้างสุขเพื่อผู้ต้องขัง

แก่ คนอื่น ๆ บ้าง
จึงอยาก ใหโ้อกาส

กองบรรณ�ธิก�ร
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 โกบอยตั้งใจว่าจะเข้าไปทำากิจกรรมแบบนี้ให้ครบ 
ทกุเรอืนจำาทัว่ประเทศภายในระยะเวลา 2 ปี ซึง่ในช่วงท่ีผ่านมา 
โกบอยครชั แวะเวียนไปสร้างความสขุให้แก่ผูต้้องขงัในเรอืนจำา
มาแล้วกว่า 80 แห่งทัว่ประเทศ และหลายแห่งกไ็ด้มาเยอืนซำา้ 
มากกว่า 1 ครั้ง อย่างเช่นที่เรือนจำากลางคลองเปรม คร้ังนี ้
นับเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ที่ทีมของโกบอยนำาศิลปินเข้ามาสร้าง 
ความบันเทิงให้แก่ผู้ชมภายในเรือนจำาแห่งนี้
 นอกจากเรื่องของเสียงเพลงที่โกบอยมองว่าเป็นส่ิง 
ที่ให้ทั้งความสุขและสร้างกำาลังใจในการท่ีจะกลับออกไป 
เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากพ้นโทษทัณฑ์ เขายังได้ทำารายการ 
เพ่ือนข้างใน หรือ Friend Inside ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับ 
การสัมภาษณ์ผู้ต้องขังในคดีต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่าง และเป็น 
ข้อเตอืนใจคนนอกกำาแพงเรอืนจำาให้พึงตระหนกั หรอืไตร่ตรอง 
ให้ดก่ีอนทีจ่ะตดัสนิใจทำาอะไรลงไป เพราะว่าผลจากการกระทำา 
โดยขาดการยั้งคิดนั้น บางครั้งอาจจะทำาให้ชีวิตต้องพบกับ 
คำาว่าการสูญสิ้นอิสรภาพไปจนหมดเลยก็ได้
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	 “การสมัภาษณ์ผูต้้องขงั	เริม่มาจากครัง้หนึง่เราไปจดั 
คอนเสร์ิตในเรอืนจ�าทีร่าชบุร	ีแล้วมโีอกาสได้เจอน้องผูต้้องขงั 
คนหนึง่	ได้คยุกันว่าเขาต้องโทษคดอีะไร	มคีวามเป็นมาอย่างไร	 
จากเรื่องของน้องเขาท�าให้ผมเกิดความคิดว่า	 เราอยากเป็น 
อีกช่องทางหนึง่ทีเ่อาเรือ่งราวเหล่านีม้าเผยแพร่	เพือ่เตือนสติ 
คนข้างนอกทีย่งัไม่เคยท�าผดิ	ให้มคีวามระมดัระวัง	ไม่ท�าอะไร 
วู่วาม	
	 ...หลงัจากจัดกจิกรรม	เรารู้สกึภมูใิจนะครบั	เพราะว่า 
มคีนเข้ามาตบไหล่บ้าง	 กอดบ้าง	บางทีก็อ่านเจอในคอมเมนต์ 
บอกว่าให้ท�าต่อไป	 อย่าท้ิงคนข้างในนะ	 เพราะส่ิงที่เราท�า 
เหมือนเป็นการสร้างความเข้าใจในโลกของคนในก�าแพง 
และนอกก�าแพงเข้าด้วยกัน	 ผมก็เลยคิดจะท�าต่อไปเร่ือย	 ๆ	 
เพราะมันมีประโยชน์	ถึงจะไม่ได้เงินก็ช่าง	ชีวิตไม่ได้ต้องการ 
อะไรมาก	แค่อาหาร	3	มือ้	เพราะฉะนัน้ถ้าท�าประโยชน์อะไรได้ 
เราก็ควรที่จะท�า	ผมคิดแค่นั้น”

 วิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญช�ก�รเรือนจำ�กล�งคลองเปรม

 “ครั้งนี้เป็นครั้งท่ี 3 แล้ว ที่โกบอยนำาศิลปินหลายคนเข้ามาให้ความสุขกับพี่น้องผู้ต้องขัง  
แต่ทีจ่รงิเรายงัมกีจิกรรมอีกหลายอย่าง เช่น ทอล์คโชว์ มายากล สลบักนัเข้ามา เพือ่ให้ความสขุกบั 
ผูต้้องขงั การมจีติอาสาเข้ามาทำากจิกรรมทีใ่ห้ประโยชน์แบบนีอ้ย่างน้อยทีส่ดุคือ ผูต้้องขังได้ผ่อนคลาย  
สังเกตจากเวลามีคอนเสิร์ต ผู้ต้องขังจะได้ร้องได้เต้น ได้เอาความสามารถที่มีมาแสดงร่วมกับศิลปิน 
และยังอบอุ่นใจด้วยว่า สังคมไม่ได้ทอดท้ิงเขา และพร้อมจะให้อภัยกับส่ิงท่ีเขาทำาลงไป เมื่อสังคม 
ให้โอกาส พอเขาได้กลับสู ่สังคม เขาก็จะอยากกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของครอบครัว สังคม  
และชุมชนที่อาศัยอยู่”

 โกบอยย้ำ�ว่�อย�กให้ทุกคนตระหนักในก�รใช้ชี วิต  
และท่ีสำ�คัญท่ีสุดคือ อย�กให้สังคมเข้�ใจเรื่องของก�รให้โอก�ส  
เพร�ะคนเร�ไม่มีใครอย�กทำ�ผิด แต่ถ้�มันเกิดขึ้นแล้ว ก็อย�กให้ 
ง�นจิตอ�ส�ท่ีเข�ทำ�อยู่นี้เป็นเหมือนฟันเฟืองตัวหน่ึงที่ช่วยให้ 
ผู้ต้องขังมีกำ�ลังใจในก�รกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
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 สมยศ ศุภลักษณ์วัจนะ (ยศ Thaivodka)

 “ปกตผิมจะพยายามไปกบัโกบอยทุกท่ี ไปทำาหน้าท่ีร้องเพลงให้ความสุขให้กำาลังใจ 
กับเพื่อนพี่น้องผู้ต้องขัง เพราะครั้งหนึ่งผมก็เคยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำาเหมือนกัน 
เรารู้เลยว่าคนที่อยู่ข้างในเขามีความรู้สึกยังไง ทุกครั้งที่ไปเล่นดนตรี อาจจะเหมือนกับว่า 
เรามามอบความสุขให้เขา แต่จริงๆ แล้วตัวเราเองก็ได้ความสุขกลับมาเหมือนกัน  
เหมือนเป็นการเติมพลังให้กำาลังใจกันและกัน”

 อ�นนท์ ส�ยแสงจันทร์ (ปู Blackhead)

 “ผมกับโกบอยเราคุ้นเคยเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับ พอเขามาชวนว่าน่าจะ 
มาทำากิจกรรมดีๆ แบบนี้บ้างนะ ก็เลยมาร่วมด้วย ก่อนหน้านี้เคยไปเล่นคอนเสิร์ต 
ในเรอืนจำาทีร่าชบรุ ีสมทุรปราการ แล้วกท็ีน่ี่เป็นคร้ังที ่3 เวลาเหน็รอยย้ิมของพี ่ๆ  น้อง ๆ   
มันมีความสุขนะครับ ดีใจที่ได้มาเป็นกำาลังใจส่วนหนึ่งให้พวกเขา เพราะผมมองว่า 
คนเราไม่เคยมีใครไม่เคยทำาผดิ ทุกสิง่ทีท่ำาไปแล้ว ผ่านไปแล้ว สามารถคิดใหม่ทำาใหม่ได้  
ในเม่ือเรายังมีชีวิต มีลมหายใจ ก็เลยอยากจะเป็นกำาลังใจให้ทุกคนว่า ในอนาคต 
เราจะต้องได้เจอกันที่ข้างนอกแน่นอน”

 ธีรน�ถ สถีระน�วิน (ธี) จิตอ�ส�จ�ก Holistic Medical Center

 “ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกทีไ่ด้เข้ามาทำากจิกรรมในเรือนจำากบัโกบอย มาเป็นจิตอาสา 
ดูแลเรื่องสุขภาพให้ผู้ต้องขัง ตอนแรกคิดว่าจะน่ากลัว แต่พอเข้ามาแล้วแตกต่างกันเลย  
ทุกคนเป็นมิตร ยิ้มแย้ม ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด อยากชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรม พอเห็น 
พวกเขามีความสุข เราก็มีความสุขไปด้วย”

 ก�ร์ตูน อ�ยุ 31 ปี ผู้ต้องขังคดีย�เสพติด

 “รู้สึกมีความสุขมาก เสียงเพลงที่ได้ยินในน้ีเหมือนเสียงสวรรค์  
เพราะในสถานการณ์ทีท่กุคนมีความทุกข์ พอมีกิจกรรม มีเสียงเพลงดี ๆ  
เข้ามา มันเหมือนมีช่วงเวลาที่ให้เราได้ปลดปล่อย แล้วก็ยังสร้างพลัง 
บางอย่างท่ีทำาให้เราอยากจะกลับออกไปใช้ชีวิตใหม่ข้างนอกด้วย...  
ในฐานะคนท่ีอยู ่ในนี้ อยากบอกว่า เราได้บทเรียนคร้ังใหญ่เลยว่า  
ยาเสพติดไม่ใช่แค่มีโทษกับร่างกาย แต่ยังทำาให้ชีวิตและสังคมของคุณ 
พังไปเลย ขอพูดจากใจจริงว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลย”

ติดตามโกบอยได้ที่

KoBoyKrush

โกบอยครัช

โกบอยครัช	(koboykrush)

 “โอก�ส” เป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องก�ร ไม่ว่�จะอยู่ด้�นนอกหรือด้�นในกำ�แพง  
“กำ�ลังใจ” เป็นส่ิงท่ีสำ�คัญต่อก�รขับเคล่ือนชีวิตให้เป็นไปในท�งท่ีดีขึ้น และคุณเอง  
ก็ส�ม�รถเป็นส่วนหน่ึงในก�รท่ีจะให้กำ�ลังใจ และให้โอก�สกับผู้ท่ีเคยก้�วพล�ดม�แล้ว 
ไดเ้ชน่เดยีวกนั เชือ่เถอะว�่ “ยิง่ทำ�ย่ิงได้ ย่ิงให้ยิง่มี” และห�กคณุเป็นเปน็จติอ�ส� ตอ้งก�ร 
เข�ไปสร้�งคว�มสุขให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ�กับโกบอยครัช ส�ม�รถติดต�มและติดต่อ 
ม�ที่ โกบอย ผ่�นช่องท�งของช่องโกบอยครัช ได้เลยครับ และหวังว่�เร�จะได้ไปร่วมทำ� 
กิจกรรมดีๆ ด้วยกันครับ
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ยุติธรรมเพื่อประชาชน

 กระทรวงยุติธรรม มุ่งมั่นดูแลให้คว�มช่วยเหลือประช�ชนท่ีตก 
เป็นผู้เสียห�ย หรอืไดร้บัผลกระทบจ�กอ�ชญ�กรรมในระดับพืน้ท่ี ภ�ยใน  
24 ช่ัวโมง โดยให้สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) เป็นหน่วยง�นหลัก 
ในก�รบูรณ�ก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้เสียห�ยหรือเหยื่อ 
 โดยในช่วงเดือนตุล�คม – ธันว�คม 2562 มีหล�ยกรณีตัวอย่�ง 
จ�กก�รทำ�ง�นของกระทรวงยุติธรรม ภ�ยใต้แนวท�ง “ยุติธรรมใส่ใจ	 
Justice	Care” ท่ีส�ม�รถช่วยให้ก�รทำ�ง�นในก�รช่วยเหลือเหย่ือ 
และผู้ได้รับผลกระทบจ�กอ�ชญ�กรรมด้วยคว�มรวดเร็วและเข้�ถึง 
คว�มเป็นธรรมอย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

สยจ.ชลบุรี ให้ความช่วยเหลือ กรณีชาวบ้านกินยาดองสูตรคางคก

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือกรณีหญิงถูกต�ารวจขับรถชนจนนอนติดเตียง ในพื้นที่ กทม. 

 เมือ่วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สำานกังานยติุธรรมจงัหวดัชลบรีุ  
ลงพื้นที่แจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและ 
ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตและ 
ผูเ้สยีหาย จากกรณมีชีาวบา้น 13 คน กนิยาดองสตูรคางคกตดิตอ่กัน 
หลายวัน จนถูกนำาตัวส่งโรงพยาบาลชลบุรี อาการสาหัส 5 ราย  
และเสียชีวิต 2 ราย ได้ประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในการดำาเนินการช่วยเหลือต่อไป 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/36618

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรภีาพ แจง้สทิธิแกผู่เ้สยีหาย กรณหีญงิสาวถกูรถของนายตำารวจ  
สน. แห่งหนึ่ง ชนที่บริเวณปากซอยเอกชัย 68 พร้อมรับคำาขอ 
คา่ตอบแทนผูเ้สยีหายฯ ใหค้ำาแนะนำาการเขา้ถงึกระบวนการยติุธรรม  
แจ้งหลักเกณฑ์การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน และแจ้งสิทธิในการ 
ฟ้องคดีเป็นคดีละเมิด รวมทั้งประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพและเงินสงเคราะห์ 
ผู้มีรายได้น้อยต่อไป 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/37818

กองบรรณ�ธิก�ร

21วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



สยจ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคุณลุงที่บาดเจ็บจากลูกหลงกระสุนปืน

สยจ.เชียงราย ให้ความช่วยเหลือ กรณีฆ่ายกครัวพ่อแม่ลูก

 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
สมุทรปราการ แจ้งสิทธิแก่คุณลุงวัย 65 ปี ที่ได้รับบาดเจ็บจากการ 
ถูกลูกหลงกระสุนปืนเฉ่ียวคาง และหัวไหล่ ขณะที่กำาลังจอดรถ 
มอเตอร์ไซค์รอดูสถานการณ์ หลังจากได้ยินเสียงปืนที่หนุ่มขี่บิ๊กไบค ์
ยิงปืนขึ้นฟ้าและยิงลงพื้น บริเวณซอยวัดด่านสำาโรง อำาเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 10 เมตร  
อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิ :  https://www.moj.go.th/view/37937

 เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สำานกังานยติุธรรมจังหวดัเชยีงราย 
ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือญาติผู้เสียหาย  
กรณีชาวบ้านหมู่ 3 ตำาบลบ้านดู่ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายถูกฆ่า 
เสียชีวิตยกครัว 3 ศพ ภายในบ้านพัก โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำาแนะนำา 
เบื้องต้นในการดำาเนินคดีแก่ญาติผู้เสียชีวิต รวมทั้งแจ้งสิทธิ  
และจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้องสำาหรับย่ืนคำาร้องขอรับความช่วยเหลือ 
เป็นเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาฯ นอกจากนี้ ได้ประสาน 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทั้งด้านคดี  
ด้านการสงเคราะห์ ด้านให้คำาปรึกษานักจิตวิทยาจากพัฒนาสังคม 
จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/38118

สยจ.นนทบุรี ให้ความช่วยเหลือชายวัย 71 ปี ถูกคนร้ายใช้น้�าผสมพริกสาดใส่หน้า 
ก่อนใช้อาวุธปืนจี้ชิงรถจักรยานยนต์

 เมื่อวันที่  23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำานักงานยุติธรรม 
จงัหวดันนทบรุ ีให้คำาปรกึษาทางด้านกฎหมายและให้กำาลงัใจผูเ้สยีหาย  
ซึง่เป็นชายวยั 71 ปี ประกอบอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รบัจ้างถกูคนร้าย 
ใช้นำา้ผสมพรกิสาดใส่หน้า และใช้ปืนข่มขูช่งิรถจกัรยานยนต์ไป ทั้งนี้  
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งสิทธิเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำานักงานยุติธรรม 
ในด้านกองทุนยุติธรรม และการยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
ในคดีอาญาฯ เรียบร้อยแล้ว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/39185
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สยจ.น่าน ให้ความช่วยเหลือ กรณีคุณป้าถูกขโมยเงินหมื่น และถูกแทงบาดเจ็บสาหัส

สยจ.สุโขทัย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีมือปืนประกบยิงพ่อค้าวัวดับริมถนน

 เมือ่วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สำานกังานยติุธรรมจงัหวัดนา่น  
ลงพื้นที่พบคุณป้า อายุ 57 ปี ผู้เสียหาย ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส  
จากการถกูเยาวชนชายวยั 14 ป ีใชอ้าวธุมดีปลายแหลมแทงชอ่งท้อง  
ลึก 30 เซนติเมตร เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ให้กำาลังใจ ให้คำาปรึกษา 
ทางกฎหมาย และแจ้งสิทธิในการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/39114

 เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สำานกังานยติุธรรมจงัหวดัสโุขทยั 
ลงพ้ืนทีใ่หก้ำาลงัใจ คำาปรกึษาทางกฎหมาย และแจง้สทิธใินการขอรับ 
ค่าตอบแทนผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที ่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต 
จากเหตุการณ์พ่อค้าวัวถูกยิงเสียชีวิต หลังออกจากบ้านไปไม่ถึง 
ครึ่งชั่วโมง
อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิ :  https://www.moj.go.th/view/38963

สยจ.ล�าปาง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กชายวัย 14 ปี ถูกรถกระบะฝ่าไฟแดงพุ่งชนเสียชีวิต

 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำานักงานยุติธรรมลำาปาง  
ลงพืน้ทีพ่บญาตขิองเดก็ชายวยั 14 ป ีทีเ่สยีชวิีต และบาดเจ็บ จากกรณ ี
ถูกรถกระบะขับฝ่าสัญญานไฟแดงสวนทางมา เพื่อแจ้งให้ทราบถึง 
สทิธิและกระบวนการทางกฎหมาย ตามพระราชบญัญตัคิา่ตอบแทน 
ผู้ เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. 2544 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ไดร้บัทราบสทิธ ิ
และช่องทางการขอรับความช่วยเหลือตามกฎหมาย ทั้ งนี้   
รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายได้มีการจัดทำาประกันภัยภาคบังคับ  
และรถยนต์ของคู่กรณีก็มีประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ  
จงึใหค้ำาแนะนำาในการเจรจาตกลงค่าเสยีหายใหกั้บทายาทผู้เสียหาย 
ทราบด้วย 
อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิ :  https://www.moj.go.th/view/38762
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สยจ.อุบลราชธานี ให้ความช่วยเหลือกรณีรถทัวร์ทัศนศึกษานักเรียนพลิกคว่�า

ยธ.ช่วยเหลือเด็กหญิงวัย 15 ปี ที่ถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ล่อซื้อจับกุมสินค้ากระทงประดิษฐ์โดยมิชอบ

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือ กรณีสาวใหญ่ถูกฆ่าในบ้านพัก

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
อุบลราชธานี ลงพื้นท่ีเยี่ยมและให้กำาลังใจครูและนักเรียนที่ได้รับ 
บาดเจบ็ จำานวน 38 ราย จากกรณีรถทัวร์ทัศนศกึษานกัเรยีนโรงเรยีน 
สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ พลิกควำ่า โดยให้คำาแนะนำาเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
สิทธิ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับสำานักงาน  
คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการ 
ประกันภัยให้กับคณะครูและนักเรียนผู้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  https://www.moj.go.th/view/3831

 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายสมศักด์ิ เทพสุทิน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  
วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม สั่งการให้สำานักงานยุติธรรม 
จงัหวดันครราชสมีา ลงพ้ืนทีช่ว่ยเหลอืเด็กหญงิวยั 15 ป ีทีถ่กูตวัแทน 
ลิขสิทธิ์ล่อซ้ือจับกุมสินค้ากระทงประดิษฐ์โดยมิชอบ พร้อมทั้ง 
ไดส้ัง่การใหย้ตุธิรรมจงัหวดัทุกแหง่เฝา้ระวงัไมใ่ห้เกดิเหตดัุงกลา่วขึน้ 
ในช่วงลอยกระทง ท้ังนี้ หากมีเยาวชนรายใดท่ีถูกคุมตัวในลักษณะ 
ดังกล่าวในสถานพินิจฯ ให้นำาเงินจากกองทุนยุติธรรมไปประกันตัว 
ช่วยเหลือโดยเร็ว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/37024

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
ขอนแกน่ ร่วมกับกรรมการศนูยย์ติุธรรมชุมชนตำาบลหนองโก ลงพืน้ที ่ 
ณ วัดศรีสว่าง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เพื่อสอบถาม 
ความคืบหน้าของคดีหญิงอายุ 51 ปี ถูกฆาตกรรมเสียชีวิต 
ภายในบา้น โดยใหค้ำาปรกึษาดา้นกฎหมาย พรอ้มแจง้สทิธแิก่ทายาท 
ผู้เสียหาย (ลูกชาย) ขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา  
ตามพระราชบญัญัตติอบแทนผูเ้สยีหายและคา่ทดแทน และคา่ใชจ้า่ย 
แก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2559 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/38879
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สยจ.สงขลา ให้ความช่วยเหลือ กรณีสาวใหญ่ถูกแก๊งค้ายายกพวกรุมซ้อม
พร้อมจุดไฟเผาอาการสาหัส

สยจ.นครพนม ให้ความช่วยเหลือ กรณี 2 แม่ลูก ถูกแก๊งขนกัญชาขับรถหนีต�ารวจ 
ชนจักรยานยนต์ เสียชีวิต 1 สาหัส 1

สยจ.ภูเก็ต ให้ความช่วยเหลือ กรณีสามีภรรยาร้องขอความเป็นธรรม 
หลังผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรตัดผ้ากอซที่พันมือบุตรสาวอายุ 3 วัน พลาดถูกนิ้วก้อยขาด

 เมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สำานกังานยติุธรรมจังหวดัสงขลา  
ติดตามอาการหญิงสาว อายุ 50 ปี  ผู้เสียหาย กรณีถูกรุมซ้อม 
และจุดไฟเผาอย่างโหดเหี้ยม จากการเข้าไปรู้เห็นเร่ืองยาเสพติด  
เพื่อแจ้งสิทธิในการยื่นคำาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา  
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิ :  https://www.moj.go.th/view/38241

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
นครพนม ให้กำาลังใจ ให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย และแจ้งสิทธิใน 
การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 
ผู ้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก่ญาติ 
ผู้เสียหาย กรณี 2 แม่ลูก ถูกแก๊งขนกัญชาขับรถหนีตำารวจแล้วพุ่งชน  
ทำาให้ลูกชาย วัย 12 ปี เสียชีวิต ส่วนมารดา บาดเจ็บสาหัส
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/38967

 เมือ่วันที ่6 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สำานกังานยติุธรรมจังหวัดภเูกต็  
ลงพื้นที่ให้คำาปรึกษาและแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 
ผู ้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. 2544 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 แก่สามีภรรยา 
ชาวจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากลูกสาวที่เพิ่งคลอดได้ 3 วัน ถูกผู้ช่วย 
พยาบาลใช้กรรไกรตัดถูกปลายนิ้วก้อยจนขาด ในขณะตัดผ้ากอซ 
ที่พันมืออยู่ระหว่างการถอดสายนำ้าเกลือ 
อ่านรายละเอียดเพิม่เตมิ :  https://www.moj.go.th/view/38333
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สยจ.พังงา ให้ความช่วยเหลือชาวเมียนมา 3 ราย ถูกท�าร้ายได้รับบาดเจ็บ 

สยจ.พัทลุง ให้การช่วยเหลือ กรณีพี่น้องฝาแฝดถูกฆาตกรรมอ�าพราง

 เมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สำานกังานยตุธิรรมจงัหวดัพงังา 
ลงพื้นที่แจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ 
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2544 และทีแ่ก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 พร้อมท้ังให้คำาแนะนำาเบื้องต้น 
ในข้อกฎหมายการดำาเนนิคดแีก่ญาตผิูเ้สยีหาย (ชาวเมียนมา) ซึง่เป็น 
ญาตขิองผูเ้สยีหายทัง้ 3 ราย ซึง่เป็นแรงงานชาวเมยีนมาทีถ่กูคนร้าย 
ไล่ยงิและแทงจนได้รบับาดเจบ็ ทีบ้่านพกัคนงานภายในสวนยางพารา 
อ่านรายละเอียดเพิม่เตมิ :  https://www.moj.go.th/view/38578

 เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 สำานกังานยติุธรรมจงัหวดัพทัลงุ  
ลงพ้ืนท่ีแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้ เสียหาย 
และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก่ญาติผู้เสียชีวิต  
ทั้ง 2 ราย ซึ่งถูกฆาตกรรมอำาพรางในพื้นที่จังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งให ้
คำาแนะนำาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และแจ้งหลักเกณฑ์ 
การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญามาตรา 44/1 พร้อมกับแจ้งสิทธิในการฟ้องคดี 
เป็นคดีละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420  
การขอรับความช่วยเหลือทางด้านคดีจากกองทุนยุติธรรม การขอรับ 
ความช่วยเหลือด้านอาชีพ และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำาวัน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/38394

ข้อมูลการติดต่อ
ส�านักงานยุติธรรมจังหวัด 81 แห่ง

ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ หากประชาชนตกเป็นผู้เสียหาย 

หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม 

สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ 

ร้องเรียนร้องทุกข์ 

ได้ที่ สำานักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ 

หรือโทร. สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 

ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

ฟรี

ชั่วโมง
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“ทุกปัญหาแก้ไขได้ ด้วยการเปิดใจ พูดคุย รับฟัง และหาทางออกร่วมกัน”
 กฎหม�ยประวัติศ�สตร์ที่หล�ยฝ่�ยตั้งต�รอคอยก็เกิดขึ้นจริงในกระบวนก�รยุติธรรมของประเทศไทย นั่นคือ “ก�รประก�ศ 
บังคับใช้พระร�ชบัญญัติก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท พ.ศ. 2562” เป็นกฎหม�ยกล�ง เพื่อเป็นท�งออกให้หน่วยง�นของรัฐ ศูนย์ไกล่เกลี่ย 
ขอ้พพิ�ทภ�คประช�ชน พนกัง�นสอบสวนใชใ้นก�รยติุ หรอืระงบัขอ้พพิ�ทท�งแพง่ ซึง่มีทนุทรพัยไ์ม่ม�กนัก และขอ้พพิ�ทท�งอ�ญ� 
ท่ีเป็นคว�มผิดอันยอมคว�มได้ คว�มผิดลหุโทษบ�งประเภท และยังกำ�หนดให้พนักง�นสอบสวนส�ม�รถทำ�ก�รไกล่เกล่ียคว�มผิด 
ที่มีอัตร�โทษจำ�คุกอย่�งสูงไม่เกิน 3 ปี ต�มบัญชีท้�ยพระร�ชบัญญัตินี้ โดยคำ�นึงถึงคว�มยินยอมของคู่กรณีเป็นสำ�คัญ อันจะทำ�ให ้
เกิดคว�มสม�นฉันท์ขึ้นในสังคม ทำ�ให้ปริม�ณคดีขึ้นสู่ศ�ลลดน้อยลง ลดปัญห�คว�มขัดแย้ง ลดงบประม�ณแผ่นดิน และเสริมสร้�ง 
สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่�งปกติสุข 

คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ

 พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มีบทบัญญัติ แบ่งเป็น 6 หมวด  
รวม 72 มาตรา มีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้

 หมวด 1 ผู้ไกล่เกล่ีย  (มาตรา 9 ถึงมาตรา 19) ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน คุณสมบัติ  
(ผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
แหง่ชาติตามกฎหมายวา่ดว้ยการพฒันาการบรหิารงานยตุธิรรมแหง่ชาตริบัรอง) และลกัษณะตอ้งหา้ม  
หน้าท่ีและอำานาจ จริยธรรม การตั้งข้อรังเกียจ การถอดถอน การส้ินสุดความเป็นผู้ไกล่เกลี่ย  
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย

 หมวด 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง (มาตรา 20 ถึงมาตรา 34) ว่าด้วยข้อพิพาท 
ทางแพ่งท่ีสามารถไกล่เกล่ียได้ คือ ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพย์มรดก ข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มี 
ทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท และการบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท และการบังคับตามข้อตกลง

 หมวด 3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา (มาตรา 35 ถึงมาตรา 38) ว่าด้วยข้อพิพาท 
ทางอาญาที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ คือ ความผิดอาญาอันยอมความได้ ความผิดลหุโทษ (มาตรา 390 ถึง  
มาตรา 395 และมาตรา 397) ผลของการไกลเ่กลีย่ ขอ้ตกลงระงับขอ้พพิาท และการบงัคบัตามขอ้ตกลง

 หมวด 4 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน (มาตรา 39 ถึงมาตรา 67)     
ว่าด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน ผู้ไกล่เกลี่ยการยุติ และผลของ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 หมวด 5 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  (มาตรา 68 ถึงมาตรา 70) ว่าด้วย 
ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทภาคประชาชน การให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่งเสริมและสนับสนุน 
ใหภ้าคประชาชนรวมตวักนัเปน็ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พพิาทภาคประชาชน ขอ้พิพาททางแพง่ทีม่ทีนุทรพัย์ 
ไมเ่กนิหา้แสนบาท และขอ้พพิาททางอาญาตามมาตรา 35 และการอดุหนนุคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิการ 
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

 หมวด 6 บทก�าหนดโทษ (มาตรา 71 ถึงมาตรา 72) ว่าด้วยบทกำาหนดโทษกรณี 
ผู้ไกล่เกล่ียเรียก รับ หรือยอมรับ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

ว่�ที่ร้อยโท ชีวีวัฒน์ หว�นอ�รมย์ หัวหน้�กลุ่มง�นปฏิบัติก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท  
 กองส่งเสริมก�รระงับข้อพิพ�ท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ

การบังคับใช้พระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
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ลักษณะสำ�คัญของก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท 

 จะต้องมีคู่กรณีหรือคู่พิพาทนั้นเอง ตามคำานิยาม มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติน้ี  
“การไกล่เกล่ียข้อพิพาท” หมายความว่า การดำาเนินการเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสเจรจาตกลงกัน 
ระงบัขอ้พพิาททางแพง่และทางอาญาโดยสนัตวิธิ ีและปราศจากการวนิจิฉยัชีข้าดข้อพิพาท ท้ังน้ี 
ไม่รวมถึงการไกล่เกล่ียข้อพิพาทท่ีดำาเนินการในช้ันศาล และในช้ันการบังคับคดี 

 คำานิยามคำาว่า “ข้อตกลงระงับข้อพิพาท” หมายความว่า ข้อตกลงที่คู่กรณีตกลงให้ 
มีผลผูกพันโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่  
และให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดเพียงเท่าที่กำาหนดไว้ในข้อตกลงนั้น

ประโยชน์ที่ประช�ชนจะได้รับจ�กก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท 

ห�กเกิดข้อพิพ�ทขึ้น และประสงค์จะขอให้หน่วยง�นของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพ�ท 
ภ�คประช�ชนดำ�เนินก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทให้ จะทำ�อย่�งไร 
 1. คู่กรณีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดย่ืนคำาร้องต่อหน่วยงานภาครัฐหรือศูนย์ไกล่เกล่ียภาคประชาชน 
ซึ่งดำาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 2.  หน่วยงานซึ่งดำาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน 
ถามความสมัครใจของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งที่จะเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 3. ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์สมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
ให้หน่วยงาน ซึ่งดำาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน จำาหน่ายคำาร้อง 
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้น และแจ้งให้คู่กรณีผู้ยื่นคำาร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททราบ
 4. กรณีที่คู่กรณีมากกว่าสองฝ่าย และคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สมัครใจเข้าร่วม 
การไกล่เกลี่ย ให้สามารถดำาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีที่สมัครใจเข้าร่วม 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้

ก�รขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย 
  บุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้ยื่นคำาขอต่อนายทะเบียน ซึ่งผู้ขึ้น 
ทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องมีคุณสมบัติผ่านการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตร 
ทีค่ณะกรรมการพฒันาการบริหารงานยตุธิรรมแห่งชาตติามกฎหมายว่าด้วยการพฒันาการบรหิาร 
งานยตุธิรรมแห่งชาต ิ(กพยช.) รบัรอง และเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในด้านต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ 
แก่การไกล่เกล่ียข้อพิพาทและมีอายุไม่ตำ่ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ (ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม 
ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562) ไม่มีลักษณะต้องห้าม คือเคยรับโทษจำาคุก 
โดยคำาพพิากษาถงึทีสุ่ดให้จำาคกุเว้นแต่เป็นโทษสำาหรบัความผิดทีก่ระทำาโดยประมาท หรอืความผดิ 
ลหุโทษ เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ เคยถกูเพกิถอนการเป็นผูไ้กล่เกลีย่ตามพระราชบญัญัตนิี ้และยงัไม่พ้น 5 ปี นบัถงึ 
วันยื่นคำาขอรับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย

คู่กรณีหรือคู่พิพ�ท

ผู้ไกล่เกลี่ย

ก�รบังคับต�มข้อตกลงระงับข้อพิพ�ท 
 เมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทแล้ว แต่คู่กรณีฝ่ายที่ถูกเรียกร้องนั้นไม่ปฏิบัติตาม 
ข้อตกลงระงับข้อพิพาท คู่กรณีฝ่ายที่เรียกร้องอาจยื่นคำาร้องขอต่อศาล เพื่อให้บังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทได้ แต่ต้องกระทำา หรือใช้สิทธ ิ
ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่อาจบังคับตามข้อตกลงได้

ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย

เป็นความลับ

การยอบรับ
ของคู่กรณี

คู่กรณีสามารถควบคุม
กระบวนการการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทด้วยตนเอง

รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้
หรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว

ข้อตกลงที่ได้นั้น 
มีความเหมาะสม
กับคู่กรณี

ข้อตกลง
ระหว่างคู่กรณี
สามารถบังคับได้

มีความยืดหยุ่น

1.
4.

2.
5.

7. 8.

3.
6.
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1. ก�าหนดให้เป็นกฎหมายไกล่เกลี่ยกลาง

 สาระส�าคัญ กำาหนดเป็นกฎหมายกลาง เพื่อให้หน่วยงาน 
ของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
ใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคำานึงถึงความยินยอม 
ของคู่กรณีเป็นสำาคัญ

2. ใช้บังคับกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล

 สาระส�าคัญ จะทำาให้เกดิความสมานฉนัทข์ึน้ในสงัคม ทำาให ้
ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง ลดงบประมาณ 
แผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข

3. ใช้ได้ทั้งการไกล่เกลี่ยโดยหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน  
 (ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน)

 สาระส�าคัญ กำาหนดเป็นกฎหมายกลาง เพื่อให้หน่วยงาน 
ของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
ใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคำานึงถึงความยินยอม 
ของคู่กรณีเป็นสำาคัญ

4.  ไม่ใช้กับการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในศาล และในชั้นการบังคับคดี  
 หรอืการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท โดยหนว่ยงานของรฐัและภาคเอกชน 
 ที่กฎหมายเฉพาะรับรองอยู่แล้ว

 สาระส�าคัญ  กฎหมายฉบับน้ีจะไม่มีผลกระทบต่ออำานาจ 
หน้าที่ของหน่วยงานและการดำาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีอยู่ตาม 
กฎหมายเฉพาะที่บังคับใช้อยู่ก่อนแล้ว เช่น การไกล่เกลี่ยระดับอำาเภอ  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาท 
ทางแพ่ง พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิด 
ทีม่โีทษทางอาญา พ.ศ. 2553 กบัการไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาทระดับหมูบ่า้น  
ตามขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการปฏิบตังิานประนปีระนอม 
ขอ้พพิาทของคณะกรรมการหมูบ่า้น พ.ศ. 2530 หรอืระเบยีบสำานกังาน 
อัยการสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญา 
ในชั้นพนักงานอัยการ พ.ศ. 2555 เป็นต้น

5. ก�าหนดประเภทคดีที่รับไกล่เกลี่ยได้และไม่ได้ อย่างชัดเจน

 สาระส�าคัญ พระราชบัญญัติการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท  
พ.ศ. 2562 ไม่ได้เปิดกว้างให้รับข้อพิพาททางแพ่งเข้าสู่ระบบการไกล่เกล่ีย 
ทุกเรื่อง แต่มีบทบัญญัติไม่ให้ทำาการไกล่เกลี่ยสำาหรับข้อพิพาท 
บางประเภท และให้รับไกล่เกลี่ยได้ เฉพาะข้อพิพาททางแพ่ง 
บางประเภทตามท่ีระบุไว้กับข้อพิพาททางแพ่งท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 
จำานวนที่กำาหนดไว้ ซึ่งถือว่าจำานวนไม่สูงมากนัก

6. เพิ่มหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยที่ส�าคัญและจ�าเป็น 
 ส�าหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล ซึ่งเดิมเป็นปัญหา 
 และขาดอยู่ให้ครบถ้วนชัดเจนยิ่งขึ้น

 สาระส�าคัญ เช่น เรื่องอายุความ การรักษาความลับของ 
ขอ้มลูในการไกล่เกล่ีย การหา้มไมใ่ห้นำาขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดจ้ากการไกลเ่กลีย่ 
ไปใช้อ้างอิงเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาล หรือ 
อนุญาโตตุลาการวิธีการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกล่ีย การกำาหนด 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ไกล่เกลี่ยและการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้ไกล่เกลี่ย การแต่งตั้งและคัดค้านผู้ไกล่เกลี่ย วิธีการจัดทำาบันทึก 
ข้อตกลงและผลของข้อตกลง การบังคับตามข้อตกลง และข้อยกเว้น 
อันเป็นเหตุให้ศาลไม่สั่งบังคับตามข้อตกลง เป็นต้น

7. ข้อตกลงมีผลเสมือนเป็นค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

 สาระส�าคัญ  คูก่รณตีามขอ้ตกลงฝ่ายใดฝา่ฝนืไมป่ฏิบตัติาม 
ข้อตกลง คู่กรณีอีกฝ่ายสามารถยื่นคำาร้องขอต่อศาลให้บังคับตาม 
ข้อตกลงได้ทันที โดยไม่ต้องนำาบันทึกข้อตกลงไปฟ้องเป็นคดีใหม่  
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มาตรา 32  

8. ศาลมีอ�านาจกลั่นกรองข้อตกลงอีกชั้นหนึ่งว่าบังคับได ้
 หรือไม่ได้ และกฎหมายให้สิทธิคู่กรณีอุทธรณ์ค�าสั่งศาลนั้นได้

 สาระส�าคัญ ตามมาตรา 33

9. มีบทบัญญัติคุ้มครองผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งท�าหน้าที่โดยสุจริต

 ให้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา ส่วนผู้ไกล่เกลี่ย 
 ซึ่งท�าหน้าที่โดยไม่สุจริตมีบทก�าหนดโทษให้ต้องรับผิด 
 ทางอาญามีโทษจ�าคุก 
 มาตรา 11 ผู้ไกล่เกลี่ยมีอำานาจและหน้าที่
 มาตรา 12 ผู้ไกล่เกลี่ยต้องถือปฏิบัติตามจริยธรรม
 มาตรา 71 ผูไ้กลเ่กลีย่เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอื 
ประโยชน์อื่นใดฯ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ  (ลงโทษผู้ไกล่เกลี่ย)
 มาตรา 72 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ไกล่เกล่ีย เพ่ือจูงใจให้กระทำาการ หรือไม่กระทำาการฯ 
ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือ 
ทั้งจำาทั้งปรับ (ลงโทษคู่กรณี หรือผู้เกี่ยวข้อง)

10. รับรองว่าการไกล่เกลี่ยเป็นอาชีพประเภทหนึ่ง 

 หลักการและเหตุผลของการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ระบุว่า  
เพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งเท่ากับกำาหนดว่า 
การไกล่เกลี่ยเป็นอาชีพประเภทหนึ่ง

ประเด็นที่น่�สนใจและสำ�คัญในพระร�ชบัญญัติก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท พ.ศ. 2562 * อาจารย์โชติช่วง ทัพวงศ์ ได้สรุปไว้อย่างน่าสนใจคือ

*เอกสารประกอบหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
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พระร�ชบัญญัติ
ก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท 

พ.ศ. 2562

คู่มือปฏิบัติง�นไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท
ของเจ้�หน้�ที่หน่วยง�นภ�ครัฐ

Clip คว�มรู้ไกล่เกลี่ย

หรือสมัครใจไกล่เกลี่ย ยื่นคำ�ร้องได้ที่
กรมคุ้มครอง สิทธิ และ เสรีภ�พ  (ส่วนกล�ง)  
และสำ�นักง�น ยุติธรรม จังหวัด ทั่วประเทศ

หรือติดต่อ สอบถ�ม ได้ที่  สนใจ 1111  กด  77

หลังจ�กพระร�ชบัญญัติก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ กระทรวงยุติธรรมเตรียมพร้อมอย่�งไร?
 กระทรวงยตุธิรรมเตรยีมความพรอ้มของหนว่ยงานภาครฐัสงักัดกระทรวงยตุธิรรม และศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พพิาทภาคประชาชน ในการขบัเคลือ่น 
งานด้านการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
 กำาหนดหนว่ยงานซึง่ดำาเนนิการไกลเ่กลีย่ข้อพพิาท (หนว่ยงานภาครฐั) ตามพระราชบัญญตักิารไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท พ.ศ. 2562 (ตามประกาศ 
กระทรวงยตุธิรรม ลงวนัที ่24 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 ) โดยกำาหนดใหก้รมคุ้มครองสิทธแิละเสรภีาพโดยกองส่งเสรมิการระงบัขอ้พพิาท และสำานกังาน 
ยตุธิรรมจงัหวดัทัว่ประเทศ เปน็หนว่ยงานซึง่ดำาเนนิการระงบัขอ้พพิาท มกีารจัดฝกึอบรมบคุคลทีม่คีณุสมบัติและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม เพือ่ขึน้ทะเบยีน 
เปน็ผูไ้กลเ่กลีย่ตามพระราชบญัญตักิารไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท พ.ศ. 2562 จดัมาแลว้ 12 รุน่ มผีูผ้า่นหลกัสตูรรวมทัง้สิน้ 648 คน เพือ่ทำาหนา้ท่ีผูไ้กลเ่กลีย่ 
ตามกฎหมายต่อไป จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการไกล่เกล่ียข้อพิพาทของ 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 จำานวน 78 ศูนย์ ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และจะมีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยให้ครอบคุมทุกอำาเภอ 
เพ่ือให้ภาคประชาชนได้ดำาเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทได้ตามกฎหมายนี้ จัดทำาคู่มือปฏิบัติงานไกล่เกล่ียข้อพิพาทของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ 
และคู่มือการปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของภาคประชาชน จัดทำาอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ดังนี้
  ประกาศกระทรวงยตุธิรรม เรือ่งหลกัเกณฑ ์วิธกีาร และเงือ่นไขการยืน่คำารอ้งขอไกล่เกล่ียขอ้พาท รายละเอยีดของคำารอ้งและระยะเวลา 
  ในการพิจารณาคำาร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
  ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562
  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562
  ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562
  ร่างกฎกระทรวงการคัดค้าน การถอดถอน การสิ้นสภาพ และการเพิกถอนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ....
  ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ....
  ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินอุดหนุนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. ....
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กำาแพงมิอาจกั้น

บทเรียนชีวิตของ

ไม่มีใคร 
ที่ไม่เคยทำาผิด  

แต่ถ้าทำาผิด 
แล้วต้องแก้ไข

 นั่นเองจึงจะได้รับคำ�ชื่นชม และเสียงปรบมือจ�กผู้คน 
รอบข้�ง ต่อไปน้ีคือตัวอย่�งเรื่องร�วชีวิตของ ฤทธิพันธ์ุ  
วิจิตรพร หรือ เป้ย นักศึกษ�ชั้นปีท่ี 4 คณะนิเทศศ�สตร์  
ผู้ท่ีครั้งหนึ่งเคยตัดสินใจเลือกเดินท�งผิด แต่ในวันนี้ไม่ใช่ 
แค่เพียงกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้เท่�น้ัน แต่เข�ยังอุทิศตัว 
ทำ�ประโยชน์ม�กม�ยให้แก่สังคมด้วย

ฤทธิพ
ันธุ์  วิจิตรพ

ร
กองบรรณ�ธิก�ร
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เป้ยเกิดและเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ในครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะดี  

แต่เพราะถูกกดดัน 
จากความคาดหวังของครอบครัว

ทำ�ให้เข�เปลี่ยนไป

 “ตอนเดก็ๆ	พ่อแม่ให้เรยีนพเิศษเยอะมาก 
เพื่อจะได้ให้ผมเรียนเก่งๆ	 จบมาเป็นหมอ	 เป็นวิศวกร 
แต่ใจจริงผมอยากเป็นนักฟุตบอล	 เคยขอไปเรียน 
โรงเรียนกีฬา	 แต่ที่บ้านไม่ยอม	 เลยต้องอดทนเรียน 
อย่างหนัก	 ไม่เคยท�าผิดอะไรเลยในโรงเรียน	ทั้งที่โดน 
กลัน่แกล้งมาตลอด	เพราะว่าตอนเดก็ๆ	ผมเป็นคนตวัเลก็ 
แต่ต้องยอม	เพราะกลัวพ่อแม่เสียใจ	จนถึงช่วง	ม.3	ต่อ	 
ม.4	 ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ	 ด้วยวัยของเราที่ก�าลัง 
เป็นวัยรุน่บวกกับปัญหาท่ีเกบ็กดมานาน	ท�าให้ตดัสนิใจ 
ว่าจะไม่อดทนแบบนี้อีกต่อไป	 ตอนนั้นผมบอกพ่อแม่ 
ว่าไม่อยากเรียนแล้ว	 ขอตัดสินใจเองบ้าง	 แต่พ่อแม่ 
ไม่อนุญาตเลยท�าตัวเกเรเพื่อประชดเขา	เอาไม้บรรทัด 
เหล็กไปฝนกับปูนให้คมๆ	 แล้วเอาไปไล่ฟันทุกคน 
ที่เคยแกล้ง	ผลสุดท้ายคือโดนโรงเรียนเชิญออก”

 เป้ยวนเวียนเข้า-ออกโรงเรียนมากถึง 7 แห่ง จนชื่อเสียง 
ในทางทีไ่ม่ดขีองเขาเริม่โด่งดงักลายมาเป็นนกัเลงทีม่คีนมาขอสมคัร 
เป็นลูกน้อง จนกระทั่งรวมตัวตั้งเป็นแก๊งชื่อ “เอราวัณเชียงใหม่”  
มีสมาชิกมากกว่า 200 คน
 “หลังจากเรียนมา	7	โรงเรียน	ผมตัดสินใจไม่เรียน 
หนงัสอืแล้ว	 เพราะเรยีนไปกไ็ม่รอด	 เป็นหวัหน้าแก๊งเท่กว่าเยอะ	 
ไปไหนมาไหนมีลูกน้องตามเป็นขบวน	วันๆ	รวมตัวกันสร้างความ 
วุ่นวายให้กับสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท	 ขับรถเสียงดัง 
ใช้ยาเสพติดอย่างหนัก	จนสุดท้ายก็โดนจับ”

 เป้ยเล่าว่าโดนตำารวจจับครั้งแรกตอนอายุ 17 ปี  
ในคดีเสพยาเสพติด และคนกลุ่มแรกๆ ที่เขานึกถึง 

เมื่อถูกจับ ได้แก่ เพื่อนกับแฟน แต่กลับกลายเป็นว่า 
ไม่มีใครมาเยี่ยมเลย นอกจากคุณแม่เท่านั้นที่มา 

ประกันตัวเขาออกไป เหตุการณ์ทำานองนี ้
เกิดขึ้นซำ้าอีกครั้งเมื่อเป้ยถูกจับเป็นครั้งที่ 2  

ในอีกหนึ่งปีต่อมา นี่เองท่ีทำาให้เขาเริ่มคิด 
ได้ว่าไม่มีใครหวังดี และพร้อมจะยื่นมือ 

เข้ามาช่วยเหลือในเวลาทีม่คีวามทกุข์ 
เท่ากับคนในครอบครัวอีกแล้ว
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 แต่เพราะภาพลักษณ์ของหัวหน้าแก๊งอันธพาล  
เคยติดคุก ติดยา ที่ติดตัวมาจนถูกตราหน้าว่าเป็นขยะสังคม 
ทำาให้การกลับตัวเป็นคนดีอีกครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่เป้ย 
กไ็ม่ท้อ พยายามค้นหาหนทางสูก่ารกลบัมาเป็นทีย่อมรับจาก 
สังคมจนเจอ
 “ผมเริม่ค้นหาว่าความดคีอือะไร ครัง้แรกๆ	ทีท่�า 
คอื	การชวนกันดืม่นมแทนการด่ืมเหล้า	เพราะเหน็ว่าเมือ่ก่อน 
ชอบไปกินเหล้ากัน	 แล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทแทบทุกคืน	 
แต่สกัพกัรูส้กึว่าการกนินมไม่น่าใช่ความดท่ีีแท้จรงิ	เลยเปลีย่น 
เป็นย้ายทีด่ืม่เหล้าไปอยูใ่นป่าไกลๆ	เมอืง	เพือ่ทีเ่วลาเมาจะได้ 
ไม่สร้างความวุ่นวาย	 แต่สุดท้ายก็ยังต่อยกันเองในกลุ่มอยู่ด	ี 
ผมค้นหาอยู่หลายอย่างจนกระท่ังลองชวนเพื่อน	 30-40	 คน 
ไปเข้าวัดกันดู	 ไปสวดมนต์	 นั่งสมาธิ	 ปล่อยนกปล่อยปลา	 
ก่อนจะแยกย้ายกนักลบั	มเีพือ่นคนหน่ึงมาบอกว่าเข้าวดักบัเรา 
สนกุด	ีเกิดมาไม่เคยเข้าวดัเลย	พ่อแม่ชวนกไ็ม่ไป	แต่พอเราชวน	 
เขามา	 เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกัน	 ท�าให้ผมเร่ิมคิดออกว่า	 
ท่ีผ่านมาเราชวนเพือ่นในกลุม่ไปในทางทีไ่ม่ดตีลอดเลย	ถ้าลอง 
เปลี่ยนเป็นพาเขาในทางที่ดีล่ะ	มันจะเป็นไปได้ไหม?”
 การลองเปลี่ยนเป็นพาเพื่อนไปในทางที่ดีของเป้ย 
มีหลายอย่าง ทั้งการห้ามใช้ยาเสพติดในกลุ่ม ใช้การเจรจา 
ไกล่เกลีย่แทนการใช้กำาลงัเม่ือเกดิปัญหาระหว่างแก๊งไปจนถงึ 
การรวมกลุม่กนัทำาประโยชน์ให้สงัคม เช่น กวาดถนนในชมุชน  
ล้างห้องนำา้วดั เกบ็ขยะตามเทศกาลต่างๆ ความเปลีย่นแปลงนี ้
ทำาให้สมาชิกในแก๊งเสียงแตกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เห็นด้วย 
กบัเหน็ต่าง จนส่งผลให้จำานวนสมาชกิลดน้อยลงไปมาก แต่เป้ย 
ก็ยังคงเดินหน้าทำาความดีต่อไป แม้ว่าในช่วงแรกๆ จะไม่ค่อย 
ได้รบัความร่วมมอื หรอืการสนับสนนุจากคนภายนอกสกัเท่าไหร่ 
ก็ตาม 

	 “ผมเริ่มคิดใหม่ว่า 
อยากกลับตัวกลับใจ  

เปลี่ยนตัวเองใหม่ 
ให้พ่อแม่ภูมิใจที่มีเราเป็นลูก” 

 “เมื่อก่อนโดนปฏิเสธตลอด	 แค่ขอสนับสนุน 
ค่าน�้ามันรถ	 ข้าวกล่อง	 หรือขอสถานที่เพื่อท�ากิจกรรม 
ถกูปฏเิสธหมด	อาจเป็นเพราะหน้าตาท่าทางพวกเราไม่เหมือน 
คนท�าความดีก็ได้	ช่วงแรกๆ	เลยได้ท�ากิจกรรมที่สุสานเผาศพ	 
แต่ที่สุดแล้วสิ่งท่ีท�าให้ผมได้รับการยอมรับอย่างมาก	 มาจาก 
เหตุการณ์ที่ว่า	 ในอดีตเชียงใหม่จะมีข่าวตีกันไม่เว้นแต่ละวัน	 
พอผมเปลี่ยนแก๊งตัวเองได้ก็ชวนแก๊งที่รู้จักกันมาท�ากิจกรรม 
ด้วยกัน	 จนเมืองเชียงใหม่แทบไม่มีข่าวยกพวกตีกันอีกเลย 
ท�าให้หลายหน่วยงานสนใจวิธีการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นตีกัน 
ของผม	 จนกระทั่งได้รับรางวัลต่างๆ	 เช่น	 เยาวชนดีเด่น 
เชียงใหม่	 คนดีศรีเชียงใหม่	 ทูตความดีแห่งประเทศไทย	 
ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี 
และล่าสดุในช่วงโควดิ-19	ระบาด	ท�าให้คนขาดรายได้	ผมก็ได้ 
ท�าอาหารแจกส�าหรับคนไม่มีงานท�า”
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 ปัจจุบันนอกจากเรื่องการเรียนและการทำากิจกรรม 
ต่างๆ เพือ่สงัคม เป้ยยังมอีีกหน่ึงกจิกรรมท่ีทำาด้วยความเตม็ใจ 
อย่างยิ่งนั่นก็คือ การเดินสายเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอด 
ประสบการณ์ให้กบัทัง้เดก็นกัเรียนและผู้ปกครองตามโรงเรียน 
ต่างๆ มาแล้วนับร้อยแห่ง โดยข้อคิดสำาคัญที่เป้ยมักจะฝากไว ้
ให้กับผู้ฟังทุกคนเสมอ คือ จงให้ความสำาคัญกับการศึกษา  
และอย่าเอาตัวไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด

 “ผมเสียดายที่ไม่เอาใจใส่เรื่องเรียน	ท�าให้โตมา 
เสียเปรียบคนอ่ืนมากๆ	 เพราะถึงแม้เราจะเก่งแค่ไหน	 แต่ถ้า 
ไม่มวีฒุกิารศกึษา	กท็�าให้ขาดความมัน่คงในชวีติ	ถ้าย้อนเวลา 
กลบัไปได้	ผมจะไม่ออกจากโรงเรยีนเลย	อยากให้น้องๆ	เหน็ถึง 
ความส�าคญัของการศกึษา	อกีอย่างคอืเร่ืองยาเสพตดิ	มันเป็น 
กับดักชีวิต	 มันเป็นหลุมด�าที่จะกักขังเราให้ติดอยู่ในวังวน 
ความมืดมิด	 คิดว่านั่นคือส่ิงท่ีจะช่วยท�าให้เรามีความสุข	 
แต่ที่จริงมันคือสิ่งที่ท�าลายชีวิตเราอย่างที่สุด	 ไม่ว่าจะเป็น 
ร่างกายและจิตใจ	 ซึ่งถ้าหลงไปใช้มันแล้ว	 บางอย่างอาจจะ 
กลับมาเป็นเหมอืนเดิมอกีไม่ได้	เช่น	สมองของเรา	และสดุท้าย 
คือการตั้งเป้าหมายที่ดีโดยไม่ย่อท้อ	 หากน้องๆ	 มีความฝัน 
อะไรก็ตาม	 อยากให้เชื่อว่ามันเป็นไปได้	 และลงมือท�า 
อย่างจริงจัง	สุดท้ายต้องประสบความส�าเร็จอย่างแน่นอน”

 เป้ยขอให้เรื่องร�วของเข�เป็นตัวอย่�งท่ีแสดง 
ให้เห็นว�่ มนุษยน้ั์นเป็นส่ิงมีชวีติท่ีส�ม�รถฝึกฝนและพฒัน� 
ตนเองได้ นอกจ�กนี ้เข�ยังไดบ้อกเคล็ดลับก�รสร�้งคว�มสุข 
ท่ีแท้จริงแถมม�ให้ด้วย ก็คือ หม่ันทำ�ตนให้เป็นประโยชน์ 
แก่สังคมเสมอ เพร�ะคว�มดีคือชื่อของคว�มสุข ห�กทำ�ตน 
ให้มคีรบท้ังคว�มดแีละคว�มสุข ชีวติของพวกเร�ทุกคนก็จะ 
สมบูรณ์สวยง�ม
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ตะลุยแดนยุติธรรม

มีเนื้อที่ประม�ณ 600 ไร่ บริเวณเชิงเข�กลิ้ง 
ตำ�บลวังไคร้ อำ�เภอท่�ย�ง จังหวัดเพชรบุรี  

(ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตำ�บลวังจันทร์  
อำ�เภอแก่งกระจ�น จังหวัดเพชรบุรี)  
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักโทษและผู้คุม 
ที่ม�ประจำ�เรือนจำ�ชั่วคร�วเข�กลิ้ง  

ได้ดูแลพื้นที่ และก�รฝึกวิช�ชีพด้�นเกษตรกรรม

	 เปน็ฐานทีใ่หค้วามรูเ้ก่ียวกับการปลูกพชืเศรษฐกิจ 
หลายอย่าง	เช่น	เกษตรประณีต	1	ไร่ไม่จน	

เรือนจำาชั่วคราวเขากลิ้ง

ตอน
เรือนจำ�ชั่วคร�วเข�กลิ้ง...ตะลุย...ตะลุย

	 ในฐานนี้จะได้พบกับขั้นตอนการสร้างบ้านดิน	 เร่ิมต้ังแต่การผลิต 
โครงสร้าง	ตลอดจนสิง่ก่อสร้างทีท่ำามาจากดนิในรปูแบบต่าง	ๆ 	ซึง่สิง่กอ่สร้าง 
ส่วนใหญ่ในเรือนจำาแห่งนี้	ล้วนสร้างมาจากดินทั้งสิ้น	เช่น	ร้านกาแฟบ้านดิน	 
บ้านดินบาร์เบอร์	บ้านพักพอเพียง	ห้องประชุมดาวเคียงดิน	เป็นต้น

การสร้างบ้านดิน

เกษตรพอเพียง 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำาชั่วคราวเขากลิ้ง

1
ฐ�นที่

2
ฐ�นที่

โรงเพาะเห็ดนางฟ้า	 
สวนผักปลอดสารพิษ	 
แปลงข้าวไรซ์เบอร์รี่	 
ทุ่งหญ้าเนเปียร์	เป็นต้น

กองบรรณ�ธิก�ร

35วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



   นี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีเรื่องร�วอีกม�กม�ย 
ให้ได้เรียนรู้ พร้อมนำ�ไปปฏิบัติเพื่อสร้�งเป็นอ�ชีพได้ 
โดยเรือนจำ�ชั่วคร�วเข�กล้ิง เปิดรับคณะศึกษ�ดูง�น  

และนักท่องเที่ยวท่ีสนใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้หรือ 
เท่ียวชมได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และไม่เสีย 

ค่าผ่านประตู

	 เรยีนรูไ้ปกับบรรดาสตัว์เศรษฐกิจทัง้หลาย	เชน่	สกุร	 
(หมหูลุม)	ไก่พ้ืนบา้น	ไก่ไข	่แพะเนือ้	กระตา่ยสวยงาม	เปน็ต้น 
ต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมสถานที่	 การทำาอาหารเล้ียงสัตว์	 
รวมถึงเทคนิคที่น่าสนใจ	ซึ่งจะทำาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

 มีให้ได้เรียนรู้กันหลายรูปแบบ	 ซึ่งบางอย่าง 
ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะใช้ทดแทนพลังงานได้จริง

ปศุสัตว์อินทรีย์ พลังงานทดแทน

เพิ่มมูลค่าวัสดุ 

3
ฐ�นที่

4
ฐ�นที่

5
ฐ�นที่

เพราะการมาของทุกท่าน คือ กำ ลังใจ     ของผู้ต้องขังทุกคน...

แล้วมาตะลุย
เรือนจำ ชั่วคราวเขากลิ้ง

กันเยอะๆ นะจ๊ะ

 ฐานนีจ้ะไดพ้บกับการแปรรปูวัสดจุากธรรมชาต	ิ 
ทัง้งานสาน	งานไม	้เปน็ต้น	ซึง่ผลิตภัณฑเ์หลา่นี	้นอกจาก 
จะนำามาใช้ในเรือนจำาได้แล้ว	 ยังสามารถสร้างรายได้ 
ได้อีกด้วย
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กฎหมายสามัญประจำาบ้าน

 คุณรู้หรือไม่ ถ้�คุณตกเป็นผู้เสียห�ยในคดีอ�ญ� คุณส�ม�รถขอรับก�รเยียวย�จ�กรัฐได้ ซึ่งสิทธิ 
ท่ีคุณจะได้รับต�มกฎหม�ย คือ สิทธิต�มพระร�ชบัญญัติค่�ตอบแทนผู้เสียห�ย และค่�ทดแทนและค่�ใช้จ่�ย 
แก่จำ�เลยในคดีอ�ญ� พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ใคร เป็นใครในคดีอาญา
คดีอาญา หมายถึง การกระท�าผิดที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ซึ่งมีโทษ 5 สถาน คือ ประหารชีวิต จ�าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์

ผู้ที่ได้รับ 
ความเสียหาย 

จากการกระทำาผิด 
ฐานใดฐานหนึ่ง

บุคคลผู้ถูก 
กล่าวหาว่า 
ได้กระทำาความผิด	 
แต่ยังมิได้ถูกฟ้อง 
ต่อศาล

เจ้าพนักงานตาม 
ประมวลกฎหมาย 
มีหน้าที่ 
แสวงหา 
ความจริง 
และหลักฐาน

เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่
ฟ้องผู้ต้องหา 
ต่อศาล

พนักงานอัยการหรือผู้เสียหาย
ซึ่งฟ้อง 
คดีอาญา 
ต่อศาล

ผู้เสียหาย โจทก์ผู้ต้องหา

พยาน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
ผู้ซึ่งจะมาให้	หรือ 
ได้ให้ข้อเท็จจริงต่อ 
พนักงานสืบสวน	
พนักงานสอบสวน	
พนักงานอัยการ	

หรือศาล

บุคคลซึ่งถูกฟ้อง 
ยังศาลแล้ว	 
โดยข้อหาว่า 

ได้กระทำาความผิด 
ทางอาญา

จำาเลย

ใคร ?  คือ ผู้เสียหายในคดีอาญา
 ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เป็นผู้ได้รับ
ความเสียหาย

ถึงแก่ชีวิต 
ร่�งก�ย หรือจิตใจ

ต้องเป็นการกระทำา 
ความผิดอาญาของผู้อื่น  
โดยที่ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในก�รกระทำ�คว�มผิดนั้น

ต้องเป็นความผิด 
ต�มร�ยก�รที่

ระบุไว้ท้�ย 
พระร�ชบัญญัติ 

ค่�ตอบแทน 
ผู้เสียห�ยฯ

กองบรรณ�ธิก�ร
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สิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือ
         ของผู้เสียหายในคดีอาญา

ค่�ใช้จ่�ยใน
ก�รรักษ�พย�บ�ล

ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 40,000 บาท 

ค่�ฟื้นฟูสมรรถภ�พ
ท�งร่�งก�ยและจิตใจ

ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 20,000 บาท 

กรณี
ท่ัวไป

กรณีเสียชีวิต

ค่�ข�ดประโยชน์ทำ�ม�ห�ได้ในระหว่�งที่ไม่ส�ม�รถประกอบก�รง�นได้ต�มปกติ 
โดยจ่ายตามค่าแรงขั้นต่ำาของจังหวัดที่ทำางาน แต่จ่ายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ค่�ตอบแทนคว�มเสียห�ยอื่น ๆ 
พิจารณาจ่ายเป็นเงนิตามจำานวน 
ที่คณะกรรมการพิจารณา

ค่�ตอบแทนผู้เสียห�ยและค่�ทดแทน 
และค่�ใช้จ่�ยแก่จำ�เลยในคดีอ�ญ� 
เช่น ค่�เยียวย�ฟื้นฟูจิตใจ
แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 

ค่�ห้องและค่�อ�ห�ร
ในก�รเข้�รับ 

ก�รรักษ�พย�บ�ล
จ่ายไม่เกินวันละ 1,000 บาท

ค่�ตอบแทนกรณีถึงแก่คว�มต�ย 
จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ค่�จัดก�รง�นศพ จ่าย 20,000 บาท 

ค่�ข�ดอุปก�ระเลี้ยงดู จ่ายไม่เกิน 40,000 บาท

ค่�เสียห�ยอื่น จ่ายตามที่คณะกรรมการ 
เห็นสมควร เช่น ค่�เยียวย�ฟื้นฟูจิตใจให้แก่ท�ย�ท  
แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
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ขั้นตอน
การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา

รับคำาร้อง พิจารณา จัดทำา/ส่ง คำาวินิจฉัย

	 ผู้มีสิทธิยื่นคำาขอ	ได้แก่	ผู้เสียหาย 

	 ทายาท	หรือผู้ยื่นคำาขอแทน

	 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำาขอ 

	 และเอกสารหลักฐานประกอบ 

	 การให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 

 และถูกต้องตามที่ประกาศไว้

	 สอบปากคำา	/	ติดตามเอกสาร

	 เสนอความเห็นต่อผู้อำานวยการ 

	 เพื่อทำาความเห็น

	 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ	/ 

	 คณะกรรมการฯ

	 จัดทำาคำาวินิจฉัย	และเสนอให้ 

	 ผู้อำานวยการ	หรือผู้มีอำานาจลงนาม

	 ส่งให้ผู้ยื่นคำาขอนับแต่วันประชุม 

	 คณะอนุกรรมการฯ	/	 

	 คณะกรรมการฯ	เสร็จสิ้น	

การยื่นคำาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำ�นักง�นช่วยเหลือท�งก�รเงินแก่ผู้เสียห�ย 

และจำ�เลยในคดีอ�ญ�

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ กระทรวงยุติธรรม 

สำ�นักง�นคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ พื้นที่ 1-4 

  •  พื้นที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

  •  พื้นที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

  •  พื้นที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

  •  พื้นที่ 4 จังหวัดสงขล�

สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

สถ�นีตำ�รวจทุกแห่งทั่วประเทศ 

สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ กระทรวงยุติธรรม

สถานที่ยื่นเรื่องคำาขอรับ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ในคดีอาญา 

ข้อมูลจาก : 
-	 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	และค่าทดแทน 
	 และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544	และที ่
	 แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2559
-	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1111 กด 77

www.rlpd.go.th

www.facebook.com/RLPD.PR

www.facebook.com/RLPD.PR.FANPAGE

 สายด่วน
กระทรวงยุติธรรม
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กระทรวงยุติธรรม 
สร้�งสรรค์แอปพลิเคชัน  
เพื่อให้บริก�รประช�ชน 
ด้�นง�นยุติธรรม  
มีชื่อว่�อะไร

รู้ไว้ใช่ว่า...

ห�กประช�ชนต้องก�ร 
รับบริก�รด้�นง�นยุติธรรม 
ส�ม�รถติดต่อผ่�นส�ยด่วน 
กระทรวงยุติธรรม 
ได้ที่เบอร์ใด

 การตรวจหาสารเสพติดในเส้นผม เป็นวิธีการ 
ตรวจพสิจูน์ทางนติิวทิยาศาสตร์ ทีส่ามารถพสิจูน์ทราบถงึ 
ประวตักิารใช้ยาเสพตดิของบคุคลได้ โดยจะมคีวามแม่นยำา 
และสามารถตรวจหาสารเสพติดได้ในช่วงระยะเวลา 
ทีน่านกว่าการตรวจในเลอืดหรอืปัสสาวะ เนือ่งจากเส้นผม 
เป็นแหล่งเกบ็สะสมของสารเสพตดิทีเ่ข้าสูร่่างกายเม่ือเวลา 
ผ่านไปเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี ้วธิตีรวจสารเสพตดิ 
ด้วยเส้นผมยังรวดเร็วมาก โดยใช้เวลาเพียง 30 นาที  
กส็ามารถทราบผลโดยละเอียดได้ทนัท ีสามารถตรวจซำา้ได้  
และสามารถตรวจได้ทุกสภาพเส้นผม เช่น ผมทำาสีผม  
เส ้นผมดัด ห รือ เส ้นผมของ ผู ้ ท่ี เ สียชี วิ ต ไปแล ้ ว  
เพราะสารเสพติดจะอยู่ในเส้นผมได้ยาวนานกว่าส่วนอื่น 
ในร่างกาย รวมทั้งยังสามารถตรวจหายาและสารเสพติด 
ได้ถึง 26 ชนิด โดยในกลุ ่มยาเสพติดที่ เป ็นปัญหา 
ในประเทศไทย เช่น ยาบ้า เฮโรอีน มอร์ฟีน ยานอนหลับ  
และยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์เสพติด

ท่านสามารถส่งคำ ตอบมาได้ที่ 
Line : PR Question

 รู้หรือไม่ว่� ก�รตรวจห�ส�รเสพติดจ�ก “เส้นผม”  
ได้ผลก�รตรวจที่แน่นอน และแม่นยำ�กว่�ก�รตรวจ 
ในเลือดหรอืปัสส�วะ ยังส�ม�รถประยุกต์ใช ้เพือ่ก�รตรวจ 
ติดต�ม เพื่อเฝ้�ระวังก�รกลับไปใช้ย�และส�รเสพติดซ้ำ� 
ได้อีกด้วย

สารเสพติดการตรวจพิสูจน์
ในเส้นผม

การตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

ปัสสาวะเลือด

เส้นผม
ตรวจได้ทุกสภาพเส้นผม

แม่นยำากว่า

รวดเร็วเพียง	30	นาที	ก็ทราบผล

ตรวจหายาและสารเสพติดได้ถึง	26	ชนิด	

ตรวจซ้ำาได้

ยาหรือสารเสพติด
เข้าสู่เส้นผมได้อย่างไร
ยาหรือสารเสพติดจะถูกส่งผ่าน
จากเส้นเลือดในระหว่างการงอก
ของเส้นผม เข้าไปสะสมบริเวณ
แกนในเส้นผม

เส้นเลือด
หล่อเลี้ยงรากผม

แกนในเส้นผม

ต่อมไขมัน

ร่วมสนุกและตอบคำ ถามท้ายเล่ม

1. ยุติธรรรมใส่ใจ

2. ยุติธรรมสร้างสุข

1. 1111 กด 77

2. 1111 กด 78

1 2

โดยสแกน QR Code ได้ที่นี่

ตอบถูก 5 ท่านแรก 
รับรางวัลไปเลย

กองบรรณ�ธิก�ร

กระเป๋าผ้า  MOJ. 
กระทรวงยุติธรรม
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https://www.moj.go.th/
https://twitter.com/pr_moj
https://www.facebook.com/mojthofficial/
http://api.moj.go.th/justice_care/
https://www.facebook.com/mojthofficial/
http://www.oja.go.th/TH/wp-content/uploads/2017/12/info_Northern.pdf
http://www.oja.go.th/TH/wp-content/uploads/2017/12/info_Central.pdf
http://www.oja.go.th/TH/wp-content/uploads/2017/12/info_Isan.pdf
http://www.oja.go.th/TH/wp-content/uploads/2017/12/info_Eastern.pdf
http://www.oja.go.th/TH/wp-content/uploads/2017/12/info_Western.pdf
http://www.oja.go.th/TH/wp-content/uploads/2017/12/info_Southern.pdf


https://www.moj.go.th/
https://www.moj.go.th/
https://www.facebook.com/mojthofficial/
https://twitter.com/pr_moj
https://www.youtube.com/channel/UCGtriA-PCAKF_pe5S42tplg
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