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สายด่วน
ยุติธรรม

 เริ่มด้วยคอลัมน์ “เรื่องจากปก” กับการเตรียมพร้อมของ 
กระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน COVID-19  
โดยกระทรวงยุติธรรมมีความห่วงใยความปลอดภัยด้านสุขภาพ 
ของประชาชนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิาร และเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิติังาน  
ตลอดจนแนวทางป้องกนั COVID-19 ในสถานทีค่วบคมุ ทัง้เรอืนจำา  
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์อบรมเด็ก 
และเยาวชน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และสถานที ่
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง)  
จากนัน้มาร่วมยกย่องและแสดงความยนิดกีบัข้าราชการพลเรอืน 
ดเีด่น สงักดักระทรวงยตุธิรรม ประจำาปี 2562 พร้อมรบัฟังแนวคดิ 
และหลักการทำางานของข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั้ง 19 คน ได้ 
ในคอลัมน์ “คนยุติธรรม” คอลัมน์ “ยุติธรรมเพื่อประชาชน”  
รวบรวมผลการดำาเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งมั่นดูแล 
ให้ความช่วยเหลอืประชาชนทีต่กเป็นผูเ้สยีหาย หรอืได้รบัผลกระทบ 
จากอาชญากรรมในระดบัพืน้ทีภ่ายใน 24 ชัว่โมง ต่อด้วยคอลมัน์  
“กำาแพงมิอาจกั้น” ทำาความรู้จักกับ เอ็ม-เฉลิมพล สิงห์วังชา  
อดีตนักโทษแดนประหาร ผู้สามารถพลิกชีวิตพาตัวเองก้าวสู่ 
ตำาแหน่งแชมป์ยอดมวยโลกได้ ด้วยการคว้าคำาว่า “โอกาส” มาใช้ 
เพ่ือเปลีย่นแปลงตวัเอง ชวีติของชายหนุม่เจ้าของฉายา “คนตวัลาย”  
จากคนร้ายกลายมาเป็นคนดีได้อย่างไร โปรดติดตามภายในเล่ม  
คอลมัน์ “ยตุธิรรมกับการต่างประเทศ” เสนอเรือ่งราวของสถาบนั 
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ท่ีเล็งเห็นความสำาคัญ 
และผลักดันการใช้การกีฬาเพื่อการป้องกันอาชญากรรมและ 
ความยติุธรรมทางอาญาในกลุม่เยาวชน ยงัมคีอลมัน์อืน่ๆ ทีน่่าตดิตาม 
อีกมากมาย อาทิ คอลัมน์ “ตะลุยแดนยุติธรรม” ที่พาไปตะลุย... 
เรือนจำาอุดรธานี ท่ีมีทั้งร้านกาแฟ “คอฟฟี ่ลิขิตฟ้า” และ  
“๖๔ คาร์แคร์” ไว้คอยบรกิารคณุลกูค้าทกุท่าน คอลมัน์ “กฎหมาย 
สามญัประจำาบ้าน” ทนัเหตกุารณ์กบัเรือ่งของข้อกำาหนดกฎหมาย  
สิทธิมาตรการที่ประชาชนในประเทศไทยควรรู้และปฏิบัติตาม 
อย่างเคร่งครัด ในช่วงการระบาดของ COVID-19 และปิดท้ายด้วย  
“รู้ไว้ใช่ว่า...” กับเรื่องของ FAKE NEWS ที่ไม่ได้เป็นปัญหา 
เพียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาระดับโลก ที่ได้สร้าง 
ความเสียหายต่อประเทศมากมาย
 เพราะโลกก้าวไป ยุติธรรมจึงต้องก้าวให้ (เท่า) ทัน... 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า  

   สวัสดผีูอ่้านทุกท่าน วารสารยุตธิรรม  
ฉบับที่ 2 ประจำาปี 2563 พร้อมแล้ว 
ที่จะพาผู ้อ ่านไปพบกับสาระความรู ้ 
และความเป็นไปต่างๆ ในแวดวงยตุธิรรม 
เหมอืนเช่นเคย

63-03-040_001-040 Varasan yuttitham_UK Uncoated-dic2019.indd   1 6/30/20   3:04 PM

https://www.facebook.com/mojthofficial/


ศักยภาพของฐานข้อมูลสารพันธุกรรม กระทรวงยุติธรรม 
ต่อการตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำาผิดซ้ำา 

เพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคง ปลอดภัยของชุมชน และสังคม

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ประจำ�ปี 2563
วารสารยุติธรรมสารบัญ
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รู้ ไว้ใช่ว่า...

3
10
15 คนยุติธรรม

ปฏิรูประบบช่วยเหลือประชาชน 
ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา 
ให้รวดเร็ว ทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ

ผลักดัน “กีฬาเพื่อการป้องกัน
อาชญากรรมในเยาวชน” สู่วาระโลก

เฉลิมพล สิงห์วังชา 
พลิกชีวิต
อดีตนักโทษประหาร
ผู้ฝ่าคำาดูถูก 
สู่ยอดมวยแชมป์โลก

ตอน ตะลุย...เรือนจำากลางอุดรธานี แวะ “คอฟฟี่ลิขิตฟ้า”  
และคลีนคาร์ที่ “๖๔ คาร์แคร์” 

40             FAKE NEWS 
สร้างข่าวปลอม แชร์ข่าวปลอม   
               มีความผิด

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำาปี 2562

2 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



กองบรรณ�ธิก�ร

เรื่องจากปก

เฉลิมพล สิงห์วังช� 
พลิกชีวิต
อดีตนักโทษประห�ร
ผู้ฝ่�คำ�ดูถูก 
สู่ยอดมวยแชมป์โลก

 เร�ต้องรอบคอบ คอยสอดส่องให้ทั่วถึง เพร�ะเร�มีนักโทษจำ�นวนม�กในเรือนจำ� 
ถึง 380,000 คน ตอนนี้ยังไม่ได้รับร�ยง�นว่�พบผู้ต้องขังหรือผู้คุมติดเชื้อ ดังนั้น เร�ต้อง 
ชว่ยกนั และห้�มมนัีกโทษติดเช้ือเดด็ข�ด ไม่อย่�งน้ัน ก�รบรหิ�รจดัก�รต้องวุน่ว�ยแน่นอน  

แต่ผมเชือ่ว�่ปัญห�จะไม่เกิด ถ�้พวกเร�ใส่ใจและไม่ประม�ท เวล�น้ีเข�้ใจว�่เจ�้หน้�ท่ีนัน้ 
เหน็ดเหน่ือย ผมขอให้กำ�ลังใจทุกคนในก�รดูแลผู้ต้องขังให้ปลอดภัยจ�ก 
เชือ้ COVID-19 ซึง่ไม่มใีครค�ดเด�ไดว้�่จะต้องต่อสู้อกีน�นหรอืไม่กับโรคดงักล่�ว  
เร�ต้องมีคว�มพร้อม ต้องรักษ�สถ�นก�รณ์ให้ในเรือนจำ�ไม่มีผู้รับเชื้อให้ได้

 กระทรวงยุติธรรมมีคว�มห่วงใยคว�มปลอดภัยด้�นสุขภ�พของประช�ชน
ผู้ม�ติดต่อขอรบับริก�ร และเจ�้หน้�ทีท่ี่ปฏิบัติง�น ณ ศนูย์บรกิ�รรว่มกระทรวงยุติธรรม 
จึงมีก�รปรับเปลี่ยนก�รให้บริก�รรับเรื่องร�วร้องทุกข์ และรับคำ�ขอใช้บริก�ร
ง�นบริก�รของกระทรวงยุติธรรมจ�กก�รเดินท�งม�ด้วยตนเอง 
เป็นก�รให้บริก�รด้�นง�นยุติธรรมผ่�นช่องท�งออนไลน์

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

 ย้อนกลับไปในช่วงเวลาขณะที่ทั่วโลกกำาลังเตรียมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ทศวรรษใหม่ ปี 2020 ได้เกิดเหตุการณ์หนึ่ง 
ที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบกับผู้คนในวงกว้างเท่านั้น แต่ยังเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษยชาติที่จะต้องดำาเนินต่อไป 
หลังจากนี้ไปอย่างสิ้นเชิงอีกด้วย นั่นคือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรก  
เมื่อประมาณปี 1960 และมีอยู่ 4 สายพันธุ์ใหญ่ๆ ด้วยกัน แต่ที่ระบาดมากที่สุด ได้แก่ SARS-CoV ถูกพบครั้งแรกที่ประเทศจีน  
ในปี 2002-2003 ซึ่งได้ระบาดไปทั่วโลก และมีอัตราการเสียชีวิตสูง จากนั้นมีการพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ MERS-CoV เกิดขึ้น 
ครั้งแรกในประเทศซาอุดิอาระเบีย และล่าสุดพบ “เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” ที่เมืองอู่ฮั่น ในมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน  
โดยบรเิวณทีพ่บผูป้ว่ยมากทีส่ดุ และคาดวา่นา่จะเปน็จุดเริม่ตน้ของการแพรร่ะบาด คอื ตลาดคา้สง่อาหารทะเลหวัหนาน ตอ่มาเชือ้โรค 
ดงักล่าวไดเ้ริม่แพรก่ระจายไปในหลายเมอืงในประเทศจนี และหลายประเทศ เชน่ ไทย เกาหลใีต ้ญีปุ่น่ สหรฐัอเมรกิา และขยายทัว่โลก
 สำาหรับในประเทศไทยพบผู้ป่วยรายแรกเป็นนักท่องเท่ียวหญิงชาวจีน จากเมืองอู่ฮั่น มีอาการไข้ หนาวส่ัน ปวดศีรษะ 
และเจ็บคอ ก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีประเทศไทย เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย ตรวจพบว่ามีไข้ และถูกส่งตัวเข้ารับการรักษา 
ที่โรงพยาบาลทันที อีกสองวันต่อมา ทางโรงพยาบาลสามารถแยกเช้ือโดยวิธีการทางโมเลกุลได้ว่า เป็นเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
2019 หรือ COVID-19 จึงรายงานไปยังองค์การอนามัยโลก และประเทศไทยได้ประกาศว่าเป็นประเทศแรก นอกเหนือจากประเทศจีน 
ที่มีผู้ป่วย COVID-19

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
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 จากสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำาลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลได้ดำาเนินการตามมาตรการป้องกัน 
และแพรร่ะบาดของ COVID-19 และใหส้ว่นราชการและหนว่ยงานของรัฐดำาเนนิการตามมาตรการอยา่งเครง่ครดั กระทรวงยตุธิรรม 
จึงได้ดำาเนินการมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี ในการลดความเสี่ยง 
ของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวในหลายแนวทางด้วยกัน เริ่มต้ังแต่มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ของสำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่ีดำาเนินไปอย่างเข้มข้น และต่อเนื่องเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดคัดกรองบุคคลตั้งแต่ 
หน้าประตู มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาด และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการโดยรอบ  
อาทิ จุดสแกนมือ เคาน์เตอร์ รปภ. บริเวณหน้าลิฟต์ และทุกจุดของหน่วยงานในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจน 
จำากัดจำานวนคนให้ใช้ลิฟต์ครั้งละไม่เกิน 6 คน 
 สว่นในดา้นการปฏบิตังิานใหด้ำาเนนิไปเหมอืนเชน่ในชว่งสถานการณป์กต ิสำานกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม ไดน้ำาระบบ  
Video Conference มาใช้สำาหรับการประชุมของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และการประชุมงานภายในกอง/สำานัก  
ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เคยกล่าวในระหว่างการประชุมผู้บริหารของกระทรวงผ่านระบบ  
Video Conference แสดงความเป็นห่วงในสถานการณ์ และได้กำาชับให้ข้าราชการใช้เทคโนโลยีในการทำางานแทน เน่ืองจาก 
ไม่ต้องการให้ข้าราชการของกระทรวงต้องเจ็บป่วย ด้วยเหตุนี้กระทรวงยุติธรรมจึงได้เริ่มให้เจ้าหน้าที่ทำาตามแนวนโยบายของ 
รัฐบาล “ทำางานที่บ้าน WORK @ HOME” ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 
 ปัจจุบันมีบุคลากรปฏิบัติงานภายในที่พักมากกว่าร้อยละ 70 โดยนำาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้อำานวยความสะดวก เช่น  
การลงเวลาเข้า - ออกการทำางานผ่านระบบ OPS Intranet การเสนอหนังสือราชการผ่าน E-Document และการประชุมงาน 
ผ่านแอปพลิเคชัน เช่น Line, Facebook, WebEx และช่องทางอื่นๆ เป็นต้น

กระทรวงยุติธรรมให้บริการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ และรับคำาขอใช้บริการด้านงานยุติธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์

 สำาหรับประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนและต้องการประสานความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  
วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรมมีความห่วงใยความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนผู้มาติดต่อ 
ขอรบับริการ และเจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิาน ณ ศนูยบ์รกิารร่วมกระทรวงยตุธิรรม จงึมีการปรบัเปลีย่นการใหบ้ริการรบัเรือ่งราวรอ้งทกุข์ และรบัคำาขอใช้ 
บริการงานบริการของกระทรวงยุติธรรมจากการเดินทางมาด้วยตนเอง เป็นการให้บริการเฉพาะผ่าน 8 ช่องทาง ดังนี้
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 อีกด้านหนึ่งท่ีกระทรวงยุติธรรมให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก คือ 
แนวทางป้องกัน COVID-19 ในสถานที่ควบคุม ทั้งเรือนจำา สถานพินิจและ 
คุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ศูนย์ฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ และสถานทีเ่พือ่การฟืน้ฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ  
(ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง) 
 โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ไดว้างแนวทางการปอ้งกนั COVID-19 ระบาดในเรอืนจำาได้ผลสรปุออกมาเปน็ 
มาตรการป้องกันสถานการณ์ 3 ระยะ ได้แก่

 คัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่ รับย้าย 
และกลับจากศาลทุกรายการ โดยเคร่งครัด  
รณรงค์ทำาความสะอาดเรือนจำา งดการจัด 
กิ จกรรมที่ ต้ อง ให้ผู้ ต้ องขั งอยู่ ร่ วม กัน 
จำานวนมาก รวมท้ังพิจารณางดกิจกรรม 
การเยี่ยมญาติใกล้ชิด หรือกิจกรรมที่ต้องให้ 
บุคคลภายนอกเข้ามาภายในเรือนจำา  
จัดระบบอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำา 
เพ่ือช่วยงานสถานพยาบาล รวมท้ังเตรียมการ 
จัดหาหน้ากากอนามัยหรือผลิตหน้ากาก 
อนามัยใช้เองด้วย

 เพิม่เตมิการคดักรองผูต้อ้งขงั 
แรกรับที่มาจากประเทศกลุ่มเส่ียง  
คัดกรองเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก 
ก่อนเข้าเรือนจำา จัดเตรียมห้องแยกโรค 
หรือพื้นที่รองรับการระบาด

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3
 งดการ เยี่ ยมญาติ ใกล้ชิ ด  
คัดกรองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอก 
ที่มีอาการน่าสงสัยไม่ให้เข้าเรือนจำา  
คัดกรองผู้ต้องขังก่อนเข้าและออก 
จากเรือนนอนทุกวัน และร่วมกับ 
โรงพยาบาลแม่ข่ายต้ังคณะทำางาน 
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ 
ระบาด และเตรียมการด้านการรักษา 
ไว้ให้พร้อม

	 “เราต้องรอบคอบ	 คอยสอดส่องให้ทั่วถึง	 เพราะเรามีนักโทษจำานวนมากในเรือนจำาถึง	 380,000	 คน	 ตอนน้ียังไม่ได้รับรายงานว่า 
พบผูต้อ้งขงัหรอืผูค้มุตดิเชือ้	ดงันัน้	เราตอ้งชว่ยกนั	และหา้มมนีกัโทษตดิเชือ้เดด็ขาด	ไมอ่ยา่งนัน้การบรหิารจดัการตอ้งวุน่วายแนน่อน	แตผ่มเชือ่วา่ 
ปญัหาจะไมเ่กิด	ถา้พวกเราใส่ใจและไมป่ระมาท	เวลานีเ้ขา้ใจวา่เจา้หนา้ทีน้ั่นเหนด็เหนือ่ย	ผมขอใหก้ำาลงัใจทุกคนในการดแูลผูต้อ้งขงัใหป้ลอดภยั 
จากเชื้อ	COVID-19	ซึ่งไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะต้องต่อสู้อีกนานหรือไม่กับโรคดังกล่าว	เราต้องมีความพร้อม	ต้องรักษาสถานการณ์ให้ในเรือนจำา 
ไม่มีผู้รับเชื้อให้ได้”	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

5วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

63-03-040_001-040 Varasan yuttitham_UK Uncoated-dic2019.indd   5 6/30/20   3:05 PM



 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมมีส่วนร่วม 

ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ผ่านทางกรมราชทัณฑ์ ด้วยการให้นักโทษท่ีฝึกวิชาชีพ 

ตัดเย็บเสื้อ เป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยด้วยผ้ามัสลิน โดยเน้นให้กระบวนการผลิต 

มกีารรกัษาความสะอาดและใส่ถุงมอืยางใหถ้กูตอ้งตามสุขลักษณะ ขณะนีม้ทัีณฑสถาน 

การให้นักโทษท่ีฝึกวิชาชีพตัดเย็บเสื้อเป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยด้วยผ้ามัสลิน โดยเน้นให้กระบวนการ 
ผลิตมีการรักษาความสะอาด และใส่ถุงมือยางให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ

 จากกจิกรรมดงักลา่ว เรอืนจำาพเิศษกรงุเทพมหานคร หนึง่ในเรอืนจำาทีร่ว่มผลติ 

หน้ากากอนามัย ได้จัดกิจกรรมประกวดทำาหน้ากากแฟนซีป้องกันของ COVID-19 ขึ้น  

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมี นายกฤช กระแสทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำาพิเศษ 

กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการแข่งขัน กติกาคือให้แต่ละแดนควบคุม ส่งผลงาน 

หนา้กากแฟนซีแดนละ 5 ช้ินงาน โดยมีเงือ่นไขให้ใช้วสัดุทีม่อียูใ่นแตล่ะแดน และมเีกณฑ ์

ที่สามารถดำาเนินการได้ทั้งส้ิน 78 แห่ง โดยได้รับคำาแนะนำาและการอบรม 

จากกระทรวงสาธารณสุข กรมอาชีวศึกษา และสำานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  

สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้ประมาณ 45,323 ชิ้นต่อวัน ปัจจุบัน 

มีจำานวนรวมของการผลิตและสั่งซื้อเกือบ 1 ล้านชิ้น แบ่งเป็นการผลิตสำาหรับ 

ใหผู้้ตอ้งขงัใช้ ส่งใหห้นว่ยงานส่วนราชการขา้งเคียงทีร่อ้งขอ โรงพยาบาลแมข่า่ย  
และจำาหน่ายให้แก่ประชาชนที่สนใจ ผ่านทางเฟซบุ๊กของทัณฑสถานต่างๆ ร้านค้าทั่วประเทศ 

กว่า 140 แห่ง และจุดประชาสัมพันธ์เยี่ยมญาติในทุกเรือนจำา

กิจกรรมประกวดทำาหน้ากากแฟนซีป้องกัน COVID-19

การตดัสนิอยูท่ีค่วามสวยงามและการใชง้านไดจ้รงิ การแขง่ขนัในครัง้นีไ้ดร้บัความสนใจจากผูต้อ้งขงั  

ร่วมส่งหน้ากากอนามัยหลากหลายไอเดียเข้าประกวด ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  

ไดแ้ก ่แดน 8 (หนา้กากทีไ่ดร้บัแนวคดิและแรงบนัดาลใจมาจากวรรณคดเีรือ่งรามเกยีรติ)์ ชนะเลศิ 

อันดับที่ 2 ได้แก่ แดน 4 (หน้ากากเพ้นท์ลวดลาย ที่นำาเศษผ้ามาทำาหน้ากากรูปเต่า)  

ชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ แดน 3 (หน้ากากเพ้นท์ลายพิเศษด้วยช่องใส่แผ่นกรอง 

ที่สามารถใส่ได้ถึง 3 ชั้น) และรางวัลพิเศษ ได้แก่ แดน 1 ในชื่อผลงานชุด EM ROLL  

(หน้ากากที่สามารถดึงใช้ได้เหมือนทิชชู สะดวกในการพกพา และใช้ในยามฉุกเฉิน)

 ภายในงานเดียวกัน ยังมีการแสดงชุดล้างมือป้องกัน COVID-19  
ของผู้ต้องขัง to be number one และจัดผู้ต้องขังที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำา 

ให้ความรู้เรื่อง COVID-19 จนกล่าวได้ว่า กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น นอกจากจะช่วยให้ผู้ต้องขัง 

ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์นำามาผลิตเป็นหน้ากากอนามัยแล้ว  

 ความรว่มมือรว่มใจ เฝ้าระวงั และไม่ประมาท คอืสิง่สำาคญัท่ีจะชว่ยใหเ้ราทุกคนรอดพน้จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
ของ COVID-19 ไปได้ในที่สุด

ยังเป็นการสร้างการตระหนักรู้ และเห็นถึงความสำาคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปในคราวเดียวกันด้วย 
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เดินหน้ายุติธรรม

น�งส�วฐิติม� สรรเพชุด�ญ�ณ   นักนิติวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ กระทรวงยุติธรรม 

ศักยภาพของฐานข้อมูลสารพันธุกรรม กระทรวงยุติธรรม

เพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคง ปลอดภัยของชุมชน และสังคม
ต่อการตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำาผิดซ้ำา

 จ�กก�รบูรณ�ก�รร่วมกันระหว่�งกรมร�ชทัณฑ์ และสถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ หน่วยง�นในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม ต้ังแต่ พ.ศ. 2547 ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่�งส�รพันธุกรรมผู้ต้องขัง  
เพื่อพัฒน�ฐ�นข้อมูลส�รพันธุกรรมผู้ต้องขังของกระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันข้อมูลผู้ต้องขังในฐ�นข้อมูล 
มีม�กกว่� 1.3 แสนร�ย และขย�ยขึ้นทุกปี ใน พ.ศ. 2556 สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์นำ�โปรแกรมก�รเปรียบเทียบ 
รปูแบบส�รพนัธกุรรม (matching program) ในระบบก�รจดัก�รและก�รสืบคน้ฐ�นขอ้มูลม�พฒัน� และเร่ิมใช ้ 
จนถึงปัจจุบันส�ม�รถร�ยง�นก�รพบรูปแบบส�รพันธุกรรมท่ีตรงกันในฐ�นข้อมูลส�รพันธุกรรมผู้ต้องขัง 
ม�กถึง 2,772 ครั้ง ซึ่งข้อมูลและตัวอย่�งส�รพันธุกรรมผู้ต้องขังท่ีเก็บรวบรวมเข้�ฐ�นข้อมูลฯ เป็นกลุ่ม 
ผู้ต้องขังที่กำ�ลังจะพ้นโทษ ซึ่งจัดเก็บภ�ยใต้หลักคว�มยินยอม

 ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมระดับชาติจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 ที่ประเทศสหราชอาณาจักร ในชื่อ United Kingdom  
National DNA Database (NDNAD) และกลายเป็นต้นแบบของการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นทางคดี ใน พ.ศ. 2559  
รายงานขนาดของฐานข้อมูลที่ 5.86 ล้านข้อมูล ในประเทศสหรัฐอเมริกา สำานักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา หรือ FBI (Federal  
Bureau of Investigation) เป็นหน่วยงานกำากับดูแลฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของประเทศที่ชื่อว่า National DNA Index System  
(NDIS) เริม่ต้นขึน้ใน พ.ศ. 2539 เป็นฐานข้อมลูสารพันธกุรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยใน พ.ศ. 2559 มีการรายงานขนาดของฐานข้อมูล 
ที่ 12.2 ล้านข้อมูล และมีระบบการจัดการและวเิคราะห์ข้อมูล คอื COmbined DNA Index System หรอื CODIS จากนั้นประเทศต่างๆ  
ทั่วโลกต่างเร่ิมจัดต้ังฐานข้อมูลสารพันธุกรรมแห่งชาติของตนเอง ฐานข้อมูลเหล่านี้สามารถค้นหาตัวผู้กระทำาความผิดได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ เนือ่งจากโดยส่วนใหญ่ผูก้ระทำาความผดิมแีนวโน้มก่ออาชญากรรมซำา้ ปัจจุบันในประเทศไทยยงัไม่มฐีานข้อมลูสารพนัธกุรรม 
แห่งชาติ ซึ่งใน พ.ศ. 2547 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เริ่มนำาระบบฐานข้อมูลสารพันธุกรรมมาใช้ ปัจจุบันมีข้อมูลในฐานข้อมูลประมาณ  
1.8 แสนข้อมูล ในจำานวนนี้มีข้อมูลของผู้ต้องขังมากกว่า 1.3 แสนราย และลงนามความร่วมมือการใช้ระบบการจัดการและวเิคราะห์ 
ข้อมลู CODIS กบัสำานกังานสอบสวนกลางสหรัฐอเมรกิา (FBI) ใน พ.ศ. 2555 เพื่อใช้ในการตรวจเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรม 
ในฐานข้อมูลจนถงึปัจจุบนั ซึง่พบรายงานผลการตรวจเปรยีบรูปแบบสารพันธกุรรมในฐานข้อมลูอย่างต่อเนื่อง

ภ�พก�รซักประวัติผู้ต้องขังและลงน�มในเอกส�รแสดงคว�มยินยอม ภ�พแสดงก�รเก็บตัวอย่�งส�รพันธุกรรมจ�กเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้ม

 ประสิทธิภ�พของฐ�นขอ้มูลส�รพนัธกุรรมและโปรแกรมก�รเปรยีบเทียบรปูแบบส�รพนัธกุรรม ถกูนำ�ม�ใชใ้นก�รคล่ีคล�ย 
คดีที่ยังไม่ส�ม�รถห�ตัวผู้กระทำ�คว�มผิดได้ในอดีต (Cold Case) ก�รตรวจสอบก�รกระทำ�ผิดซ้ำ�ของผู้กระทำ�คว�มผิด และแสดง 
สถติิฐ�นคว�มผิดในกรณกี�รกระทำ�ผิดซ้ำ� เป็นประโยชนใ์นท�งอ�ชญ�วทิย�ในก�รศกึษ�เก่ียวกับอ�ชญ�กรรมท่ีเกิดขึน้ เพือ่วเิคร�ะห์ 
ลักษณะของฐ�นคว�มผิดท่ีกระทำ�ซ้ำ� ขน�ดของฐ�นข้อมูลท่ีใหญ่ขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภ�พของฐ�นข้อมูลส�รพันธุกรรม นำ�ไปสู่ 
ก�รเสนอแนวท�งในก�รขย�ยฐ�นข้อมูลส�รพันธุกรรมผู้ต้องขัง โดยก�รจัดเก็บตัวอย่�งส�รพันธุกรรมของผู้ต้องขังต้ังแต่แรกเข้�  
และก�รดำ�เนินก�รจัดเก็บตัวอย่�งผู้ต้องขังท่ัวประเทศ ขย�ยขีดคว�มส�ม�รถของฐ�นข้อมูลฯ เพื่อก�รเฝ้�ระวังและป้องปร�ม 
ก�รกระทำ�คว�มผิดก่อนท่ีจะเกิดซ้ำ� ลดระดบัก�รกระทำ�คว�มผิดซ้ำ�ของผู้ต้องขงัลง ทัง้ในด้�นปรมิ�ณและคว�มรนุแรง เพ่ือประโยชน์ 
ต่อคว�มมั่นคง ปลอดภัยของชุมชน และสังคม
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 ใน พ.ศ. 2551 ห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์  
สถาบนันติิวทิยาศาสตร์ กระทรวงยตุธิรรม ได้รบัวตัถุพยานคดข่ีมขืน 
เดก็สาวรายหน่ึงตกเป็นเหยือ่ของการล่วงละเมดิทางเพศในเขตพืน้ท่ี 
อำาเภอเมืองปทุมธานี ราวตี 3 ของวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551  
ขณะที่มารดาต้องออกไปทำางานหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เช้าตรู่  
เด็กสาวอยู่บ้านเพียงลำาพัง เธอถูกทำาร้ายและถูกข่มขืน ตำารวจ 
ตรวจเก็บหลักฐานหลายรายการรวมทั้งกางเกงชั้นในที่เด็กสาว 
สวมใส่ และส่งมายังห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม  
สถาบนันิตวิทิยาศาสตร์ จากการตรวจพสิจูน์พบคราบอสจุ ิตวัอสจุิ  
และสารพันธุกรรมของบุคคลเพศชาย แต่ในเวลานั้นไม่มีตัว 
ผู้ต้องสงสัยมาตรวจเปรียบเทียบ จึงทำาได้เพียงจัดเก็บรูปแบบ 
สารพันธกุรรมทีไ่ด้ไว้ในฐานข้อมลูทางคดขีองสถาบนันติวิทิยาศาสตร์ 
หลายปีผ่านไปจนเมือ่ปลาย พ.ศ. 2562 โปรแกรมการเปรยีบเทียบ 
รูปแบบสารพนัธกุรรม (matching program) ในระบบการจดัการ 
และการสืบค้นฐานข้อมูล ซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พัฒนา 
และเริ่มใช้งานต้ังแต่ พ.ศ. 2556 รายงานการพบรูปแบบ 
สารพันธุกรรมที่ตรงกันของผู ้ต ้องขังที่ถูกตัดสินจำาคุกในคด ี
ค้ายาเสพติด เมื่อ พ.ศ. 2559 และกำาลังจะถูกปล่อยตัวพ้นโทษ  
ตรงกนักบัรูปแบบสารพนัธกุรรมทีไ่ด้จากคราบอสจุบินกางเกงช้ันใน 
จากฐานข้อมูลทางคดี 

คดีคงค้าง (Cold Case) ที่ตรวจพบว่า 
ตรงกันกับฐานข้อมูลฯ 

การตรวจพบการกระทำาผิดซำ้า 
ของผู้ต้องขังจากฐานข้อมูลฯ 

 รายงานผลการเปรียบเทียบรูปแบบสารพันธุกรรมใน 
ฐานข้อมลูผูต้้องขัง ของโปรแกรมการเปรยีบเทียบรูปแบบสารพนัธกุรรม 
(matching program) ในระบบการจัดการ และการสืบค้น 
ฐานข้อมลู สถาบันนติวิทิยาศาสตร์ สามารถแสดงให้เห็นถงึประวตัิ 
การกระทำาผิดซำ้าของผู้ต้องขัง เช่น ตัวอย่างท่ี 1 ผู้ต้องขังชาย 
ถูกตัดสินจำาคุกในคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ใน พ.ศ. 2549  
เป็นเวลา 9 เดอืน เมือ่พ้นโทษแล้วกลบัมากระทำาผดิซำา้ และถกูตดัสิน 
จำาคกุในคดมียีาเสพตดิไว้ในครอบครองเพือ่จำาหน่าย ใน พ.ศ. 2551 
เป็นเวลา 3 ปี แต่เมื่อพ้นโทษได้เปลี่ยนช่ือและกระทำาผิดซำ้าอีก 
ด้วยฐานความผิดเดิม ใน พ.ศ. 2558 และถูกตัดสินจำาคุกเป็นเวลา  
4 ปี ตัวอย่างท่ี 2 ผู้ต้องขังหญิง ถูกจับกุมฐานมียาเสพติดไว้ใน 
ครอบครองเพื่อจำาหน่ายเมื่อ พ.ศ. 2544 ถูกตัดสินจำาคุกเป็นเวลา  
3 ปี พ้นโทษเมือ่ปลาย พ.ศ. 2547 และไม่มปีระวัตกิารกระทำาผดิซำา้ 
เป็นเวลาเกือบ 10 ปี จนถึงใน พ.ศ. 2558 ถูกตัดสินจำาคุกในคดี 
มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจำาหน่ายเป็นเวลา 4 ปี พบใน 
ประวัตภิายหลงัว่ามกีารเปลีย่นนามสกุล ตัวอย่างที ่3 ผูต้้องขงัชาย 
ชาวต่างชาติ ถูกจับกุมในคดีทำาร้ายร่างกาย เมื่อ พ.ศ. 2548  
เมือ่พ้นโทษได้กลบัมากระทำาผดิซำา้ในคดมียีาเสพตดิไว้ในครอบครอง 
ถูกตัดสินจำาคุกเป็นเวลา 3 ปี ในทั้ง 2 ครั้ง ที่ถูกจับกุม ให้ข้อมูล 
ประวัติเป็นชื่อและนามสกุลภาษาไทยที่ต่างกัน และไม่มีข้อมูล 
เลขที่บัตรประจำาตัวประชาชน

 ใน พ.ศ. 2556 - 2562 รายงานการพบรูปแบบสารพันธุกรรม 
ที่ตรงกันภายในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังมีจำานวน 520, 77, 87,  
518, 616, 538 และ 347 ครั้ง ตามลำาดับปี รวมถึงช่วง 2 เดือนแรก 
ของปี พ.ศ. 2563 พบจำานวน 69 ครั้ง รวมแล้วจนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล  
ณ วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) มรีายงานการพบรูปแบบสารพนัธกุรรม 
ที่ตรงกันภายในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังมากถึง 2,772 ครั้ง  
ซ่ึงสามารถนำามาวิเคราะห์เพื่อแสดง “รูปแบบการกระทำาผิดซำ้า” ได้  
ตัวอย่างเช่น ใน พ.ศ. 2562 โปรแกรมการเปรียบเทียบรูปแบบ 
สารพนัธกุรรม (matching program) รายงานการพบรปูแบบสารพนัธกุรรม 
ทีต่รงกันภายในฐานข้อมลูฯ จำานวน 347 ครัง้ เมือ่วเิคราะห์แล้วเป็นรายงาน 
การกระทำาผดิซำา้ จำานวน 248 ครัง้ การกระทำาผดิซำา้ท่ีมสีถิตสิงูสุด มากถึง 
139 ครัง้ คอืการกระทำาผดิซำา้ในคดยีาเสพตดิ หรอืมากกว่า 56 เปอร์เซน็ต์  
และมากกว่า 70 ครั้ง ของรายงานการพบรูปแบบสารพันธุกรรมที่ตรงกัน  
หรือประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์ เป็นการกระทำาความผิดในคดีอื่นๆ ได้แก่  

สถิติฐานความผิดในกรณี 
การกระทำาผิดซำ้า

ทำาร้ายร่างกาย ฆ่า ปล้น ชิงทรัพย์ ข่มขืน และครอบครองอาวุธผิดกฎหมาย ซึ่งมักจะพบการกระทำาผิดซำ้าร่วมกับคดีการเสพ หรือการค้า 
ยาเสพติด รายงานการเปรียบเทียบด้วยรูปแบบสารพันธุกรรมนี้ยังสามารถชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดของข้อมูลบุคคล ที่ผู้ต้องขังให้ข้อมูลไว้  
ไม่ตรงกันในแต่ละครั้งที่ถูกดำาเนินคดี ได้แก่ ชื่อหรือนามสกุล 86 ครั้ง เลขที่บัตรประจำาตัวประชาชน 200 ครั้ง ไม่ตรงกันทั้งชื่อ นามสกุล  
และเลขที่บัตรประจำาตัวประชาชน 52 ครั้ง จากทั้งหมด 248 ครั้ง 
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 จากข้อมูลคดีคงค้าง (Cold Case) ที่กล่าวถึงข้างต้น แม้ว่าด้วยศักยภาพของฐานข้อมูลสารพันธุกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ 
สามารถหาตัวผู้กระทำาความผิดได้ แต่ต้องใช้เวลายาวนานถึง 11 ปี หลังเกิดเหตุ และจากข้อมูลการตรวจพบการกระทำาผิดซำ้า และสถิติ 
ฐานความผดิในกรณีการกระทำาผดิซำา้ ชีใ้ห้เหน็ว่าผูต้้องขังท่ีพ้นโทษออกมาแล้ว มแีนวโน้มกลบัมากระทำาความผดิซำา้อกี และทวีความรนุแรง 
เพ่ิมขึ้น อีกทั้งรายละเอียดของข้อมูลบุคคลที่ผู ้ต้องขังให้ข้อมูลไว้ไม่ตรงกันในแต่ละครั้งท่ีถูกดำาเนินคดี ทำาให้การระบุตัวตนและ 
การสืบค้นประวัติในฐานข้อมูลด้วยข้อมูลพื้นฐานช่ือ นามสกุล เลขท่ีบัตรประจำาตัวประชาชน ไม่สามารถทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การขยายฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังโดยการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมของผู้ต้องขังตั้งแต่แรกเข้า และการดำาเนินการจัดเก็บ 
ตัวอย่างผู้ต้องขังทั่วประเทศ จะเป็นการขยายขีดความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูลสารพันธุกรรมได้อย่างชัดเจน 

เอกสารอ้างอิง
N.Boonderm et al., Effectiveness of CIFS DNA Database in Thailand; FSI Genetics (2017) 585-586.
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_National_DNA_Database
https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/largest-dna-database/

 เพือ่การเดินหน้าไปของกระบวนการยติุธรรม และประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลสารพนัธกุรรม ซ่ึงเป็นการนำาเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
และความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นกลไกหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม  
กรมราชทัณฑ์และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้ลงนามใน “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดทำาระบบฐานข้อมูล 
ผู้กระทำาความผิด/ผู้ต้องขัง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ ระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์  
กระทรวงยุติธรรม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดเก็บสารพันธุกรรม 
ผู้ต้องขังทั่วประเทศ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้กระทำาความผิด/ผู้ต้องขัง ขยายขีดความสามารถของฐานข้อมูลสารพันธุกรรม  
กระทรวงยตุธิรรม อนัจะเป็นเครือ่งมอืทีส่ำาคัญใน 3 ประการ ได้แก่ 1. เพิม่ประสทิธภิาพการหาข้อเท็จจรงิ สนบัสนนุการสบืสวน สอบสวน  
ป้องปราม และปราบปรามคดีอาชญากรรม และอาชญากรรมข้ามชาติ 2. อำานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และ 3. เฝ้าระวัง 
และป้องปรามการกระทำาผิดซำ้าของผู้ที่พ้นโทษ เสริมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและสังคมในกระบวนการคืนคนดีสู่สังคมของ 
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม หากแต่ในปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลประวัติและตัวอย่างสารพันธุกรรมผู้ต้องขัง ต้องกระทำาภายใต ้
หลักความยินยอม แผนการจัดเก็บตัวอย่างผู้ต้องขังทั่วประเทศจึงยังมีช่องโหว่ เป็นหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่จะเล็งเห็น 
ถงึประโยชน์ของฐานข้อมลูสารพนัธกุรรม และร่วมกนัผลกัดนัให้เกดิกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัในการจดัเกบ็ตวัอย่างสารพันธุกรรม 
ผู้ต้องขัง เพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคง ปลอดภัยของชุมชน และสังคมยิ่งขึ้นไป 
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ที่นี่ยุติธรรม 

  เดือนมกราคม 2563  

กระทรวงยุติธรรมจัดพิธีลงนาม MOU “โครงการชีวิตสีชมพู” ให้โอกาสสร้างอาชีพผู้ก้าวพลาด
7 ม.ค. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานและสักขีพยานในงานแถลงข่าวและพิธีลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการชีวิตสีชมพู” ระหว่างกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำากัด  
(ในนามเครือ่งสำาอางมสิทนี) และโครงการปนัฝนัปนัยิม้ ในการจดัจำาหนา่ยสนิคา้และผลติภณัฑผ่์านแอปพลเิคชนั “Ning Nong Shopping Thailand”  
โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายดนัย ดีโรจนวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบทเตอร์เวย์ 
(ประเทศไทย) จำากัด และ ดร.ณัฐพงศ์ โมกขพันธ์ ผู้อำานวยการโครงการปันฝันปันยิ้ม เป็นผู้ร่วมแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงฯ  
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรมติดตาม “ปฏิบัติการ 1386  
ชุมชนสีขาวสร้างสุข” ลดความเดือดร้อน 
ของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล
16 ม.ค. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรม เป็นประธานเปิดและกำากับติดตาม “ปฏิบัติการ 1386  
ชุมชนสีขาวสร้างสุข” พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์  
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช 
ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจำากระทรวงยตุธิรรม และ รองศาสตราจารย ์ดร.วรีศิ  
อมัระปาล ทีป่รกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม (ดา้นวชิาการ)  
เข้าร่วมปฏิบัติการ โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส.  
ผู้แทนจากกองบัญชาการตำารวจนครบาล (บช.น.) กองบัญชาการ 
ตำารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ 
กว่า 400 นาย พร้อม Video Conference ไปยังหน่วยปฏิบัติการ 
ในพืน้ทีท่ัว่ประเทศ ณ สำานกังาน ป.ป.ส. ถนนดนิแดง กรงุเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรมจัดการสัมมนา  
APRAG Conference 2020
16 ม.ค. 2563 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลดักระทรวงยตุธิรรม เปน็ประธานในพธิเีปดิการสัมมนา APRAG  
Conference 2020 ในหัวข้อ Innovations and Challenges:  
facing the Arbitration Industry จัดโดย สถาบันอนญุาโตตลุาการ  
(International Arbitration Center : THAC) โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ  
การพัฒนากฎหมาย การปรับปรุงมาตรฐานและความรู้ที่เก่ียวกับ 
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ การให้คำาปรึกษา การระงับ 
ขอ้พพิาทใหก้บัผูป้ฏบิตังิานดา้นกฎหมาย ประกอบดว้ย ทนายความ  
นิติกร ผู้พิพากษา ท่ีปรึกษากฎหมาย ตลอดจนบุคลากร 
ทางการศึกษาและภาคธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการระงับข้อพิพาท 
โดยวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute  
Resolution : ADR) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์  
ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร

1

กองบรรณ�ธิก�ร
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กระทรวงยุติธรรมจัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย  
รุ่นที่ 1/2563

กระทรวงยุติธรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่จังหวัดพิจิตร
17 ม.ค. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมช้ีแจงแกนนำาระดับตำาบล พื้นที่ 
จงัหวัดพิจติร ภายใตโ้ครงการสรา้งพืน้ทีป่ลอดภยัในหมูบ่า้น/ชุมชน จงัหวดัตาก สโุขทัย พษิณโุลก พจิติร และนครสวรรค ์เพือ่ให้เกดิแนวทางปอ้งกนั 
และเฝ้าระวังยาเสพติด โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน  
ณ อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์ ห้างสรรพสินสินค้าแฮปปี้พลาซ่า อำาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

17 ม.ค. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย รุ่นท่ี 1 ประจำาปี 
งบประมาณ 2563 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำาเนินงานป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้มีประสิทธิภาพ 
ผู้เสพ/ผู้ติดได้รับการบำาบัดฟ้ืนฟูในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 
จังหวัดสุโขทัย ได้มาตรฐานเป็นไปตามแนวทางที่กำาหนด พร้อมท้ัง 
บคุลากรผูป้ฏิบติังานด้านยาเสพติด ได้มโีอกาสเรยีนรู ้ทำาความเข้าใจ  
และพัฒนาทักษะ รูปแบบการดำาเนินการบำาบัดรักษาและสามารถ 
สร้างระบบการทำางานที่เป็นมาตรฐาน ณ หอประชุมวรรณกลาง  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

30 ม.ค. 2563  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยตุธิรรม เป็นประธานในพธิลีงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอื 
การดำาเนินงานให้คำาปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู ้ต้องหาหรือจำาเลย 
คดียาเสพติดในระบบศาล ระหว่างสำานักงานศาลยุติธรรม สำานักงาน 
ปลดักระทรวงยุตธิรรม สำานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำานกังาน 
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำานักงาน ป.ป.ส.  
ในระยะเวลา 3 ปี (2563 - 2565) เพื่อขับเคลื่อนงานคลินิก 
ให้คำาปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู ้ต ้องหาคดียาเสพติดไปยังศาล 
ทั่วประเทศ และลดการกระทำาความผิดซำ้าของผู้ต้องโทษในคด ี
ยาเสพติด ณ ห้องประชุมสำานักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคาร 
ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรมจัดพิธีลงนามระหว่าง 5 หน่วยงานภาคี  
ขับเคลื่อนงานให้คำาปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหา 
คดียาเสพติดในระบบศาล มุ่งขยายคลินิกจิตสังคม  
75 ศาล ทั่วประเทศ ในปี 2565 คาดช่วยลดการกระทำา 
ความผิดซ้ำา - แก้ปัญหานักโทษล้นคุก
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  เดือนกุมภาพันธ์  2563  2

กระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำารวจพื้นที่ปลูกกระท่อม บ้านน้ำาพุ  
ผลักดันปลดล็อกกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5
20 ม.ค. 2563 นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และ นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษา ป.ป.ส. พร้อมคณะ ลงพื้นที ่
โรงเรียนท่าชีวิทยาคม ตำาบลนำ้าพุ อำาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดโครงการศึกษาวิจัยเพื่อสำารวจและจัดทำาฐานข้อมูล 
พืชกระท่อมพื้นที่นำาร่อง ตำาบลนำ้าพุ อำาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำาชุมชน และชาวบ้านในพื้นที ่
กว่า 500 คน ให้การต้อนรับ

รมว.ยุติธรรม พร้อมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์  
(Halfway House) ณ บ้านปูลา รายอ ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส

21 ม.ค. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีริศ อัมระปาล ที่ปรึกษา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม (ด้านวชิาการ) นายประสาร มหาลีต้ระกลู รองปลดักระทรวงยตุธิรรม และคณะผูบ้รหิารกระทรวงยตุธิรรม  
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ (Halfway House) โดยติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป  
ซ่ึงเป็นสถานท่ีให้การช่วยเหลอืสงเคราะห์ ติดตามดูแล ฝึกอบรมให้ความรูทั้กษะอาชีพในการใช้ชีวติแก่ผูก้ระทำาผดิท่ีอยูใ่นระบบคมุประพฤต ิ 
ให้ปรับสภาพชีวิตก่อนกลับเข้าสู่สังคม ภายใต้การดูแลของคนในชุมชนที่ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิต ลดการกระทำาผิดซำ้า  
พร้อมคืนคนดีสู่สังคมต่อไป ณ ชุมชนกาแลตาแป อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

กระทรวงยุติธรรมจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดพร้อมกันทั่วประเทศ  
กว่า 800 รายการ มูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท
3 ก.พ. 2563 นายสมศักด์ิ เทพสทุนิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมขายทอดตลาดทรพัย์สนิคดยีาเสพตดิ 
ท่ัวประเทศ จำานวนกว่า 800 รายการ มูลค่ารวมประมาณกว่า 30 ล้านบาท ประกอบด้วย ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ ยานพาหนะ  
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า โทรศพัท์มอืถอื และอาวธุปืน จดัโดย สำานกังาน ป.ป.ส. ร่วมกับกรมบงัคบัคด ีณ สำานกังาน ป.ป.ส. ถนนดนิแดง กรุงเทพมหานคร
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กระทรวงยุติธรรมร่วมการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)  
ครั้งที่ 1/2563
4 ก.พ. 2563 นายวิษณุ เครอืงาม รองนายกรัฐมนตร ีในฐานะ 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ  
(กพยช.) เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการพฒันาการบรหิาร 
งานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสมศักดิ์  
เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ 
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข  
เลขาธิการ ป.ป.ส. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำานวยการสำานักงาน 
กจิการยตุธิรรม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 301 
ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำาเนียบรัฐบาล

กระทรวงยุติธรรม ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา 
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ  
แก่ผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิง 
เจ้าหน้าที่และประชาชนกลางเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา
19 ก.พ. 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
จากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงเจ้าหน้าที่และประชาชนกลางเมือง 
จงัหวดันครราชสมีา ส่งผลให้มผีูเ้สยีชวิีตและผูบ้าดเจบ็จำานวนมาก  
โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
นายเรอืงศกัดิ ์สวุาร ีอธบิดกีรมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ ผู้บริหาร 
จากหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง ครอบครวัผูเ้สยีหาย และหน่วยงาน 
ในพื้นท่ี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์  
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 ทัง้นี ้กระทรวงยตุธิรรม ได้พจิารณาให้ความช่วยเหลอืเยยีวยา 
กรณีเสียชีวิต จำานวน 27 ราย เป็นเงินจำานวน 2,940,000 บาท  
ซ่ึงการมอบเงนิเยียวยาดังกล่าว มทีายาทและผูม้สีทิธิรบัเงนิเยยีวยา 
เข้ารับมอบฯ จำานวน 25 ราย เป็นเงินจำานวน 2,730,000 บาท 
และอีก 2 ราย ที่ไม่สามารถเดินทางมารับเงินเยียวยาได้นั้น  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะได้ดำาเนินการโอนเงินเข้าบัญชี 
ให้ทายาทผู้เสียชีวิตต่อไป

28 ก.พ. 2563 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมอาเซียน 
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา  
(The ASEAN Conference on Crime Prevention and  
Criminal Justice - ACCPCJ) คร้ังที ่2 โดยได้รบัความร่วมมอืจาก 
เจ้าหน้าทีอ่าวโุสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASLOM) ด้านอาชญากรรม 
ข้ามชาติ (SOMTC) คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 
อาเซียน (SOCA) ตลอดจนผู้กำาหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน และ 
นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องแกรนด์  
บอลรูม โรงแรมสวิสโฮเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรมร่วมประชุมอาเซียนว่าด้วย 
การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
(ACCPCJ) ครั้งที่ 2 เสริมวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน 
สร้างนวัตกรรมแห่งความยุติธรรมเพื่อทุกคน
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  กิจกรรมจิตอาสา  

23 ม.ค. 2563 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจ 
และคุม้ครองเดก็และเยาวชน เปน็ประธานในพธิเีปดิกิจกรรมบรจิาคโลหติ ภายใตช้ือ่ “โครงการบรจิาคโลหติ เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการน้อมนำาพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของการทำาความดี ด้วยหัวใจ โดยการบริจาคโลหิตเป็นการทำาความดีรูปแบบหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงความเสียสละเพื่อส่วนรวม  
และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำานึกข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเรื่องของการบริจาคโลหิต 
ด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร 
เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กับกิจกรรม  
“ตั้งวงเล่า เม้าท์ทุกข์สุข” (ครั้งที่ 1)

14 ก.พ. 2563  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง 
ยตุธิรรม เปน็ประธานในการมอบเงนิรางวลัและเกยีรตบิตัรแกบ่คุลากรทีไ่ดรั้บ 
รางวัล ในกิจกรรมการประกวดบทละครสั้นวัฒนธรรมองค์กร และกิจกรรม 
ขอ้เสนอแนะและแนวคดิสร้างสรรคใ์นการพฒันาและการปรบัปรงุงาน รวมทัง้ 
เปดิงานกิจกรรมสือ่สารภายในองค์กร เพือ่ยกระดับผลการประเมนิคณุธรรม 
และความโปร่งใสของหน่วยงาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม “ตั้งวงเล่า เม้าท์ทุกข์สุข” โดยกิจกรรมครั้งนี้ชื่อกิจกรรม 
การทำา CPR และ AED (My Ambulance…กระตุกใจในวันวาเลนไทน์)  
โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 เป็นผู้นำาการสาธิตทำา CPR  
และการใชเ้ครือ่ง AED ณ หอ้งออกกำาลังกาย กองออกแบบและกอ่สรา้ง (เดมิ)  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ช้ัน 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 
ภายใต้ชื่อ “โครงการบริจาคโลหิต 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” (ครั้งที่ 3)

กระทรวงยุติธรรมจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำาเนินกิจกรรม 
จิตอาสากระทรวงยุติธรรม
4 ก.พ. 2563 ศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง 
การดำาเนินกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม โดยมี นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์ประสานงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม (ศป.จอส.ยธ.)  
เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม ให้แก่ 
ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน 904 หลักสูตรหลักประจำา รุ่นที่ 3/62 หลักสูตรหลัก 
ประจำา รุ่นที่ 4/62 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2/62 และหลักสูตรพื้นฐาน  
รุ่นท่ี 3/62 ของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งส้ิน 86 คน ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรมร่วมกิจกรรมจิตอาสา  
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
5 ก.พ. 2563 นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้ช่วยปลัด 
กระทรวงยุติธรรม นายสำารวม บุญเสริม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
บริหารทรัพยากรบุคคล และข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน 
ในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำานักงาน 
กจิการยตุธิรรม เขา้รว่มกจิกรรมจติอาสา ณ โรงทานวดัชลประทาน 
รังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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คนยุติธรรม
กองบรรณ�ธิก�ร

สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำาปี 2562
 แม้ในปีน้ีจะมีสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) ซ่ึงคณะกรรมก�รจัดง�นวันข้�ร�ชก�ร 
พลเรอืน ในก�รประชมุครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 12 มีน�คม พ.ศ. 2563 มีมตงิดจดักิจกรรมเน่ืองในวนัข�้ร�ชก�รพลเรอืนท้ังในส่วนกล�ง 
และส่วนภูมภิ�ค และปรบัเปล่ียนรปูแบบแนวท�งก�รจดัพธิมีอบเกียรติบัตรและเขม็เชดิชเูกียรติแก่ข�้ร�ชก�รพลเรอืนดเีดน่ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562  
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสั่งก�รน�ยกรัฐมนตรี และแนวท�งของกระทรวงส�ธ�รณสุข ในก�รป้องกันและควบคุมโรค โดยมอบหม�ยให้หัวหน้� 
ส่วนร�ชก�รระดับกระทรวงหรือเทียบเท่� เป็นผู้พิจ�รณ�กำ�หนดวัน เวล� สถ�นที่ และรูปแบบก�รจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรต ิ
แก่ข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่นในสังกัดได้ต�มคว�มเหม�ะสม โดยกระทรวงยุติธรรมได้รับเกียรติจ�ก น�ยสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่�ก�ร 
กระทรวงยุติธรรม เปน็ประธ�นก�รมอบเกยีรติบัตรและเขม็เชดิชเูกียรตแิกข่�้ร�ชก�รพลเรอืนดเีดน่ สงักัดกระทรวงยติุธรรม จำ�นวน 19 ท่�น
 กองบรรณ�ธิก�รว�รส�รยุติธรรม ขอแสดงคว�มยินดีกับข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำ�ปี 2562  
ทุกท่�น ท่ีได้รับร�งวัลอันทรงเกียรติน้ี ซึ่งเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณง�มคว�มดีท่ีทุกท่�นได้เสียสละทำ�ง�นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประช�ชน 
และประเทศช�ติ และขอยกย่องคุณง�มคว�มดีของทุกท่�นด้วยหลักก�รปฏิบัติตนของก�รเป็นข้�ร�ชก�รท่ีดี เพื่อส่งเสริมเป็นแรงบันด�ลใจ 
และแนวท�งในก�รปฏิบัติหน้�ที่ก�รทำ�ง�นให้กับทุกท่�นค่ะ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที ่
อย่างเต็มความสามารถ 

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ดำารงและรักษาไว้ 
ซึ่งเกียรติศักดิ์ของข้าราชการที่ดี

 เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ย ห ลั ก ก � ร ทำ � ง � น แ ล ะ 
ก�รใช้ชีวิตของข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น 
ท่ีมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นรับร�ชก�ร 
ม�ย�วน�นท่ีสุด และผู้ท่ีมีอ�ยุน้อยท่ีสุด  
ว่�มีหลักก�รปฏิบัติตนอย่�งไร จึงได้รับ  
“รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น”

1 นางสาวกาญจนามาส ชำานาญกิจ
ผู้ตรวจสอบภ�ยในกระทรวง
(นักวิช�ก�รตรวจสอบภ�ยในเชี่ยวช�ญ)  
สังกัด กลุ่มตรวจสอบภ�ยใน  
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม

 ตลอดระยะเวลา 34 ปี ในการรับราชการ ดิฉันยึดมั่น 
ในความซื่อสัตย ์  สุจ ริต และปฏิบัติหน ้าท่ีของตนเอง 
อย่างเต็มความสามารถ พร้อมท้ังพัฒนาตนเอง และคุณภาพ 
ในการทำางานอย่างสมำา่เสมอ การปฏบิตัหิน้าท่ีในงานตรวจสอบ 
ภายในนั้น มิใช่เป็นการตรวจสอบอย่างเดียว
 หากแต่ยังทำาหน้าที่เป็นผู้ให้คำาแนะนำา เป็นที่ปรึกษา  
ช่วยแก้ไขปัญหา และสนับสนุนให้หน่วยงานที่ตรวจสอบมีการ 
พัฒนาระบบงาน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถ 
บุคคลให้มีความเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวม  
นอกจากนี้ ดิฉันยังยึดหลักการครองตน ครองคน ครองงาน  
ปฏิบัติประพฤติตนตามหลักมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
 ก�รครองตน : ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ ซ่ือสัตย์สุจริต ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ดำาเนินชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังรักษาและปฏิบัติตาม 
ระเบียบวินัยและกฎหมาย ดำารงและรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักด์ิ 
ของข้าราชการที่ดี
 ก�รครองคน : สนับสนุนและส่งเสริมการทำางานแบบมี 
ส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นท่ีปรึกษา 
ให้คำาแนะนำา รวมทั้งบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ก�รครองง�น : ปฏิบัติงานทั้งในและนอกหน้าที่ด้วย 
ความสมำ่าเสมอ เต็มใจ ขยันหมั่นเพียร มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อราชการ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

1
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 ผลง�นท่ีภ�คภู มิ ใจ ในก�รปฏิ บัติ  
ร�ชก�ร คือ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ด้านคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ โดยขับเคลื่อนให้เจ้าหน้าที่ทหาร 
สามารถทำาหน้าที่คุ้มครองพยานคดีความ 
มั่นคงในพื้นที่ จั งหวัดชายแดนภาคใต้  
ซึ่งต้องยอมรับว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ 
เกิดข้ึนมาก ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่สามารถ 
จบัผูก้ระทำาความผดิมาลงโทษได้ ปจัจัยหน่ึง 
ที่สำาคัญคือพยานผู้เห็นเหตุการณ์ ไม่กล้า 
มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  
ท้ังน้ีสำานักงานคุ้มครองพยานมีการดำาเนินงาน 
ตามพระราชบัญญั ติ คุ้ ม ค รองพยาน 
ในคดีอาญา พ.ศ. 2546 โดยนำามาตรการ 
คุ้มครองพยานไปสนับสนุนกระบวนการ 
ยุติธรรมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้าง 
ชอ่งทางใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ รบัรูส้ทิธขิอง 

พยานในคดีอาญา และขับเคลื่อนให้  
เจ้าหน้าที่ทหารสามารถทำาหน้าที่คุ้มครอง 
พยานได้ และนี่ เ ป็นจุดเ ร่ิมต้นท่ีภูมิ ใจ 
ในการทำางานด้านการคุ้มครองพยาน 
ที่ ส่ งผลให้ เ ป็นการเพิ่ มประสิทธิภาพ 
ในการทำาระบบการคุ้มครองพยาน มาส่งเสริม 
ในกระบวนการยุติธรรม ในพ้ืนที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
 คว�มมุ่งม่ัน ไม่ย่อท้อ คือ ส่ิงท่ีทำ�ให้ 
ประสบคว�มสำ�เร็จในการทำางาน เราอาจ 
จะต้องทำาเป็นสิบครั้ ง กว่าจะประสบ 
ความสำาเร็จ ซึ่งในสิบครั้งนั้น มีความหมาย 
ทกุคร้ัง เราไมก่ลวังานท่ียาก เพราะเราถือว่า 
ทกุอยา่งคอืประสบการณ ์และทำาใหเ้ราโตข้ึน 
ทำาให้เราพัฒนาตนเองขึ้น งานทุกอย่างไม่มี 
อะไรสำาเร็จได้ในครั้งเดียว หรือจะได้อะไร 
มาง่าย ๆ และเชื่อว่าสิ่งที่สอดแทรกจาก 
สิง่ทีเ่ราทำาบอ่ย คอืประสบการณแ์ละความรู ้ 
สิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกัน ภูมิต้านทาน  

ในการที่เราจะทำางานต่อไป ไม่หลีกหนี 
ต่อปัญหา มองผลสัมฤทธ์ิ มองเป้าหมาย  
(goal) เป็นสำาคัญ
 หลักก�รก�รเปน็ข�้ร�ชก�รท่ีดยีดึหลัก 
ครองตน ครองคน ครองงาน ครองตน  
ดว้ยการคดิด ีทำาด ีพดูด ีครองคน คอื เอาใจเขา 
มาใส่ใจเรา ทำางานเป็นทีม มีความเข้าใจ  
เมตตา เอื้อเฟื้อ และครองงาน คือ ทำางาน 
ท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุด แม้มีอุปสรรค 
ก็จะต้องสามารถผ่านไปได้
 เป้�หม�ยในอน�คต คือ ก�รทำ�วันน้ี 
ให้ดีที่สุด ปัจจุบัน = อนาคต คือ ถ้าทำา 
ปัจจุบันดี อนาคตก็จะดี แต่ถ้าระหว่างทาง 
มีอุปสรรคขวากหนาม เราก็ต้องเรียนรู้ 
กบัมนั พรอ้มทีจ่ะเปดิรบัสิง่ใหม่ๆ  ทำาทุกอยา่ง 
ด้วยความสุข ดังหลัก “งานได้ผล  
คนเป็นสุข”
 และข้ า ร าชการพล เ รื อนดี เ ด่ น  
สังกัดกระทรวงยุติธรรม อีก 17 ท่าน จะมี 
หลักการปฏิบัติตนอย่างไร ติดตามใน 
คอลัมน์คนยุติธรรมได้เลยค่ะ

 ต่อด้วยข้าราชการสาวยุคใหม่อีกหนึ่งท่านที่มีอายุน้อยที่สุด 
ในบรรดาข้าราชการพลเรือนที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือน 
ดีเด่นในปีนี้

 แม้จะมีอายุน้อยที่สุดในบรรดาข้าราชการพลเรือนที่ได้รับ 
รางวัลในปีนี้ ด้วยอายุเพียง 36 ปี แต่ทั้งนี้รับราชการมาแล้ว 11 ปี 
เริ่มด้วยการรับราชการคร้ังแรกที่สำานักงานคุมประพฤติจังหวัด 
สมุทรสงคราม จากนั้นโอนย้ายมาสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและ 
เสรีภาพ ในตำาแหน่งนักวชิาการยติุธรรม ทีส่ำานักงานคุม้ครองพยาน  
กลุ่มงานพฒันาระบบและมาตรฐานการคุม้ครองพยาน ซ่ึงจะดแูล 
ในเร่ืองของระเบียบ กฎหมาย และสร้างมาตรฐานการคุ้มครองพยาน 
หรือสร้างรูปแบบการคุ้มครองพยาน 

2 นางสาวปรักมาศ พิมเสน
นักวิช�ก�รยุติธรรมชำ�น�ญก�ร
สังกัด สำ�นักง�นคุ้มครองพย�น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ

ความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ 
คือ สิ่งที่ทำาให้

ประสบความสำาเร็จ

2
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สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
3 นางสาวอรอุษา ชินกระจ่างกิจ
นักวิช�ก�รยุติธรรมปฏิบัติก�ร 
สังกัด กองยุทธศ�สตร์และแผนง�น
 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำาลัง 
ความสามารถ ด้วยความซ่ือสัตย์ 
และคำานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดข้ึน 
กับประชาชนเป็นสำาคัญ

4 นายวัชรินทร์ ทองรักษ์ 
นักทรัพย�กรบุคคลชำ�น�ญก�ร
สังกัด กองบริห�รทรัพย�กรบุคคล
 ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  
เนน้ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ 
งานเปน็หลกั เพือ่ใหทั้นตอ่เวลา อนัจะ 
สง่ผลใหบ้คุลากรของหนว่ยงานมขีวญั 
และกำาลงัใจในการปฏิบติังานจนบรรลุ 
ผลสำาเร็จตามที่คาดหวังได้
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กรมบังคับคดี
6 นายอนุชิต เสียงใหญ่
ผู้ตรวจร�ชก�รกรม
สำ�นักผู้ตรวจร�ชก�รกรม
 เก่งงาน - รับผิดชอบและพัฒนางาน
 เก่งคน - วางตนเหมาะสมกับคนในองค์กรและประชาชน
 เก่งคิด - วางแผนตน คน งาน และเวลา
 เก่งดำาเนินชีวิต – ปฏิบัติตนต่อครอบครัวและสังคมอย่าง 
เหมาะสมและพอเพียง 
7 นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปรีชา
นิติกรชำ�น�ญก�รพิเศษ
สังกัด กองพัฒน�ระบบก�รบังคับคดีและประเมินร�ค�ทรัพย์ 
 การเป็นข้าราชการนั้น นอกจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ราชการแลว้ ขา้พเจา้ยดึถอืปฏบิตัตินใหอ้ยูใ่นศลีธรรม และปฏบิตั ิ
งานราชการโดยยึดมั่นในความดี ตั้งมั่นบนความสุจริต ทุ่มเท และ 
เสียสละ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำาคัญ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
8 นางนลินนาถ ไกรนรา
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเย�วชน เขต 2
สังกัด ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชน 
เขต 2 
 ยดึมัน่ในความซือ่สตัยส์จุรติ และความ 
ยตุธิรรม มคีวามเมตตาตอ่ผูใ้ตบั้งคับบญัชา 
แสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมตลอดเวลา  
เพื่อนำามาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
9 นางสาวดิษยา มีเพียร
นักจิตวิทย�คลินิกชำ�น�ญก�ร
สงักัด ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชนช�ย 
บ้�นกรุณ�
 ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ 
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โดยคำานึงถึง 
ประโยชน์ สู ง สุ ดของประชาชนและ 
ประเทศชาติ

กรมราชทัณฑ์
10 นางนิภา งามไตรไร
ผู้บญัช�ก�รเรอืนจำ�กล�งจงัหวดัสงขล�
สังกัด เรือนจำ�กล�งสงขล�
 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดม่ันในความ 
ถูกต้อง มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ซ่ือสัตย์  
มีความรับผิดชอบ ไม่ เ ลื อกปฏิบั ติ   
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องเป็นผู้นำา 
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

5 นายพีฐิพันธน์ ณัฐวัตรจินดา
พนักง�นคุมประพฤติชำ�น�ญก�ร
สังกัด กองพัฒน�ก�รคุมประพฤติ 
 นำ า ห ลั ก ก า ร ข อ ง ป รั ช ญ า 
เศรษฐกิจพอเพียง มาสร้างสมดุล 
ระหว่างการปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการ 
ที่ดี และการปฏิบัติหน้าท่ีในความ 
รับผิดชอบให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข 
ของประชาชน 

กรมคุมประพฤติ

11 นายพงษ์อภินันทน์ จันกลิ่น
นักทัณฑวิทย�ชำ�น�ญก�ร
สังกัด  กองทัณฑปฏิบัติ
 หลัก ส. สุจริต เช่น การไม่เบียดเบียน 
ผู้อ่ืน การไม่ทรยศต่อวิชาชีพ ใช้ชีวิต 
พอเพียง เป็น ผู้ ใ ห้มากกว่ า เป็นผู้ รับ  
ใช้หลักนิติศาสตร์ปฏิบัติงานตามระเบียบ  
ใช้หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คือ  
การสังเกตและมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย 
พันธมิตร และ ส. เสมอภาค คือ การปฏิบัติ 
ต่อผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
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 กองบรรณ�ธิก�รว�รส�รยติุธรรม ขอชืน่ชมยกย่องข�้ร�ชก�รพลเรอืนดีเดน่ สังกัดกระทรวงยติุธรรม และขอเป็นกำ�ลังใจให้ข�้ร�ชก�รในสังกัดกระทรวง 
ยุติธรรมทุกท่�น ท่ีได้ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มต้ังใจอย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ แน่นอนว่�เร�ช�วยุติธรรม มุ่งม่ันท่ีจะสร้�งร�กฐ�นคว�มเป็นธรรม  
และคว�มเท่�เทียมให้ประช�ชนทุกคน และไม่ว่�คุณจะเป็นใคร ประกอบอ�ชีพอะไร คุณเป็นหนึ่งกำ�ลังที่ส�ม�รถช่วยพัฒน�ประเทศของเร�

12 นายภาณุมาศ หลากจิตร์
เจ้�พนักง�นร�ชทัณฑ์ชำ�น�ญง�น
สังกัด  เรือนจำ�กล�งเข�บิน 
 ซื่อสัตย์ในหน้าที่ เสียสละ มีความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
13 นายกันธกร สำารวมจิตร
นักทัณฑวิทย�ปฏิบัติก�ร
สังกัด  เรือนจำ�พิเศษกรุงเทพมห�นคร  
 ปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยยดืมัน่ในกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั เพือ่ประโยชน ์
สงูสดุของทางราชการ เปน็แบบอยา่งทีด่ ีโดยการลงมอืทำามากกว่า 
คำาสอน ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค มีเมตตา 
และยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
14 พันตำารวจโท เสฏฐ์สถิตย์ สุวรรณกูด
พนักง�นสอบสวนคดีพิเศษชำ�น�ญก�รพิเศษ
สังกัด  กองปฏิบัติก�รคดีพิเศษภ�ค  
 มีฐานคิดที่เป็นบวกกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซ่ึงจะทำาให้เกิดพลัง 
ในการวิเคราะห์เนื้องาน มองเห็นถึงสิ่งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบในงาน 
ดังกล่าว สามารถที่จะกำาหนดวิธีการปฏิบัติ เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายที่กำาหนด 
ไว้เกี่ยวกับงานหรือภารกิจได้
15 นางกิติยา อู่ทรัพย์
เจ้�หน้�ที่คดีพิเศษชำ�น�ญก�ร
สังกัด  สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม  
 น้อมนำาพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 
มาใช้ในการปฏิบัติตน และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ข้าราชการพลเรือน และรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการ 
ได้กำาหนดไว้ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา

สำานักงานกิจการยุติธรรม
16 นางประชุมภร นนท์ธีระสวัสดิ์
นักทรัพย�กรบุคคลชำ�น�ญก�รพิเศษ
สังกัด กองนโยบ�ยและประส�นแผนกระบวนก�ร 
ยุติธรรม
 ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย ทุ่มเทท้ังกำาลังกาย 
กำาลังใจ และกำาลังสติปัญญาในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าทีใ่ห้ประสบความสำาเรจ็ลลุว่งตามเปา้หมาย 
ของงานนัน้ ๆ  และทำางานดว้ยความเตม็ใจและเต็ม 
กำาลงัความสามารถ รวมทัง้ยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม  
จริยธรรม และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
17 นางนารถธิดา สุศรี
นักนิติวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�ร
สังกัด  กองพัฒน�ระบบก�รติดต�มคนห�ย 
และก�รพิสูจน์ศพนิรน�ม
 พอเพียง พออยู่ พอกิน คงไว้ซึ่งความทุ่มเท  
เสียสละและความซ่ือสัตย์สุจริตในงานที่ได้รับ 
มอบหมายอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

สำานักงาน ป.ป.ส.
18 นางปะภาสี คัยนันท์
นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ
สังกัด  สำ�นักง�นพัฒน�ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด
 ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ 
ตั้งใจ พากเพียร และความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำานึงถึงเป้าหมายที่จะให้ 
ประชาชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 
19 นายวีระพล ใจจันทร์
นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ
สังกัด สถ�บันสำ�รวจและติดต�มก�รปลูกพืชเสพติด
 ศึกษากฎระเบียบราชการ พัฒนาตนเองโดยการเพิ่มพูนความรู้ 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน  
ทุ่มเทกับการทำางาน หม่ันปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ให้ความช่วยเหลือ 
เพื่อนร่วมงาน เต็มใจให้บริการ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่
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ยุติธรรมเพื่อประชาชน

 โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญอุกฉกรรจ์ คนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัด 
นครราชสีมา ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำานวนมาก กระทรวงยุติธรรมมิได้นิ่งนอนใจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้จัดศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ท่ีศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
นครราชสีมา พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสานงานกับญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เพ่ือดำาเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยา 
ตามพระราชบญัญัตคิา่ตอบแทนผูเ้สยีหาย และคา่ทดแทน และคา่ใชจ่้ายแกจ่ำาเลยในคดอีาญา และประสานกบัหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง  
เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ในการเยียวยาด้านจิตใจ กระทรวงยุติธรรมนำานักจิตวิทยา  
จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 15 คน ลงไปช่วยฟื้นฟูจิตใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ที่อาจจะยังมีความหวาดกลัวหวาดระแวง 
จากเหตกุารณด์งักลา่วอยู ่ใหส้ามารถกลับมามชีวิีตทีป่กติได้อกีคร้ัง ทัง้นี ้กระทรวงยติุธรรม ได้มอบเงินชว่ยเหลือผู้เสยีชีวิตและบาดเจบ็  
จำานวน 73 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,438,587.50 บาท 

ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหาย  
กรณีรถกระบะพาเยาวชนไปแข่งขันฟุตบอลประสบอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย

 เมือ่วนัที ่6 มกราคม พ.ศ. 2563 วา่ทีร่อ้ยตร ีธนกฤต จติรอารรีตัน์  
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับเรื่องร้องทุกข์จาก 
ครอบครัวผู้เสียหาย กรณีรถกระบะพาเยาวชนไปแข่งขันฟุตบอล 
ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพฯ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย  
โดยศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขได้ดำาเนินการช่วยเหลือ อาทิ เงินเยียวยา 
ผู้เสียหาย จัดหาทนายความในการดำาเนินคดี และให้คำาปรึกษาข้อมูลต่าง ๆ  
พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/39686

กองบรรณ�ธิก�ร

 กระทรวงยุติธรรม มุ่งม่ันดูแลให้คว�มช่วยเหลือ 
ประช�ชนท่ีตกเป็นผู้เสียห�ย หรือได้รับผลกระทบ 
จ�กอ�ชญ�กรรมในระดับพื้นที่ ภ�ยใน 24 ชั่วโมง  
โดยให้สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) เป็น 
หนว่ยง�นหลักในก�รบูรณ�ก�รให้คว�มชว่ยเหลือ 
ผู้เสียห�ยหรอืเหยือ่ ในชว่งเดอืนมกร�คม – มีน�คม 
2563 มีหล�ยกรณีตัวอย่�งจ�กก�รทำ�ง�นของ 
กระทรวงยุติธรรม ภ�ยใต้แนวท�ง “ยุติธรรมใส่ใจ 
Justice Care” ท่ีส�ม�รถช่วยให้ก�รทำ�ง�น 
ในก�รช่วยเหลือเหยื่อ และผู้ ได้รับผลกระทบ 
จ�กอ�ชญ�กรรมด้วยคว�มรวดเร็วและเข้�ถึง 
คว�มเป็นธรรมอย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น
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สยจ.นครนายก ให้ความช่วยเหลือ กรณีหนุ่มใหญ่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต

 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช  
ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจำากระทรวงยตุธิรรม รบัเรือ่งจากตวัแทนผู้เสยีหาย 
จากงานเสริมแพ็คสินค้าที่บ้านผ่านเพจ FACEBOOK “งานเสริม 
เพิ่มรายได้ บ้านเฮงเฮง” หลังพบผู้เสียหายจำานวนกว่า 1 พันคน 
ทั่วประเทศ ถูกหลอกในลักษณะเช่นเดียวกัน โดยได้บูรณาการ 
ประสานไปยังตำารวจที่เกี่ยวข้องกับคดี และเร่งช่วยเหลือผู้เสียหาย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/40473

 เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
นครนายก ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีชายวัย 46 ปี ถูกคนร้าย 
ใช้อาวธุปืนยงิเสยีชวีติ บริเวณทางข้ึนนำา้ตกศรีกระอาง อำาเภอบ้านนา 
โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำาปรึกษาด้านกฎหมาย คำาแนะนำาด้านต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้ง  
แจ้งสิทธใินการยืน่ขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ตามพระราชบญัญตั ิ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย 
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
ให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/42359

สยจ.ชลบุรี ให้ความช่วยเหลือเด็กชายวัย 16 ปี ถูกทำาร้ายร่างกายจนสลบ 

กระทรวงยุติธรรมรับเรื่องจากตัวแทนผู้เสียหายจากงานเสริมแพ็คสินค้าที่บ้าน 
ผ่านเพจ FACEBOOK พบผู้เสียหายจำานวนกว่า 1 พันคน ทั่วประเทศ

 

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี 
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็กชาย อายุ 16 ปี ถูกทำาร้ายร่างกายบริเวณ 
ร้านเกมย่านตลาดริมถนนบางแสน เนื่องจากคนร้ายไม่พอใจที่เด็กชาย 
แจ้งความว่าตนขโมยโทรศัพท์มือถือ เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้พบกับ 
ผู้ปกครองของเด็กชายดังกล่าว ให้คำาปรึกษาทางด้านกฎหมาย เยียวยา 
จิตใจ และดำาเนินการแจ้งสิทธิและรับคำาขอตามพระราชบัญญัติ 
คา่ตอบแทนผูเ้สยีหาย และคา่ทดแทน และคา่ใชจ้า่ยแกจ่ำาเลยในคดอีาญา  
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก่ผู้บาดเจ็บ  
และช่วยประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อขอส่งตัวผู้เสียหายรักษา 
ในโรงพยาบาลที่ประสงค์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/41768
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สยจ.เชียงราย ให้ความช่วยเหลือกรณีแม่ลูกถูกรถหกล้อชน เสียชีวิต 1 สาหัส 1

สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือหญิงสาวถูกแฟนหนุ่มยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส

 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย  
ลงพ้ืนท่ีให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายซ่ึงเป็นสองแม่ลูก ถูกรถบรรทุกหกล้อชน  
บริเวณถนนแยกเทศบาลตำาบลหงาวมุ่งหน้าไปตำาบลตับเต่า ส่งผลให้ผู้เป็นแม่ 
อายุ 66 ปี เสียชีวิต และลูกสาวอายุ 46 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งคนขับ 
รถบรรทุกหกล้อรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ ทั้งนี้ เบื้องต้นเจ้าหน้าท่ี 
ได้ให้คำาแนะนำาปรึกษาเบ้ืองต้นในข้อกฎหมายการดำาเนินคดี พร้อมทั้ง  
รับคำาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 
ผูเ้สยีหาย และคา่ทดแทน และคา่ใชจ่้ายแกจ่ำาเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2544 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 จากผู้เสียหาย นอกจากนี้  
ได้ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาท้ังด้านคดี 
 ด้านการสงเคราะห์ ด้านให้คำาปรึกษานักจิตวิทยาเข้าช่วยเหลือด้วย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/41414

 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
พษิณโุลก ลงพืน้ทีช่ว่ยเหลอืผูเ้สยีหายเปน็หญงิอาย ุ32 ป ีถกูแฟนหนุม่ 
อายุ 35 ปี ยิงด้วยอาวุธปืนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และผู้ก่อเหตุ 
ได้ใช้อาวุธปืนเดียวกันยิงตนเองเพื่อหวังฆ่าตัวตาย แต่ได้รับบาดเจ็บ 
สาหัสเชน่กนั เบือ้งตน้เจา้หนา้ทีไ่ดใ้หค้ำาปรกึษาทางกฎหมายเกีย่วกบั 
แนวทางการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งที่เ ก่ียวเนื่องกับ 
คดีอาญา แกญ่าติของผู้เสียหาย พร้อมแจ้งให้ทราบสิทธิของผูเ้สยีหาย 
ทีพ่งึไดร้บัตามพระราชบญัญตัคิา่ตอบแทนผูเ้สยีหาย และค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/41062

สยจ.เชียงใหม่ ให้ความช่วยเหลือนักปั่นจักรยานชาวเกาหลี ถูกรถกระบะชนเสียชีวิต

 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรม 
จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยเหลือกรณีนัก ป่ันจักรยานดาวรุ่ ง 
ชาวเกาหล ีถกูรถกระบะชนเสยีชวีติ บรเิวณถนนแมร่มิ มอ่นแจม่ - 
สะเมิง โดยเจ้าหน้าท่ีได้ประสานไปยังครอบครัวของผู้เสียหาย  
เพื่อแจ้งสิทธิ และขั้นตอนการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติ 
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย 
ในคดอีาญา พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559
อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม : https://www.moj.go.th/view/40723
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สยจ.อุดรธานี ให้ความช่วยเหลือกรณีพ่อเครียด ฆ่ายกครัว 4 ศพ หนีหนี้

สยจ.มุกดาหาร ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย 3 ราย ถูกลูกชายเมายาบ้าใช้มีดไล่ฟันจนบาดเจ็บสาหัส

 เม่ือวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
อดุรธาน ีลงพืน้ท่ีให้ความช่วยเหลือครอบครวัผูเ้สยีหาย กรณชีายอายุ  
50 ปี เครียด เนื่องจากมีภาระหนี้สิน จึงใช้ของแข็งทุบศีรษะภรรยา  
และลูกสาวอายุ 23 ปี และ 19 ปี เสียชีวิต จากนั้นผูกคอตนเอง 
เสียชีวิตตาม เบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งสิทธิการขอรับค่าตอบแทน 
ผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ให้แก่ทางญาติและทายาท 
ของผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว ซึ่งภายหลังเสร็จพิธีฌาปนกิจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/39698

 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
มกุดาหาร ลงพืน้ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืผูเ้สยีหาย จำานวน 3 ราย จากกรณ ี
ลูกชายเมายาบ้า คลุ้มคลั่ง ใช้อาวุธมีดไล่ฟันพ่อแม่และยาย จนได้รับ 
บาดเจ็บสาหัส ในพื้นที่ตำาบลคำาป่าหลาย อำาเภอเมือง โดยเบื้องต้น 
เจ้ าหน้ า ท่ี ได้แจ้ งสิทธิและ รับคำ าขอค่ าตอบแทนผู้ เสี ยหาย  
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย 
แก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559 ไว้แล้ว และจะดำาเนินการช่วยเหลือต่อไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/42682

สยจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกรณีหญิงวัย 70 ปี  
ถูกลูกชายฆ่าเสียชีวิต และนำาศพไปฝังอำาพรางในไร่มันสำาปะหลัง

 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
นครสวรรค์ ลงพ้ืนท่ีให้ความช่วยเหลือกรณีลูกชายได้ทำาการปิตุฆาต 
มารดา และอำาพรางศพไว้ในไร่มันสำาปะหลัง โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ 
ได้แจ้งสิทธิขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติ 
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย 
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
และใหค้ำาปรึกษาด้านกฎหมาย รวมท้ังคำาแนะนำาด้านต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
แก่ญาติผู้เสียหาย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/42291
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สยจ.นครศรีธรรมราช ให้ความช่วยเหลือกรณีชายวัย 27 ปี ถูกแทงเสียชีวิต
ขณะเข้าไปช่วยเจรจากรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋ง

สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือกรณีชายอายุประมาณ 30 ปี  
ใช้มีดฟันเด็กชายได้รับบาดเจ็บสาหัส

สยจ.นราธิวาส ให้ความช่วยเหลือกรณีคนร้ายประกบยิงถล่มหนุ่มปัตตานีเสียชีวิต

 เม่ือวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ให้ความช่วยเหลอืครอบครวั ชายวยั 27 ปี ท่ีถกูแทง 
เสียชี วิต ขณะเข้าไปเป็นพลเมืองดีช ่วยเจรจากรณีอุบัติเหตุ 
รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋ง บริเวณหน้าธนาคาร ธกส. สาขาทุ่งสง  
เบือ้งต้นเจ้าหน้าท่ีได้ประสานไปยงัมารดาของผูเ้สยีชีวติเพือ่แจ้งสทิธิ 
และหลักเกณฑ์ในการยืน่ขอรับเงินค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญตัิ 
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย 
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
และพูดคุยให้กำาลังใจแก่มารดาของผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งให้คำาปรึกษา 
กฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำาเนินคดี 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/39540

 เมือ่วนัท่ี 25 มนีาคม พ.ศ. 2563 สำานกังานยุตธิรรมจงัหวดัขอนแก่น 
ลงพืน้ท่ีให้ความช่วยเหลอืเดก็ชาย ท่ีถกูชายวัย 30 ปี ซึง่สนันษิฐานว่า 
เมายาบ้า ใช้มดีฟันจนได้รบับาดเจบ็สาหสั ในพืน้ทีอ่ำาเภอนำา้พอง ทัง้นี้  
เจ ้าหน้าที่ได ้แจ้งสิทธิขอรับค่าตอบแทนผู ้เสียหายในคดีอาญา  
ตามพระราชบัญญตัค่ิาตอบแทนผูเ้สยีหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย 
แก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559 ให้กับญาติผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว

 เมื่อวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
นราธวิาส ลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ กรณีชายชาวจังหวัดปัตตานี  
ถกูคนร้ายขีร่ถจกัรยานยนต์ประกบยงิจนเสยีชวีติ บรเิวณถนนในหมูบ้่าน 
แบรอ ตำาบลปะลุกาสาเมาะ อำาเภอบาเจาะ โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที ่
ได้ประสานแจ้งมาตรการการคุม้ครองพยานในคดอีาญาให้แก่พนกังาน 
สอบสวนทราบ และดำาเนินการนัดหมายญาติผู้เสียชีวิตเพื่อแจ้งสิทธิ 
แก่ทายาทผู้เสียชีวิตตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย 
ในคดีอาญาฯ ต่อไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/40725
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สยจ.กระบี่ ให้ความช่วยเหลือ กรณีพ่อค้าส้มโอถูกยิงเสียชีวิต

สยจ.ชุมพร ให้ความช่วยเหลือนักเรียนหญิงชั้น ม.1 ถูกครูสอนวิชาดนตรีล่อลวงไปข่มขืน

	 เมื่อวันที่	26	มีนาคม	พ.ศ.	2563	ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่	 
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้เสียหาย	 กรณีพ่อค้าส้มโอวัย	 33	 ปี	 ถูกคนร้ายใช้ 
อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต	 บริเวณกระท่อมไม้ไผ่	 ด้านหลังแผงขายส้มโอ	 
ริมถนนช่องเขา	 –	 อ่าวลึก	 ทั้งนี้	 เจ้าหน้าที่ได้แจ้งสิทธิของผู้เสียหาย 
ในการยืน่ค�าขอรบัค่าตอบแทนตามพระราชบญัญตัค่ิาตอบแทนผูเ้สยีหาย	
และค่าทดแทน	และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	2544	และที ่
แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2559	 ให้แก่ทายาทผู้เสียหายแล้ว	 
เพื่อให้ผู้เสียหายน�าเอกสารมาประกอบในการยื่นค�าขอกับส�านักงาน 
ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ต่อไป
อ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิ	:	https://www.moj.go.th/view/42744

	 เม่ือวันท่ี	17	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2563	ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร 
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายวัย	 12	 ปี	 นักเรียนชั้น	 ม.1	 
ถูกครูสอนวิชาดนตรีล่อลวงไปข่มขืนในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง	 เบ้ืองต้น	 
เจ้าหน้าที่ได้ให้ก�าลังใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 พร้อมทั้งแจ้งสิทธิ 
ตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทนผู้เสียหาย	และคา่ทดแทน	และคา่ใชจ้า่ย 
แก่จ�าเลยในคดีอาญา	 พ.ศ.	 2544	 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับที่	 2)	 
พ.ศ.	2559	แก่มารดาของผู้เสียหาย	และผู้เสียหาย	
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	:	https://www.moj.go.th/view/41346

ข้อมูลการติดต่อ
สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 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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คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ

นางสาวจิฬาภรณ์  ตามช ู ผู้อำานวยการสำานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ระบบช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา

ให้รวดเร็ว ทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ

ปฏิรูป

      การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย  หรือ 
เหยื่ออาชญากรรม เป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ไ ด้ รั บ ร อ ง แ ล ะ คุ้ม ค ร อ ง สิ ท ธิ ไ ว้ ใ น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2540 ต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2560  
โดยการให้ความช่วยเหลือจากรัฐของ 

บุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้เสียหายในคดีอาญา และ (2) จำาเลย 
ในคดีอาญา ซึ่งมีสำานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย 
และจำาเลยในคดีอาญา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สังกัด 
กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนการช่วยเหลือ 
เยยีวยาทางการเงนิแกผู่เ้สยีหายและจำาเลยในคดอีาญา ใหเ้ปน็ไป 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544   
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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	 ที่ผ่านมา	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ผู้เสียหาย	และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา	 
โดยการนำาของ	ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 ในฐานะประธาน	 ได้พัฒนาระบบ 
การบริการแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่าง 
สะดวก	 รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพ	ด้วยเหตุนี้จึงพัฒนา 
นโยบายและระบบบรกิารใหม	่เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอืประชาชน 
ผูบ้รสิทุธิท์ีต่กเปน็เหยือ่ในคดอีาญา	ไดค้รอบคลมุทกุจงัหวดั	 
ทุกพื้นที่	 รวดเร็วต่อสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ได้อย่างทันท่วงที	 
โดยริเริ่มพัฒนานโยบายและระบบบริการภายใต้กลยุทธ์	

กระจายอำานาจเต็มรูปแบบทั้ง	 76	จังหวัด 
นำาบริการยุติธรรมสู่ประชาชนระดับรากหญ้า	 
ตัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เพือ่กระจาย 

อำานาจการพจิารณาชว่ยเหลอืเยยีวยาประชาชนทีต่กเปน็เหยือ่ 
ในคดีอาญา ลงสู่จังหวัด ให้การช่วยเหลือสะดวก และรวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น 

ให้พ่อเมืองจังหวัดมีส่วนร่วมอำานวยความ 
ยุติธรรม	 และเพิ่มเครือข่ายภาคส่วนต่าง	 ๆ	 
โดยแก้ไขระเบียบคณะกรรมการพิจารณา 

คา่ตอบแทนผู้เสียหาย และคา่ทดแทน และค่าใชจ้า่ยแก่จำาเลย 
ในคดีอาญาว่าด้วยอนุกรรมการฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และ 
คำาส่ังคณะกรรมการฯ ท่ี 5/2562 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
แต่งต้ังท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าฯ ท่ีได้รับมอบหมาย 
เป็นประธาน

เต็มพื้นที่  ด้วยการดำาเนินงานเชิงรุก 
ภายใต้นโยบายยุติธรรมใส่ใจ (justice Care)  
ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ให้ความช่วยเหลือเหยื่อ  

ผู้เสียหาย และผู้ท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบบูรณาการ 
ครอบคลุมมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงความยุติธรรม 
และการปฏิบัติที่เป็นธรรม การชดเชยโดยรัฐ การชดเชย  
โดยผูก้ระทำาความผดิ และการชว่ยเหลอืเรือ่งอืน่ ๆ  เพ่ือขยายผล 
ในเรื่องต่าง ๆ ให้ประชาชนรู้สึกคลายความทุกข์ หรือ 
กังวลใจให้มากท่ีสุด มากกว่าการเยียวยาเพียงแค่ตัวเงิน 
อย่างเดียว พร้อมท้ังจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญาในพื้นที่  
และจัดประชุม Video Conference ติดตามการดำาเนินงาน 
แต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิด 

อย่างทันสมัย ด้วยการพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยี สารสน เทศ เพื่ อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่รับคำาขอ 

แสวงหาข้อ เท็จจริ ง  ทำ าความเห็น การจัดประชุม 
คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ การจัดทำาคำาวินิจฉัย  
และพฒันาตอ่ยอดไปในสว่นของการเบกิจา่ยเงนิ การอุทธรณ ์
ในกรณีที่ประชาชนไม่เห็นด้วยในผลคำาวินิจฉัย พร้อมทั้ง 
สามารถตรวจสอบสถานะผลการดำาเนินงานให้ประชาชน  
ผ่านทางโปรแกรม RLPD Service Application และ 
สอบถามผลการดำาเนินงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 
โทร. 1111 กด 77 รวมถงึพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ให้มีการรายงานผลได้ทันที และตลอดเวลา (Real-time)  
เพื่อประโยชน์ในเชิงนโยบาย และติดตามผลการดำาเนินงาน 
และออกนโยบายหรือสั่งการในเรื่องต่างๆ ของผู้บริหาร 
ระดับสูง

“กระจาย ให้ เต็มพื้นที่ อย่างทันสมัย 
มีมาตรฐาน และใช้เวลาน้อยลง”
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มีมาตรฐาน มีการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือ แนวทางการพิจารณา ตลอดจนรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ คำาส่ังต่างๆ เพ่ือแสดงกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการจัดฝึกอบรมฝ่ายเลขานุการ และผู้ช่วย 
เลขานกุาร ตลอดจนการถอดบทเรยีนต่าง ๆ  กบัคณะอนกุรรมการฯ จนกระทัง่ได้เสนอโครงการใน พ.ศ. 2564  
เพือ่ทบทวนปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมายใหมท่ัง้ฉบบั ใหก้ารดำาเนินงานมปีระสิทธภิาพ และประสทิธผิลมากยิง่ข้ึน

ใช้เวลาน้อยลง ล่าสุดใน พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับลดระยะการพิจารณาให้ความช่วยเหลือลดลง 
เหลอื 28 วัน (นับเมือ่เอกสารครบถว้น) เพือ่ใหเ้กดิความรวดเรว็ยิง่ขึน้ในการบรกิาร ในการนี ้ไดม้กีารปรบัปรงุ/ 
พัฒนาระบบ กระบวนการ และขั้นตอนการดำาเนินงานใหม่ให้สอดรับกัน ซึ่งจะเกี่ยวพันกับการปฏิบัติงาน 
ในการช่วยเหลือประชาชนทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้ 

(1) มอบเอกส�ร

(2) แก้ไขระเบียบ/ออกคำ�สั่ง

(3) เตรียมคน/ง�น/เงิน

(4) เสริมทักษะคว�มรู้/ก�รบริห�รจัดก�ร

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา 
ไดม้มีตใินครัง้ที ่6/2562 เมือ่วนัที ่27 มถินุายน พ.ศ. 2562 เหน็ชอบใหก้ระจายอำานาจทัง้ 76 จงัหวดั

 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย 
แก่จำาเลยในคดีอาญา ว่าด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 คณะกรรมการฯ มีคำาส่ังท่ี 5/2562 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ  
ทั้ง 76 จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน อัยการจังหวัด 
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำารวจ 
ภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด ประธานสภาทนายความจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด ยุติธรรมจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 คน จัดสรรบคุลากรใหแ้ตล่ะจงัหวดัประมาณ 3 อตัรา ประกอบดว้ย พนกังานคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 
และนิติกรจ้างเหมา เพ่ือช่วยสนับสนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย และจำาเลยในคดีอาญา 

 งาน จัดทำาคู่มือ แนวทางการพิจารณา ตลอดจนรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำาสั่งต่าง ๆ  
เพ่ือแสดงกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่รับคำาขอ แสวงหาข้อเท็จจริง  
ทำาความเหน็ เสนอคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ออกคำาวนิจิฉยั เบิกจา่ยเงนิและอทุธรณ ์พรอ้มทัง้ 
ซักซ้อมแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ 

 เงนิ ดำาเนนิการโอนเงนิเบกิจา่ยแทนกนัไปยงัจงัหวดัทัง้ 76 จงัหวดั เพือ่เปน็คา่เบีย้ประชมุ คา่อาหารวา่ง 
และเครื่องดื่ม สำาหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ บูรณาการร่วมกันจากงบประมาณ 
ของสำานักงานยุติธรรมจังหวัด

 จัดอบรม ให้ความรู้ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยที่เป็นผู้อำานวยการสำานักงานยุติธรรมจังหวัด พนักงาน 
คุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ นติิกรจา้งเหมา เมือ่วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และระหว่างวนัที ่11-12  
กันยายน พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับนโยบายกระจายอำานาจทั้ง 76 จังหวัด กระบวนการช่วยเหลือ  
การบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ ตอบข้อซักถามต่าง ๆ 

 บริหารจัดการสำานวน จากคณะอนุกรรมการฯ ประจำาภูมิภาคเดิม ส่งต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง  
76 จังหวัด เพื่อให้การดำาเนินงานเกิดความต่อเนื่อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ แก่จังหวัด จัดตั้งกลุ่มไลน์กระจายอำานาจทั้ง 76 จังหวัด  
สมาชิกกว่า 480 คน และลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่จังหวัดที่เพิ่งกระจายอำานาจ ประมาณ 47 จังหวัด 
ที่แจ้งความประสงค์มาให้ส่วนกลางลงไปช่วยเหลือ 
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ท้�ยที่สุดนี้ เร�จะไม่หยุดที่จะทำ�สิ่งดี ๆ เพื่อสร้�งคว�มเป็นธรรมให้สังคมไทย สมดั่งนโยบ�ย 
ของ ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่พูดไว้อย่�งหนักแน่นว่�

(6) พัฒน�ระบบและทบทวนกฎหม�ย

(7) เผยแพร่ประช�สัมพันธ์เชิงรุก

(8) ก้�วไปสู่ก�รสง่ประกวดร�งวลัระดับช�ติ

 ระหวา่งวนัที ่31 กรกฎาคม – 1 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมทเีค พาเลซ กทม. จดัประชมุทบทวน 
แนวทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา เพ่ือให้มีความเหมาะสม 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 ประกาศลดมาตรฐานระยะเวลาการพจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอื จาก 52 วนั (ผูเ้สียหาย) และ 63 วนั  
(จำาเลย) ลงเหลือ 28 วัน (นับเมื่อเอกสารครบถ้วน) เพื่อให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 จัดประชมุ Video Conference กับท้ัง 76 จงัหวดั โดยรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมเปน็ประธาน 
เพื่อติดตามเร่งรัดการจัดการกรณีที่ค้างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยามีความรวดเร็ว  
วันที่ 17 และ 25 กันยายน พ.ศ. 2562

 จดัทำา MOU ขอ้ตกลงความร่วมมอืระหวา่งสำานกังานคณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบ 
ธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และศาลอทุธรณ ์เมือ่วนัที ่12 กนัยายน  
พ.ศ. 2562 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลช่วยเหลือประชาชนท่ีตกเป็นผู้ประสบภัยจากรถ และฐานข้อมูล 
คำาพิพากษากรณียื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีการรายงานผลได้ทันทีและตลอดเวลา เพ่ือประโยชน์ในเชิง 
นโยบายและติดตามผลการดำาเนินงาน พร้อมท้ังต่อยอดระบบไปถึงการเบิกจ่ายเงินและอุทธรณ์ 
ผลการพิจารณา

 เสนอขอโครงการปี 2564 ทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในภาพรวม เพ่ือพัฒนาระบบ 
การเยียวยาทั้งระบบ

 ดำาเนนิงานเชิงรกุภายใต้นโยบายยตุธิรรมใสใ่จ (Justice Care) ตลอด 24 ชัว่โมง ทีใ่ห้ความชว่ยเหลอื 
เหยื่อ ผู้เสียหาย และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบบูรณาการทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 สรา้งสโลแกนเพือ่ใช้ในการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ภายใตแ้นวคดิ “เราพรอ้มยนืเคยีงข้าง ‘ผูบ้รสิทุธิ’์ 
และจะไม่หยุดช่วยเหลือ เพื่อความยุติธรรม” และผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้หนังส้ัน เพ่ือสร้าง 
ความตระหนักในการเยียวยาผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา

 จัดงานมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด โดยเน้น 
ไปที่คดีที่สาธารณชนให้ความสนใจและคดีทั่วไปในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้สื่อมวลชนมาร่วมงาน อาทิ  
กรุงเทพฯ ขอนแก่น สงขลา เป็นต้น

 เพื่อให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ในระดับชาติ สำานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย และจำาเลยในคดีอาญา จึงได้ส่งผลงาน 
การช่วยเหลือประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญาครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด ในการขอรับ 
รางวัลบริการภาครัฐประจำาปี 2563 เพื่อให้การดำาเนินงานมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 

(5) ทบทวนม�ตรฐ�นง�น/ประก�ศลดม�ตรฐ�นระยะเวล�

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กระทรวงยุติธรรม

เราพร้อมยืนเคียงข้าง
“ผู้บริสุทธิ์”  

และจะไม่หยุดช่วยเหลือ
เพื่อความยุติธรรม

เราพร้อมยืนเคียงข้าง “ผู้บริสุทธิ์” 
และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม

สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77
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กำาแพงมิอาจกั้น
กองบรรณ�ธิก�ร

เฉลิมพล สิงห์วัง
ชา

 จ�กอดีตนักโทษแดนประห�ร ส�ม�รถพลิกชวีติพ�ตัวเองก้�วสู่ตำ�แหน่งแชมป์ 
ยอดมวยโลก...เส้นท�งชีวิตขึ้นลงสุดโต่งแบบน้ี จะเป็นของใครไปไม่ได้ นอกจ�ก  
เอม็-เฉลิมพล สิงห์วงัชา ช�ยหนุ่มเจ�้ของฉ�ย� “คนตวัลาย” ผู้ลบคำ�สบประม�ท 
และก�รดูถูกด้วยสองมือที่คว้�คำ�ว่� “โอก�ส” ม�ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง

	 “ผมพูดกับทุกคนเสมอว่า	 ให้ดูผมเป็นตัวอย่าง	 แต่อย่าเอาเป็นเย่ียงอย่าง	 
กว่าจะมายืนอยู่ตรงน้ี		ผมผ่านอะไรมาบ้าง	บอกได้เลยว่า	ถ้าผมตายไปตอนน้ีก็ถือว่า 
ชีวิตน้ีคุ้มแล้ว	เพราะว่าผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆ”
 ย้อนอดีตวัยเด็ก เอ็มเกิดและเติบโตที่จังหวัดกำาแพงเพชร โดยการเลี้ยงดูของปู่ย่า 
แต่เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน และด้วยความที่ปู่กับพ่อชอบกีฬาหมัดมวยจึงส่งตัวเอ็มไปฝึกวิชา 
มวยไทยตั้งแต่เด็ก แม้ครูมวยจะเห็นแววว่ามีหน่วยก้านดี จนปลุกปั้นถ่ายทอดวิชาให้อย่างเต็มที่  
แต่ในใจลึกๆ เจา้ตวักลับไมช่อบทำาให้พออายไุด ้15 ป ีเอม็จงึตัดสินใจหนัหลังเดินออกจากค่ายมวย 
ที่จังหวัดสมุทรปราการกลับไปอยู่บ้านเกิด

 “ตอนนั้นรู้สึกว่าเราไม่มีชีวิตแบบเด็กวัยรุ่นคนอื่นเลย	ไม่มีเพื่อน	เพราะว่าชกมวยตั้งแต่	 
9	ขวบ	ตอ้งซอ้มมวยตลอด	พอเริม่เปน็วยัรุน่	บวกกบัตอนนัน้ผมเปน็ไขเ้ลอืดออก	ตอ้งหยดุซอ้มไปนาน 
เปน็เดอืน	กเ็ลยไมก่ลบัไปทีค่า่ยแล้ว	ไปอยูกั่บเพือ่นแทน	ทนีีเ้พือ่นเขากนิเหลา้	สูบบหุรีก่นั	ตอนแรก 
ตัวเราไม่กินไม่สูบหรอก	แต่พอเพื่อนชวนหนักๆ	เข้า	ก็เริ่มลองจนสุดท้ายคือติดยา”

 เมือ่ชีวติเขา้สูว่งจรของยาเสพตดิ จากผูเ้สพกลายมาเปน็ผูข้าย มเีงนิมากมาย แตก่ห็มดไป 
กับการเที่ยวเล่นกินดื่มไม่เป็นสาระ จนเมื่อได้ข่าวว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ต้องใช้เงิน 
เพื่อรักษาตัว เอ็มตัดสินใจรับงานใหม่ คือเป็นมือปืนรับจ้าง ฆ่าคนมากกว่า 3 ครั้ง

 “ตอนนั้นผมมีเงิน	 มีบ้านก็จริง	 แต่อยู่ไม่ได้เลย	ต้องคอยหลบๆ	ซ่อนๆ	บางครั้งต้องไป 
หลบนอนขา้งถนน	นอนในเลา้ไกก่ม็	ีชวีติไมม่คีวามสขุเลย	นอนหลบัตาลง	บางครัง้ยงันกึถงึคนทีเ่รา 
ไปยงิเขา”	ปลายทางของการกระทำานัน้คอื เอม็ในวยั 19 ป ีถกูตัดสินโทษประหารชวีติตัง้แตป่ ี2542  
ถูกนำาตัวจากเรือนจำากำาแพงเพชรมาอยู่ท่ีเรือนจำากลางบางขวาง ก่อนจะถูกส่งตัวต่อไปยังเรือนจำากลาง 
คลองเปรม เน่ืองจากได้ลดโทษเหลือจำาคุกตลอดชีวิต แล้วย้ายต่อมาที่เรือนจำาจังหวัดพิษณุโลก  
เรือนจำาจังหวัดสิงห์บุรี เรือนจำากลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี เรือนจำากลางพระนครศรีอยุธยา  
และทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี เหตุผลเป็นเพราะการปฏิบัติตัวของเขาที่เรียกว่า 
เกเรสุดๆ จนถูกจัดอันดับให้เป็นนักโทษชั้นเลวมาก 

พลิกชีวิต
อดีตนักโทษประหาร

ผู้ฝ่าคำาดูถูกสู่ยอดมวยแชมป์โลก

ผมพูดกับทุกคนเสมอว่า 
       ให้ดูผมเป็นตัวอย่าง 
แต่อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
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 “ชีวิตผมตอนน้ันไม่มีอะไรจะเสีย เพราะชีวิตข้างนอกของผมมันจบแล้ว	 ผมคงไม่มีวัน 
ได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไป	 เพราะโทษผมมันร้ายแรงมาก	คิดว่าคงตายในคุกนี่แหละ	ก็เลยดื้อ	 เกเร 
ให้สุดตั้งแต่นั้น	เวลาโดนย้ายไปไหน	ชื่อเสียงผมจะไปก่อนตัวเสมอ	คนในคุกรู้จักผมในชื่อ	‘เอ็ม	นักมวย’	 
เพราะขนาดอยู่ในคุกผมยังรับจ้างแทงคนเลย	 เพื่อหาเงิน	 จนได้เป็นพ่อบ้าน	 (คำาเรียกนักโทษที่ดูแล 
ผู้ต้องขังในจังหวัด	หรือพื้นที่ของตนเอง)	ใครมีเรื่องเดือดร้อน	โดนรังแก	ต้องมาหาผมทั้งนั้น”
 ความประพฤติร้ายแรงส่งผลให้เอ็มเคยถูกลงโทษสถานหนัก เรียกว่า “ขังรู” นาน 3 เดือน  
ลักษณะห้องขังรูเป็นตู้เหล็ก ข้างในมืดสนิท เขาต้องเข้าไปอยู่ในน้ันพร้อมโซ่ตรวน 9 ข้อ เวลานอน 
ต้องนั่งกอดเข่าหลับ มีถังใบเดียวไว้ให้ใช้ขับถ่าย และจะได้ออกมาสูดอากาศข้างนอกสัปดาห์ละคร้ัง  
ครั้งละประมาณ 30 นาที

 “ชีวิตผมตอนนั้นขึ้นอยู่กับมวยแล้ว ทุกคนที่รู้จักผมข้างในคุก	 ไม่มีใครคิดว่าผมจะรอด 
ออกจากคุกได้	 เพราะผมเกเรมาก	 แต่ผมได้รับโอกาสให้กลับตัวกลับใจ	 ได้ออกมาต่อยมวย	 
จากคนที่เคยตกไปอยู่จุดต่ำาสุดของชีวิต	 แต่วันหนึ่งได้กลับขึ้นมายืนร้องเพลงชาติไทยในเวทีมวย 
ที่ต่างประเทศ	มันน่าดีใจ	ภูมิใจแค่ไหน	”

 จุดเปลี่ยนในชีวิตของเอ็มเกิดขึ้นในวันหนึ่งเมื่อมีผู้คุมกองงานมวยฯ เดินมาถามว่า 
ยังต่อยมวยไหวไหม เน่ืองจากกำาลังจะมีการแข่งขันแดนสามัคคีเกมส์ เอ็มเอาคำาพูดนั้น 
กลับมาคิด ผนวกกับนึกถึงคำาพูดของแม่ที่เคยบอกตอนมาเยี่ยมในคุกว่า ไม่ว่าลูกจะเป็น 
อย่างไร เขาก็ยังคงเป็นลูกของเธอเสมอ ทำาให้เอ็มลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองใหม่ เลิกการกระทำา 
ที่ไม่ดีทั้งหมด แล้วกลับมาฝึกซ้อมมวย จนได้ขึ้นชกมวยสากลสมัครเล่นในแดนสามัคคีเกมส์  
คว้าเหรียญทอง 2 ปีซ้อน ต่อด้วยเป็นตัวแทนกรมราชทัณฑ์ไปชกมวยชิงแชมป์ประเทศไทย 
ได้แชมป์มา 3 ปี และยังมีเวทีมวยไทยที่ไปคว้าเข็มขัดมาได้อีก 4 เส้น แต่รางวัลที่นับว่าดีที่สุด 
นั่นคือ การเป็นนักโทษคนแรกที่ได้รับพักโทษเป็นกรณีพิเศษ ในฐานะนักโทษที่สร้างชื่อเสียง 
และความสำาเร็จด้านกีฬาแก่กรมราชทัณฑ์ ทำาให้ได้ปล่อยตัวก่อนกำาหนดถึง 5 ปี รวมเวลา 
ที่ต้องโทษ 13 ปี 6 เดือน และได้เข้าสู่เส้นทางนักมวยสากลอาชีพในชื่อ “เฉลิมพล สิงห์วังชา”  
ครองเข็มขัดแชมป์เอเชียรุ่นเวลเตอร์เวทคนแรกของสถาบันมวยแห่งเอเชีย (ABF) 

ของคนกลับมาสารพดั	ผมเลยตอ้งสูใ้หส้งัคมเหน็วา่	อดตีนกัโทษกม็ดีเีหมอืนกนั	เราแค่ตอ้งการโอกาส 
ที่จะได้แก้ไขตัวเอง	และกำาลังใจจากคนรอบข้าง”

 ปจัจบุนัเอม็เปดิยมิสอนมวยไทยเพือ่การออกกำาลงักายในชือ่ JM คนตวัลาย บอ็กซงิ ยิม  
ตรงข้ามซอยประชาอุทิศ 90 จากอดีตนักโทษประหาร เปล่ียนมาเป็นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย 
ให้ความเคารพนับถือ 

 “ผมไม่เคยอายที่จะบอกว่า ผมเป็นไอ้ขี้คุก เป็นมวยคุก ถ้าเร่ืองราว 
ของผมสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอ่ืนได้	 ว่าตอนที่ผมมีเงินเป็นล้าน	 กลับนอนไม่หลับ	 
ต้องคอยหลบคอยหน	ีบา้นชอ่งอยู่แทบไมไ่ด	้แตว่นันีผ้มมแีค่	10	บาท	กลบันอนหลบัสนทิ	อยากใหด้ ู
เป็นตัวอย่างว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่คุณเลือก	ผมจะบอกทุกคนตลอดว่า	 ก่อนจะไปร้องขอโอกาส	 
คุณต้องให้โอกาสตัวเองก่อน	ทุกวันนี้มีคนทักมาหาผมเป็นร้อยๆ	บางคนบอกอยากให้แฟนเลิกยา	 
ผมตอบกลับไปเลยว่า	ถ้าตัวเขาไม่คิดจะเลิกก็จบ	 เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจคุณกับตัวคุณเองก่อนเลย	 
ถ้าเราทำาตวัเองใหด้	ียังสู้อยู	่ไมย่อมแพ้	คนในสงัคมก็จะหยบิยืน่โอกาสใหเ้อง	โดยทีเ่ราไมต้่องรอ้งขอ”

และนี่คือชีวิตของคนตัวลาย จากคนร้ายที่กลายมาเป็นคนดี

 อย่างไรก็ตาม ชีวิตของเอ็มถูกทดสอบอีกครั้ง เมื่ออายุและ 
สภาพร่างกายทำาให้ไม่มีรายการให้ชกจนต้องแขวนนวมไปโดยปริยาย  
เมื่อไร้งานก็ไร้เงิน จนเขาหวนกลับไปหายาเสพติดอีกครั้ง แต่โชคยังดี 
ทีม่โีอกาสครัง้ที ่2 ผา่นมา นัน่คอืคณุจา๋-แฟนสาวทีอ่ยูเ่คยีงขา้งดงึชวีติเอ็ม 
กลับขึ้นมาจากการตกเป็นทาสของยาเสพติด
	 “เขาอยากให้ผมเริ่มต้นชีวิตใหม่	เขาจะยอมทิ้งทุกอย่าง	หน้าที่ 
การงาน	เพื่อนฝูง	แม้แต่คนที่บ้าน	เพื่อให้โอกาสผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง	 
วันนั้นผมตัดสินใจเลิกยา	 เลิกทุกอย่างเด็ดขาดเลย	 กลับมาซ้อมมวย	 
ขายไส้อั่วตามตลาดนัด	ไปตัดหญ้าได้วันละ	200	บาท	แฟนไปเก็บผักบุ้ง 
กำาละบาทก็ทำา	เพราะเขาไม่อยากให้ผมกลับไปตดิยา	ตดิคกุอกี	แลว้จริงๆ	 
ตัวผมก็ไม่อยากกลับไปด้วย	 เพราะถ้าติดคุกอีก	 มันจะต้องมีคำาพูดดูถูก 
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 เล็งเห็นความสำาคัญของกีฬาที่สามารถช่วยนำาพาผู้ ท่ีทำาผิดพลาด  
ซึ่งบางครั้งอาจเกิดจากความพล้ังเผลอในจิตใจเพียงช่ัวเสี้ยววินาที ให้กลับ 
เข้าสู่สังคมได้อย่างมีความหวัง และมีหนทางท่ีจะก้าวเดินต่อไป จึงได้เสนอข้อมติ  
“การนำากีฬาไปใช้เพ่ือการป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชน” (Integrating  
Sport into Youth Crime Prevention Strategies) สู่วาระการประชุม 
คณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา  
หรือ CCPCJ ทีจ่ดัขึน้ ณ กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี เมือ่เดอืนพฤษภาคม  
2562 และผลปรากฏว่า ท่ีประชุมสหประชาชาติได้ลงฉันทามติสนับสนุนข้อมติ 
ดังกล่าว และยังได้รับการพิจารณาอีกคร้ังบนเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่ 
แห่งประชาชาติ (General Assembly) ในเดือนมกราคม 2563 ด้วย

 เม่ือครั้งยังเด็ก หล�ยคนคงเคยได้ฝึกซ้อมเล่นกีฬ�ชนิดใดชนิดหน่ึง 
ม�ก่อน อ�จจะเป็นฟุตบอล วอลเลย์บอล วิ่ง ว่�ยน้ำ� ปิงปอง หรืออื่นๆ  
แล้วแต่คว�มชอบ หรือต�มท่ีหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนกำ�หนดไว้  
แต่ส่ิงหนึ่งที่ ทุกคนต้องประสบเหมือนกันน่ันคือ คว�มเหน่ือยย�ก 
ในก�รฝึกฝนพัฒน�ฝีมือให้ดีขึ้นเรื่อยๆ กระนั้นในระหว่�งท่ีสองต� 
คอยจ้องมอง สองมือพร้อมเคล่ือนไหว และใจต้องนิ่ง มีสม�ธิจดจ่อ 
กับเกมอยู่ตลอดเวล� จนคว�มฟุ้งซ่�นห�ยไป เหล่�นี้นี่เองท่ีถือเป็นหนึ่ง 
ในประโยชน์ของ “กีฬ�” ที่มีต่อจิตใจของผู้เล่นทุกคน

สู่วาระโลก
ประเทศไทยกับการริเริ่มแคมเปญ  
“กีฬา” ฟื้นฟูเยียวยาเยาวชนผู้กระทำาผิด

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) 

 อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 TIJ  
ได้จัดงานเสวนา “การใช้กีฬาป้องกันอาชญากรรม 
และความยุติธรรมทางอาญา” โดยได้รับความร่วมมือ 
และสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน 
และแลกเปลีย่นความคดิเหน็เพือ่สนบัสนนุแนวทางการใช ้
กีฬาเพื่อป้องกันอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
ในประเทศไทย

ผลักดัน   “กีฬาเพื่อการป้องกัน
      อาชญากรรมในเยาวชน” 

ยุติธรรมกับการต่างประเทศ
สถ�บันเพื่อก�รยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
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กีฬากับเยาวชน
 ป้ามล หรอื นางทิชา ณ นคร ผูอ้ำานวยการศนูยฝ์กึและอบรม 
เด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก ผู้คลุกคลีกับการทำางาน 
เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเยาวชนที่กระทำาความผิดทางอาญามานับสิบปี 
กล่าวอยู่เสมอว่า “เมื่อประตูโรงเรียนปิด	ประตูคุกก็เปิด”	เป็นภาพ 
สะทอ้นใหเ้หน็วา่ เด็ก ๆ  ทีม่เีวลาวา่งมากเกนิไป และไมอ่าจหาวธิกีาร 
ทำาใหเ้วลาวา่งทีมี่นัน้เกดิประโยชน์ได้ จะนำาพวกเขาไปสูเ่สน้ทางทีผ่ดิ 
และมักจบลงที่การกระทำาผิดกฎหมาย จนต้องก้าวเข้าสู่รั้วของ 
ศูนย์พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในท้ายที่สุด
 กฬีาเปน็กจิกรรมหนึง่ทีจ่ะชว่ยสรา้งเสรมิใหเ้ดก็และเยาวชน 
ใช้เวลาได้อย่างเป็นประโยชน์ โดยจากข้อมูลรายงานการประเมิน  
“โครงการโอกาส ครั้งที่ 2” (the 2nd Chance Project) ซ่ึงเป็น 
โครงการท่ีเน้นการใช้กีฬาช่วยฟ้ืนฟูผู้อยู่ในเรือนจำา ในสหราชอาณาจักร 
เผยให้เห็นว่า กีฬาช่วยคลายความเครียด ช่วยในการพัฒนาสังคม  
และเพิ่มโอกาสในการจ้างงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (Meek,  
Champion & Killer, 2555)
 ในงานเสวนา “การใช้กีฬาป้องกันอาชญากรรมและความ 
ยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มเยาวชน” คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล  
กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และคณะกรรมการบริหาร 
ของ TIJ ได้กล่าวสนับสนุนประโยชน์จากการเล่นกีฬาว่า 
	 “การเล่นกฬีาตามหลกัคุณค่าของโอลมิปกิใหป้ระโยชน	์3	ข้อ 
คือ	1.	การเคารพ	คือมีการเคารพตนเองและผู้อื่น	เคารพกฎกติกา 
ของสังคม	 ของการแข่งขัน	 ไม่ใช้สารต้องห้าม	 ปฏิบัติตามกติกา 
อย่างเข้มงวด	เคารพผู้ฝึกสอนและเพื่อนในทีม	2.	เป็นเลิศ	โดยทาง 
โอลิมปิกเชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้	 สามารถ 
เอาขีดความสามารถของตนเอง	 และทำาทุกอย่างให้พัฒนาดีข้ึน 
กว่าเดิมได้	และ	3.	การให้มิตรภาพต่อผู้อื่น	การเล่นกีฬาช่วยสร้าง 
มิตรภาพระหว่างตนเองกับทีม	กับผู้ฝึกสอน	กับเพื่อนร่วมชาติ	และ 
คู่แข่งชาติอื่น	 ๆ	 เป็นการได้มิตรภาพจากการแข่งขัน	 ทำาให้คนที่ 
แตกต่างกันรักกันได้	อยู่ร่วมกันได้ด้วยความแตกต่างเหล่านี้”
 ขณะที่ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าปัญหาในสังคมทุกวันนี้ 
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คนรู้จักสิทธิ แต่ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ กีฬา 
มีกฎกติกา มารยาท เมื่อเด็กเล่นกีฬา จึงเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จัก 
สิทธิหน้าที่ของตนเองตามกฎกติกานั้น และส่งผลให้รู้จักสิทธิหน้าที่ 
ของตน และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเมื่ออยู่ในสังคมท่ัวไป 
ในอกีทางหนึง่ กฬีาจึงไมเ่พยีงแต่ชว่ยเสรมิทกัษะทางรา่งกายเทา่น้ัน  
แต่ยังช่วยให้ผู้เล่นมีความเข้มแข็งทางจิตใจ มีความอดทน อดกลั้น  
มรีะเบยีบวนิยั รูจ้กัคุณค่าตนเอง เคารพตนเองและผูอ้ืน่ควบคูไ่ปดว้ย
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 นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬา BBG   
กล่าวถึงสโมสรแห่งนี้ว่า มีจุดเร่ิมต้นครั้งแรกในปี 2557 ได้มี 
การส่งโค้ชเทเบิลเทนนิสมืออาชีพเข้าไปฝึกสอนในสถานพินิจฯ  
เด็กชาย 1 แห่ง และเด็กหญิง 1 แห่ง หลังจากผ่านไป 1 ปี พบว่า 
เด็กมีพัฒนาการท่ีดี สามารถส่งไปฝึกภายนอก และแข่งขันกับ 
คนอื่นได้ ระหว่างนั้นก็ได้ขยายผลไปยังสถานพินิจฯ อื่นๆ รวมทั้ง 
พื้นที่ที่มีเด็กกลุ่มเสี่ยง และสถานสงเคราะห์ เป็นต้น
 อย่างไรก็ดี เมื่อเด็กเริ่มพ้นโทษ ก็เริ่มเล็งเห็นถึงปัญหา 
ในขั้นต่อไปว่า หากพวกเขากลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ  
อาจนำาไปสู่การกระทำาผิดซำ้าได้อีก จึงนำาไปสู่การตั้งสโมสรกีฬา  
BBG ขึ้น เพื่อให้เป็นเหมือนบ้านของเด็ก ๆ ที่พ้นโทษแล้ว  
โดยกระบวนการทำางานของสโมสรฯ คือ คัดเลือกเยาวชนท่ีมี 
ศักยภาพทางกีฬา รวมทั้งมีความตั้งใจและมุ่งมั่นเข้าสู่สโมสรฯ  
เด็กกลุ่มนี้จะได้พัฒนาทักษะทางกีฬา ควบคู่ไปกับการพัฒนา 
ทักษะการใช้ชวีติ รวมถงึเข้ารบัการศกึษา จนกระทัง่พฒันาตนเอง 
ไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้ 
	 “เด็กเราต้นทุนตำ่ากว่าคนอื่น	 เล่นยา	 สูบบุหรี่	 ต้นทุน 
เขาน้อยกว่าทัง้ร่างกายและจติใจ	เดก็คนอืน่ทีฝึ่กเป็นนกักฬีาอาชีพ 
จะฝึกตั้งแต่อายุยังน้อย	 แต่เด็กของเราเริ่มฝึกเมื่ออายุ	 15-16	 ปี	 
แต่เราก็ฝึกให้เขา	 พร้อมกับส่งเสริมให้เรียนหนังสือ	 ในด้านกีฬา 
บางคนฝึกแล้วสามารถพัฒนาจนกระทั่งติดอันดับที่	 25	 ของ 
ประเทศ	และหลายคนก็เรียนหนังสือเก่ง”
 เอกภพยำ้าด้วยว่า เด็กทุกคนไม่ได้เก่งกีฬา ใน 100 คน  
ไม่สามารถติดทีมชาติได้ทุกคน แต่อาจจะสามารถนำาทักษะกีฬา 
ที่ได้รับการฝึกไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับกีฬาได้

ทำาไม “กีฬา” ช่วยสร้างโอกาสครั้งที่ 2
	 “กีฬาช่วยแก้ไขบำาบัดพฤติกรรมและจิตใจที่หล่อหลอม 
มาจากความผิดพลาด”	 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดี 
กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน กลา่วและเสรมิดว้ยวา่ กฬีา 
ยังช่วยสร้างอนาคตใหม่ได้ หากเด็กและเยาวชนได้รับการฝึกฝน 
อย่างมีระบบ และอาจนำาไปสู่การประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไป
 ตวัอยา่งสำาคัญทีแ่สดงวา่กฬีาเขา้มามบีทบาทในการสง่เสรมิ 
ใหอ้ดตีเยาวชนทีเ่คยผดิพลาด ตอ้งรับโทษในศนูยพ์นิจิและคุม้ครอง 
เด็กและเยาวชน ได้รับโอกาสครั้งใหม่ ที่จะก้าวไปสู่การมีอนาคต 
ที่ดีได้ คือ สโมสรกีฬา Bounce Be Good (BBG) ซ่ึงเกิดข้ึน 
จากสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี 
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงเล็งเห็นถึงการนำากีฬามาเป็น 
เครื่องมือสำาหรับการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์  
จิตใจ สังคม และฟ้ืนฟูเด็กที่กระทำาผิดในประเทศไทย รวมถึง 
การใช้กีฬาเป็นสื่อกลางเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไป 
ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำาความผิด

 ผลสำ�เรจ็ของสโมสร BBG คอืก�รท่ีเดก็ท่ีเข้�ร่วมโครงก�รฟ้ืนฟแูละพฒัน�ตนเองด้วยกฬี� 
ของสโมสรฯ ซึง่คดิเป็นจำานวนเฉลีย่ร้อยละ 17 ของเดก็และเยาวชนทัง้ประเทศทีพ้่นโทษได้ประมาณ  
1 ปี มีอัตราการกระทำาผิดซำ้าน้อยกว่าร้อยละ 1 
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กีฬา ไม่ใช่ยาวิเศษ
 ถึงแม้กีฬาจะมีประโยชน์หลากหลาย และมีส่วนสำาคัญ 
ในการนำามาใช้ป้องกัน ช่วยเหลอื ฟ้ืนฟู และเยยีวยาผูก้ระทำาผดิได้ 
แต่กีฬาก็ไม่ใช่ยาวิเศษ ดังนั้น การใช้กีฬาในการป้องกันการก่อ 
อาชญากรรมในกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน 
ที่หลงผิดไปแล้ว จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำาควบคู ่ไปกับ 
การเสริมทักษะในการใช้ชีวิตเสมอ โดยสิ่งสำาคัญอยู่ที่เรื่องของ  
“ทัศนคติ” ของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
	 “จุดที่ยากที่สุดที่จะเปลี่ยนเด็กและเยาวชนท่ีก้าวพลาด 
ไปแล้ว	 คือการเปลี่ยนความคิดเก่า	 ๆ	 เกี่ยวกับความผิดที่พลาด 
ไปแล้วของพวกเขา”	 เป็นคำากล่าวของ ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์  
กติยารกัษ ์ผู้อำานวยการสถาบันเพือ่การยตุธิรรมแหง่ประเทศไทย  
 ซึ่งสอดคล้องกับที่นายเอกภพเอ่ยถึงเด็กในสโมสร BBG ว่า  
“เราบอกเด็กและนักกีฬาของเราตลอดเวลาว่า	 สังคมได้ให้อะไร 
พวกเขาบ้าง	 แต่หากพูดถึงเรื่องการยอมรับทางสังคม	 เหมือนไก่ 
กับไข่	 สังคมต้องยอมรับเขาก่อน	หรือเขาต้องดีก่อน	สังคมถึงจะ 
ยอมรับ	 สโมสร	 BBG	 จะสอนให้เด็กและเยาวชนคิดแยก	 สังคม 
จะมองอยา่งไรไมส่ำาคญั	ตวัคณุเองตอ้งดไีดด้ว้ยตวัเอง	จงึเปน็ทีม่า 
ของสโลแกนของสโมสรว่า	 Victory	 is	 yours	 คือ	 ชัยชนะใด	 
ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตนเอง”
 อาจกลา่วได้วา่ นอกจากเด็กและเยาวชนทีก่ระทำาผดิจะตอ้ง 
มีแรงใจและแรงกายที่มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเอง 
แล้ว สังคมก็ต้องมีส่วนสำาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้พวกเขามี 
ความกล้าที่จะเปลี่ยนด้วย
 ปจัจบุนัสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทัว่ประเทศ  
18 แห่ง มีศูนย์ฝึกกีฬา และมีกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ปิงปอง 
แบดมินตัน ฟุตซอล และฟุตบอล โดยกรมพลศึกษาได้ร่วมมือ 
กับกรมพินิจฯ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยฝึกสอน เพื่อให้เด็กและ 
เยาวชนกลุ่มนี้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้ฝึกทักษะ 
ทางกีฬา นอกจากนี้กรมพลศึกษายังได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ 
ในการส่งเสริมการเล่นกีฬาในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสภายในเรือนจำา 
และทัณฑสถานอ่ืน ๆ  ซ่ึงดำาเนินไปอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของ 
ประเทศไทย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 
- 2580 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้กีฬาเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม 
และพัฒนาประเทศ

  ในกาลข้างหน้า การส่งเสริมให้ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการ 
ป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชนจะมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น  
โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
	 “การเสวนาในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือของ 
ทุกภาคส่วน	 แต่นับเป็นก้าวย่างที่สำาคัญยิ่งต่อการผลักดันให้การใช้ 
กีฬาเพื่อการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
ในกลุ่มเยาวชนดำาเนินไปอย่างย่ังยืนตามเป้าหมายของประชาคมโลก”
 ขณะที่ ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ เห็นว่า การจุดประเด็นนี้ขึ้น 
ในประเทศ จะช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งคนในแวดวงกีฬา 
มโีอกาสทีจ่ะรว่มกนัขบัเคล่ือนเรือ่งนีภ้ายใตย้ทุธศาสตร์ของประเทศ 
และมาตรฐานสากล
 ความคืบหน้าสำาคัญที่เกิดขึ้น ภายหลังจากที่ TIJ ได้นำาเสนอ 
มตกิารใช้กฬีาเพ่ือปอ้งกันอาชญากรรมในกลุม่เยาวชน คอืทีป่ระชมุ 
เจา้หนา้ท่ีอาวุโสอาเซยีนไดม้มีติเหน็ชอบรว่มกนัใหบ้รรจกุารส่งเสริม 
การใช้กีฬาเป็นเคร่ืองมือป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ในแผนกีฬาอาเซียนเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2563 – 2568  
และ TIJ ยังจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำานักงานว่าด้วยยาเสพติด 
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิหรอื UNODC ในการจดัประชุม 
กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญนานาชาติ ระหวา่งวนัท่ี 16-18 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
วา่ดว้ยเรือ่งการใชก้ฬีาในการป้องกนัอาชญากรรมและกระบวนการ 
ยตุธิรรมทางอาญาในกลุม่เยาวชน โดยเป็นการประชุมเพือ่วเิคราะห์ 
และรวบรวมมาตรการและแนวปฏบิตัจิากนานาชาต ิในการนำากฬีา 
มาใช้เพือ่ป้องกนัการกอ่อาชญากรรม ตลอดจนเพือ่รวบรวมขอ้เสนอ 
แนะแก่ภาครัฐ ในการนำาไปบรรจุเป็นนโยบายระดับประเทศและ 
ระดับสากลต่อไป ดังที่ ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้
	 “การส่งเสรมิใหก้ฬีาชว่ยปอ้งกันอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชน 
จะประสบความสำาเร็จและยั่งยืนได้	จำาเป็นต้องประกอบด้วยปัจจัย 
หลายประการ	 ทั้งการที่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 
ใหก้ารยอมรบัมติ	การทีม่เีครอืขา่ยทัง้ภาครฐั	เอกชน	และประชาสังคม 
ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน	 รวมทั้งการมีแนวปฏิบัติท่ีได้รับ 
การยอมรบัจากสหประชาชาต	ิซึง่คาดวา่จะนำาเสนอไดใ้นการประชุม 
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม 
ทางอาญา	 สมัยที่	 14	 และที่สำาคัญท่ีสุด	 คือการทำาเร่ืองน้ีให้เกิดข้ึน 
อย่างจริงจังในประเทศไทย	 โดยส่งเสริมให้ทุกฝ่ายตระหนักถึง 
ความสำาคญัของกฬีา	เพือ่ให้เดก็กลุม่เสีย่งไดร้บัการปอ้งกนั	และเดก็ 
ที่ผิดไปแล้วได้รับการฟื้นฟู”	
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ตะลุยแดนยุติธรรม

กองบรรณ�ธิก�ร

กระแสตอบรับเป็นอย่างไร…
 น่าพอใจในระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับจำานวนวันท่ีเปิดทำาการ และท่ีน่าประทับใจอย่างยิ่งก็คือ 
มีการบอกต่อของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านคอฟฟี่ลิขิตฟ้า ให้กับลูกค้ารายใหม่ และได้รับคำาชมจากลูกค้า 
ผู้มาใช้บริการ ซ่ึงถือว่าเป็นกำาลังใจอย่างมากในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ตลอดจนการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่เอง

เริ่มต้นเปิดร้านคอฟฟี่ลิขิตฟ้า…
 ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพผู้ต้องขังฯ คอฟฟี่ลิขิตฟ้า เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  
6 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ไดเ้ปดิดำาเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่ง จนถงึวนัที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2563 ไดป้ดิ 
การดำาเนินงานเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

วัตถุประสงค์ในการเปิดร้านคอฟฟี่ลิขิตฟ้า…
 เพ่ือเปน็การสง่เสรมิใหผู้ต้อ้งขงัท่ีใกล้พน้โทษ  ไดอ้อกทำางานฝกึอาชพีในดา้นการชงกาแฟสด 
ร้านคอฟฟี่ลิขิตฟ้า และเพื่อให้ผู้ต้องขังเกิดความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำางาน  
และสร้างความคุ้นเคยในการดำารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอก ตลอดจนเป็นการสร้างทางเลือก 
ในการประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ

น�งส�วจริย� แสนเสน�
เจ้�พนักง�นร�ชทัณฑ์ชำ�น�ญง�น

   คุณผู้อ่�นท่ีประสงค์จะม�ลองล้ิมชิมรสช�ติ  
ส�ม�รถเดินท�งม�ท่ีหน้�เรือนจำ�กล�งอุดรธ�นี  
“คอฟฟี่ลิขิตฟ้�” เปิดให้บริก�รเป็นประจำ�ทุกวัน  
ตั้งแต่เวล� 08.30 – 16.30 น.

ความรู้สึกผู้รับบริการ…
 ดิฉันเป็นอาจารย์สอนอยู่ท่ีวิทยาลัยสารพัดช่าง 
อดุรธาน ีมาใชบ้รกิารคอฟฟีล่ขิิตฟา้ แหง่นีเ้ปน็ครัง้แรก  
รู้สึกประทับใจมากค่ะ ตั้งแต่ขั้นตอนการให้บริการ 
โดยมีเจ้าหน้าที่มาสอบถามความประสงค์ของลูกค้า 
ด้วยความอ่อนน้อม สุภาพมากค่ะ 

ผู้ต้องขังที่ปฏิบัติงานร้านคอฟฟี่ลิขิตฟ้า  
เมื่อพ้นโทษแล้ว จะนำาความรู้ตรงนี้ 
ไปต่อยอดอย่างไร…
 กระผมเป็นผู้ต้องขังประจำาศูนย์ฝึกทักษะ 
อาชีพผู้ต้องขังฯ คอฟฟี่ลิขิตฟ้า มีหน้าที่ในการชง 
กาแฟสด ซึ่งถือเป็นความโชคดีของกระผมที่ได้มี 
โอกาสมาอยู่ตรงจุดนี้ ทำาให้กระผมกลายเป็นคนที่มี 
ความรู้ความสามารถในด้านการชงกาแฟสดขึ้นมา  
ซึง่กระผมจะได้นำาความรู้ความสามารถน้ี ไปประกอบ 
อาชีพด้านการชงกาแฟ เพ่ือประกอบอาชีพสุจริต 
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไป

 สวัสดีคุณผู้อ่�นทุกท่�น “ตะลุยแดนยุติธรรม” ฉบับน้ี มีเรื่องร�วดีๆ และมุมสบ�ย ๆ ม�นำ�เสนอกันเช่นเคย  
ซึ่งฉบับนี้จะพ�คุณผู้อ่�นตะลุยไปที่จังหวัดอุดรธ�นี ในชื่อตอน ตะลุย…เรือนจำากลางอุดรธานี แวะ “คอฟฟี่ลิขิตฟ้า”  
และคลีนคาร์ที่ “๖๔ คาร์แคร์”
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น�ยนร�วุธ น�มบุตรดี  
เจ้�พนักง�นร�ชทัณฑ์ชำ�น�ญง�น

เริ่มต้นเปิดบริการ ๖๔ คาร์แคร์…
 ศนูยฝึ์กทกัษะอาชพีผูต้้องขงัฯ ๖๔ คาร์แคร์ เริม่เปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563  
ได้เปิดดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้ปิดการดำาเนินงานเป็นการชั่วคราว  
เนื่องด้วยมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
วัตถุประสงค์ในการเปิดบริการ ๖๔ คาร์แคร์…
 เพือ่เปน็การสง่เสรมิใหผู้ต้อ้งขงัทีใ่กลพ้น้โทษ ไดอ้อกทำางานฝกึอาชพีและเพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัเกดิทกัษะ  
ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำางาน และสร้างความคุ้นเคยในการดำารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอก  
ตลอดจนเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ

กระแสตอบรับเป็นอย่างไร…
 นา่พอใจในระดบัหน่ึง เมือ่เทยีบกบัจำานวนวันทีเ่ปดิทำาการ และทีน่า่ประทบัใจอยา่งยิง่ ลูกคา้ทีม่าใช้บริการก็มีการบอกตอ่ 
ให้กับลูกค้ารายใหม่ และได้รับคำาชมจากลูกค้าผู้มาใช้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นกำาลังใจอย่างมาก

ผู้ต้องขังที่ปฏิบัติงาน ๖๔ คาร์แคร์ เมื่อพ้นโทษแล้ว 
จะนำาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดอย่างไร…
 กระผมเป็นผู้ต้องขังประจำาศูนย์ฝึกทักษะอาชีพผู้ต้องขังฯ ๖๔  
คาร์แคร์ มีหน้าที่รับผิดชอบทำาความสะอาดภายในห้องโดยสารรถยนต์  
อาท ิคอนโซลรถ เบาะน่ัง ตลอดจนสิง่อำานวยความสะดวกภายในหอ้งโดยสาร 
ซ่ึงก่อนกระผมจะมาทำาหน้าที่ตรงจุดนี้ ทางฝ่ายวิชาชีพ เรือนจำากลาง 
อุดรธานี ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานคาร์แคร์ มาอบรมให้ความรู้ 
กับพวกกระผม ซึ่งในการอบรมเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ 
ต่าง ๆ เทคนิคอีกมากมาย เมื่อกระผมได้ออกไปภายนอก จะได้นำาความรู้ 
เหล่านี้ไปประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไป

ความรู้สึกผู้รับบริการ…
 ดิฉันเป็นอาจารย์สอนอยู่ ท่ีวิทยาลัยสารพัดช่าง 
อุดรธานี มาใช้บริการ ๖๔ คาร์แคร์ แห่งนี้เป็นครั้งแรก รู้สึก 
ประทับใจมากค่ะ ตั้งแต่ข้ันการรับรถ ความอ่อนน้อม พูดจา 
สุภาพมากค่ะ ตลอดจนห้องรับรองลูกค้าที่สะอาด ยิ่งเห็นตอน 
นอ้ง ๆ  ผูต้อ้งขังทำางาน ยิง่ประทับใจคะ่ บอกเลยคะ่วา่เหมอืนได ้
รถใหม่ ขอบคุณเรือนจำากลางอุดรธานีมาก ๆ ที่ได้จัดทำา 
โครงการดี ๆ อย่างนี้ขึ้นมาค่ะ

   ๖๔ ค�ร์แคร์ เปิดให้บริก�รในวันจันทร์ – วันศุกร์ และวันอ�ทิตย์  
ตั้งแต่เวล� 08.30 – 16.30 น.
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ข้อมูลจาก : มาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และมาตรา 18 แห่งพระราชกำาหนด 
     การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน

กองบรรณ�ธิก�ร

สถานที่สนับสนุนให้เปิด
โรงงาน
ธนาคาร
ATM
ร้านอาหาร (กลับบ้าน)
ห้างสรรพสินค้าแผนกจำาเป็น
บริการขนส่งสินค้า

 จ�กสถ�นก�รณใ์นปัจจบัุน หล�ยประเทศกำ�ลังเผชญิกับ
ปัญห�ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19)  
มีประช�กรเจ็บป่วย และเสียชีวิตเป็นจำ�นวนม�ก บุคล�กรส�ธ�รณสุข 
ต่�งทำ�ง�นกันอย่�งเหน็ดเหนื่อย เศรษฐกิจในหล�ยประเทศชะลอตัว  
ส่งผลกระทบต่อก�รดำ�รงชีวิตของประช�ชน ซึ่งประเทศไทยก็กำ�ลังเผชิญกับ 
ปัญห�ดังกล่�วเช่นกัน หน่วยง�นและผู้ท่ีเก่ียวข้อง จึงต้องมีแนวท�งและนโยบ�ย 
ในก�รแก้ปัญห�ท่ีเกิดข้ึนอย่�งเร่งด่วน คอลัมน์กฎหม�ยส�มัญประจำ�บ้�นฉบับน้ี  
จะพ�คุณผู้อ่�น ไปพบกับข้อกำ�หนด กฎหม�ย สิทธิ ม�ตรก�รท่ีประช�ชนในประเทศไทย 
ควรรู้ และปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด ในช่วงก�รระบ�ดของ COVID-19...

ข้อกำาหนดฉบับที่ 1 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ห้ามทำา

ห้ามเข้าพื้นที่ เขตที่แต่ละจังหวัดสั่งปิด สถานที่ใด 
ยังไม่ห้าม ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาปิดตาม 
ความเหมาะสม
ห้ามเดนิทางเข้าในประเทศทกุช่องทาง ยกเว้นชาวไทย 
ที่ตกค้างในต่างประเทศต้องมีใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน  
3 วัน ทูตฯ / ผู้ขนส่งสินค้า / คนขับยานพาหนะ และ  
ผู้ที่นายกฯ ให้การยกเว้น
ห้ามชุมนุม เว้นแต่มีมาตรการป้องกันทางการแพทย์
ห้ามแพร่ Fake News เกี่ยวกับ COVID-19

ให้ทำา

หน่วยงานราชการเตรยีมมาตรการ 
ช่วยเหลือประชาชน
หาเตียงเวชภณัฑ์ บุคลากร สถานท่ี 
เพื่อพร้อมดูแลรักษาผู้ป่วย

ควรทำา

หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำาหนด ประกาศ ต้องระวางโทษ

ประชาชนควรอยู่บ้าน ไม่ออกนอกบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กตำ่ากว่า  
5 ขวบ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยเบาหวาน โรคปอด หรือโรคทางเดินหายใจ  
เว้นแต่มีความจำาเป็น
เดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ควรมีระยะห่างของการโดยสาร และพก 
บัตรประชาชน โดยจะมีฝ่ายความมั่นคงตั้งจุดสกัด
ติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัว

จำาคุก
ไม่เกิน 2 ปี

ปรับไม่เกิน 
40,000 บาท

หรือ

หรือ
ทั้งจำา

ทั้งปรับ
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กลุม่อาการ มไีข้สงูตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป โดยมีอาการ 
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย (ข้อใดข้อหน่ึง) ได้แก่ ไอ  
มีนำ้ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว เหนื่อย หายใจลำาบาก

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ 
 คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือพระราชกำาหนดการบริหาร 
 ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ข้อมูลจาก : สำานักงานประกันสังคม, 
 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 
 กรมการแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข 
 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ข้อมูลจาก : ข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนด 
 การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 จ�กเหตุก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 
ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ท่ีประช�ชนยังข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 
ท่ีถูกต้อง จึงมีคนบ�งกลุ่มท่ีใช้คว�มวิตกกังวลของประช�ชน  
ม�สร�้งคว�มเข�้ใจผิด คว�มต่ืนตระหนก หรอืคว�มวุน่ว�ย 
ต่�ง ๆ ด้วยก�รเสนอข่�วที่ไม่เป็นคว�มจริงเก่ียวกับ 
COVID-19 ...

บดิเบอืนขา่วสารเก่ียวกับ COVID-19 
 การเสนอข่าว เผยแพร่ข้อความ หรือส่งต่อข่าวสาร 
เกี่ยวกับ COVID-19 อันไม่เป็นความจริง และอาจสร้าง 
ความตืน่ตระหนกให้แกป่ระชาชนและสงัคม ทำาใหป้ระชาชน 
เกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร 
ดังกล่าว อันทำาให้เกิดความเข้าใจผิด การกระทำาเหล่านั้น  
มีความผิด เป็นก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยในห้วงสถ�นก�รณ์ 
ก�รแพร่ระบ�ดของ COVID-19 ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษ  
จำาคุก 5 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

 สืบเนื่องจ�กคว�มวิตกกังวลของประช�ชน ประกอบกับกระแส 
ข่�วจริงบ้�ง เท็จบ้�ง ทำ�ให้ประช�ชนบ�งกลุ่มเกิดคว�มหวั่นวิตก  
ว่�ของกินของใช้ที่จำ�เป็นจะข�ดตล�ด เพร�ะหล�ยพื้นที่มีก�รจำ�กัด 
ก�รขนส่ง ส่งผลให้เกิดก�รกักตุนสินค้�บ�งประเภท รวมถึง 
ก�รจำ�หน่�ยสินค้�จำ�เป็นในร�ค�ที่สูงกว่�ปกติ...

กักตุนสินค้า หรอืขายเกินราคา
 กักตุนสินค้า หรือขายสินค้าเกินราคา เช่น ยา เวชภัณฑ์ ได้แก่  
แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามยั เป็นต้น หรืออาหาร นำา้ดืม่  
หรือสินค้าอื่นที่จำาเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำาวัน ไม่ว่า 
จะเป็นสนิค้าควบคมุตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยราคาสินค้าและบรกิาร  
พ.ศ. 2542 หรือไม่ก็ตาม

 ผู้ใดฝ่�ฝืนต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน  
40,000 บ�ท หรือท้ังจำ�ทั้งปรับ และอ�จมีคว�มผิดต�มม�ตร� 41 
แห่งพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยร�ค�สินค้�และบริก�ร พ.ศ. 2542  
ซึ่งมีโทษจำาคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือ 
ทั้งจำาทั้งปรับ

 จ�กก�รแพรร่ะบ�ดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อประช�ชนในวงกว�้ง หนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง 
ระดมคว�มคิดเก่ียวกับม�ตรก�รเร่งด่วน นโยบ�ยและแนวท�งในก�รปฏิบัติ เพื่อช่วยเหลือเยียวย� 
ประช�ชนที่ได้รับคว�มเดือดร้อน

ใครบ้างได้สิทธิตรวจรกัษา 
โรค COVID-19

กลุม่เส่ียง (อยูใ่นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง นับเป็นกลุ่มเส่ียง)
1. 14 วัน ก่อนมีอาการ ได้เดินทางไปประเทศเสี่ยง หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาด 
2. ผูท้ีส่มัผสัใกล้ชดิกับผูป่้วยยนืยนั COVID-19 หรอือยูใ่นพืน้ทีม่รีายงานการระบาด
3. ผู้ที่มีอาชีพใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม เป็นต้น
4. บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วย

สิทธิประกันสังคม 
สิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ 
หากมีอาการ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง 

 ฟรี

สามารถเข้ารับการตรวจและรักษา ฟรี

หมายเหตุ : หากรับบรกิารในโรงพยาบาลเอกชนอืน่นอกสทิธิ รัฐจะออกส่วนต่าง 
ที่เกินจากประกันเอกชนให้ หากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการได้ทุก 
โรงพยาบาล โดยรัฐจะช่วยค่าตรวจ-รักษาทั้งหมดให้ 
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ข้อมูลจาก : https://www.thaigov.go.th/ 
 infographic/contents/details/2717

ข้อมูลจาก : 1. ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับท่ี 26/2563 วันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  
 : มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019  
 (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยท้ังทางตรงและทางอ้อม ระยะท่ี 2 
 2. https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/ 
 details/2733

แนวทางช่วยเหลือลูกจ้าง  
ผู้ประกันตน จากโรค COVID-19
มาตรา 33 และ 39

กรณีไม่ติดเชื้อ กักตัวที่บ้�นพัก 14 วัน

กลุ่มเสี่ยง

การตรวจหาเชื้อ

เขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลตามสทิธ ิไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย
หากไมใ่ช้บรกิารของสถานพยาบาลตามสทิธ ิประกนัสงัคม 
จะจ่ายให้ในกรณีฉุกเฉิน

กรณีติดเชื้อ

ใช้สิทธิลาป่วยเท่าที่ป่วยจริง  
รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำาการ, 
รับเงินขาดรายได้ตามคำาสั่ง 
แพทย์ หลังใช้สิทธิลาป่วย 
เกิน 30 วัน ในอัตรา 50%  
ของค่าจ้างเฉลี่ย

หยุดพักรักษาตัวตามคำาสั่ง 
แพทย์ โดยรับเงินขาดรายได้ 
ในอัตราวันละ 80 บาท

ตามมาตรา 33  ตามมาตรา 39  

สิทธิรักษาพยาบาลใช้ตามสิทธิ  
สำานักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ (สปสช.)
กรณีนอนโรงพยาบาล ทดแทน 
ขาดรายไดสู้งสดุ 300 บาท ตอ่วนั 
กรณีแพทย์สั่งพักรักษาตัวเกิน  
3 วัน ทดแทนการขาดรายได้ 
สูงสุด 200 บาท ต่อวัน

ใช้สิทธิลา ได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย
ใช้สิทธิลา ไม่ได้รับค่าจ้าง จะได้รับเงินว่างงานจาก 
เหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย

มาตรา 40  

ทดแทนการขาดรายได้ทุกกรณีรวม  
ไม่เกิน 30 วัน ต่อปี

 จ�กเหตุก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรค COVID-19  
ส่งผลกระทบต่อประช�ชนท้ังในประเทศและต่�งประเทศ 
ในวงกว้�ง กระทรวงยุติธรรมขอเป็นอีกหน่ึงกำ�ลังใจ  
ให้ทุกท่�นส�ม�รถก้�วผ่�นเหตุก�รณ์ในครั้งน้ีไปได้  
และขอขอบคุณบุคล�กรและทุกหน่วยง�นท่ีทุ่มเทแรงก�ย 
แรงใจ เพื่อประช�ชนช�วไทยทุกคน...

ดูแล เยียวยา
แรงงาน ลูกจ้าง อาชีพอิสระ 
ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม 
จากโรค COVID-19

เพิ่มสภาพคล่อง
 สนับสนนุเงนิ 5,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดอืน 3 ล้านคน 
 สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท/ราย ดอกเบี้ย 0.1% ไม่ต้องมี 
 หลักประกัน วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท
 สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาท/ราย ดอกเบ้ีย 0.35% มีหลัก 
 ประกัน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท
 สำานกังานธนานเุคราะห์รบัจำานำาดอกเบีย้ตำา่ ไม่เกิน 0.125%  
 ต่อเดือน วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท

ลดภาระ
 เลื่อนเวลายื่นแบบและชำาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็น  
 ส.ค. 63
 เพ่ิมวงเงินลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพ จาก 15,000 บาท  
 เป็น 25,000 บาท
 ยกเว้นภาษีเงินได้ค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์

เพิ่มทักษะ
 ฝึกอบรมทักษะอาชีพ
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กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำาถามท้ายเล่มวารสารยุติธรรม ฉบับที่ 2 ประจำ�ปี 2563

เรือนจำ�ใดที่จัดกิจกรรม 
ประกวดทำ�หน้�ก�กแฟนซ ี
ป้องกัน  COVID -19 ?

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ กระทรวงยุติธรรม

2. บริการเฉพาะผ่าน 8 ช่องทางออนไลน์์

1. เรือนจำาพิเศษกรุงเทพมหานคร 

2. เรือนจำากลางคลองเปรม

ข้อมูลจาก
1. https://www.rainmaker.in.th/7-type-of-fake-news/?fbclid=IwAR3tvNaD7t34wqt3qcgGnR1mgAwBtswMKJVeq4YRjNOFXVLM3zhp85kOuzI
2. https://www.etda.or.th/content/living-in-the-fake-news-era.html
3. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand

FAKE NEWS
    สรา้งข่าวปลอม 
แชรข์่าวปลอม  มีความผิด

 หลายคนท่ีอาจแยกแยะได้ว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม แต่ยังมีอีกหลายคนท่ีไม่สามารถ 
แยกแยะได้ และแชร์ออกไป จะมีโทษความผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างของการกระทำา  
ทีเ่ขา้ขา่ยความผิดในมาตรา 14  พ.ร.บ. คอมพวิเตอร ์ประกอบดว้ย การโพสตข้์อมลูปลอม ทจุรติ  
หลอกลวง เช่น ข่าวปลอม โฆษณาธุรกิจลูกโซ่ที่หลอกลวงเงินลูกค้า และไม่มีการส่งมอบของ  
โพสต์ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย โพสต์ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง  
ก่อการร้าย โพสต์ลามกที่ประชาชนเข้าถึงได้ เผยแพร่ ส่งต่อข้อมูล ที่รู้แล้วว่าผิด เช่น กดแชร์  
ข้อมูลที่มีเนื้อหาเข้าข่ายความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งทางการกระทำาในลักษณะดังกล่าว 
สง่ผลกระทบต่อประชาชนทัว่ไป ผูก้ระทำาตอ้งระวางโทษจำาคกุไมเ่กนิ 5 ป ีหรอืปรบัไมเ่กนิ 1 แสนบาท  
หรือทั้งจำาทั้งปรับ ส่วนกรณีร่วมแชร์ร่วมด่า และแสดงความคิดเห็นเพื่อการศึกษาที่หยาบคาย  
ส่งผลกระทบต่อบุคคลในลักษณะหม่ินประมาท มีความผิดกฎหมายอาญา มาตรา 328  
ฐานหมิน่ประมาทด้วยการโฆษณา มโีทษจำาคกุไมเ่กนิ 2 ป ีหรอืปรบัไมเ่กิน 2 แสนบาท หรอืทัง้จำา 
ทั้งปรับ รวมถึง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 2548 มาตรา 9 (3) วางหลักว่ากรณีมีความจำาเป็นต้องแก้ไข 
สถานการณฉ์กุเฉนิใหย้ตุโิดยเรว็ ใหน้ายกรฐัมนตรมีอีำานาจออกขอ้กำาหนด ดงันี ้ห้ามผูใ้ดเสนอขา่ว 
จำาหน่าย หรือทำาให้แพร่หลาย ซึ่งหนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำาให้ประชาชน 
เกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำาให้เกิดความเข้าใจผิด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
จนกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือทั่วราชอาณาจักร มีโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี  
หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

  เชือ่ว�่หล�ยท่�นคงเคยมีประสบก�รณ ์ 
หรือได้รับผลกระทบจ�กก�รได้รับข่�ว  
หรือข้อมูลท่ีไม่เป็นคว�มจริง หรือท่ีเรียกว่� 
Fake News กันม�บ้�งแล้ว ในทุกวันน้ี 
เร�จะพบเจอกับข่�วปลอมกันม�กม�ย  
โดยเฉพ�ะบน Social Network ไม่ว่� 
จะเป็น Facebook Twitter Line หรือ 
แม้แต่บนเว็บไซต์ ซึ่งบ�งทีก็มีข้อมูล 

ข่�วส�รท่ีเป็นคว�มจริงส่วนนึง ท่ีเหลือก็แต่งเรื่องใหม่ 
เพิ่มเติมขึ้นม� เกิดคว�มบิดเบือนของเน้ือห�ไป บ�งทีก็ 
สร้�งเรื่องขึ้นม�ใหม่ ทำ�ให้ผู้รับส�รหลงเชื่อไป แล้วไปแชร์ต่อ  
ก็จะเกิดคว�มเสียห�ยทีร่นุแรงม�กขึน้ไปอกี ซึง่ Fake News  
ก็ได้มีก�รแบ่งประเภทเป็น 7 รูปแบบ ดังนี้

 1.) Satire/Parody ข่�วเสียดสีหรือล้อเลียน 
 2.) False Connection ข่�วที่เชื่อมโยงมั่วๆ
 3.) Misleading Content ข่�วที่ทำ�ให้เข้�ใจผิด
 4.) False Context ข่�วที่อยู่ผิดที่ ผิดท�ง ผิดบริบท
 5.) Imposter Content อ้�งแหล่งที่ม�มั่วๆ 
 6.) Manipulated Content ตัดต่อ ดัดแปลง
 7.) Fabricated Content ปลอม 100%

 ซึ่ง Fake News ก็มีผลกระทบในหล�ยๆ ด้�น  
ทำ�ให้ผู้รับได้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง ทำ�ให้ตัดสินใจผิดพล�ด  
อ�จส่งผลเสียต่อชวีติและทรพัยสิ์น เกิดคว�มตระหนกตกใจ 
ในข้อมูลท่ีเป็นเท็จ สร้�งคว�มแตกต่ืนได้ รวมถึงก�รตัดต่อ 
ให้ดูตลกขบขัน ก็ทำ�ให้ผู้ถูกแอบอ้�งได้รับคว�มเสียห�ย  
ถกูล้อเลียน ดหูม่ิน กลัน่แกล้ง รงัแก (bully) หรอืเป็นชอ่งท�ง 
ให้มิจฉ�ชีพฉกฉวยโอก�สในก�รห�เงินในท�งท่ีผิด นอกจ�กน้ี 
ขอ้มลูข�่วปลอมน้ัน ส�ม�รถทำ�ให้เกิดคว�มขดัแยง้ในสงัคม  
และอ�จนำ�ไปสูค่ว�มไม่สงบสุขในสังคม สร�้งปัญห�ระหว�่ง 
ประเทศได้

รู้ไว้ใช่ว่า...
กองบรรณ�ธิก�ร

FAKE NEWS

 ข�่วปลอมไม่ไดเ้ป็นปัญห�เพยีงในประเทศไทยเท่�น้ัน แต่ยังเป็นปญัห� 

ระดับโลก ท่ีได้สร้�งคว�มเสียห�ยต่อประเทศม�กม�ย ก�รตรวจสอบว่� 

ข้อมูลข่�วส�รที่ได้รับม�น้ัน มีคว�มน่�เชื่อถือหรือไม่ จึงมีคว�มสำ�คัญ  

ซึ่งส�ม�รถตรวจสอบจ�กแหล่งท่ีม�ของข่�วส�รข้อมูล หรือหน่วยง�น 

ท่ีน่�จะเกีย่วขอ้งกับข�่วส�รขอ้มูลน้ันๆ เพือ่ยนืยันว�่มีเรือ่งหรอืเหตุก�รณ ์

ดังกล่�วจริง อีกท้ังยังมีการตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย  

(Anti-Fake News Center Thailand) ข้ึนมา เพื่อช่วยตรวจสอบ หรือแจ้งข่าวท่ีมีผลกระทบ 

ต่อคนในวงกว้าง สำาหรับการแจ้งหรือตรวจสอบ เมื่อพบข่าวปลอมหรือน่าสงสัย 

 ดังนั้น จึงเป็นเรื่องท่ีจำาเป็นมากท่ีเราจะต้องมีสติ และใช้วิจารณญาณในการคิด 

ไตร่ตรองทุกครั้งที่อ่านข้อมูลต่างๆ ศึกษาให้ดีก่อนที่จะแชร์ข้อมูลนั้นออกไป

           ติดตามการประกาศผลทาง 
facebook : กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand 

ลุ้นรับของรางวัล 1
ในช่วงสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด 
ของ COVID -19 กระทรวงยุติธรรม 
มีปรับเปลี่ยนก�รให้บริก�ร 
รับเรื่องร�วร้องทุกข์ และรับคำ�ขอใช้ 
บริก�รด้�นง�นยุติธรรมอย่�งไร ?

2

กติกาการร่วมสนุก
สามารถเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราที่ QR Code นี้
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตอบคำาถามได้ท่านละ 1 ครั้ง

กระเป๋าผ้า 
กระทรวงยุติธรรม

จำ�นวน 
ร�งวัล

40 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม
บนรากฐานแห่งความเท่าเทียม

วิสัยทัศน์ กระทรวงยุติธรรม

วิสัยทัศน์ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม

Promoting a fair society based on equality

สร้างเอกภาพ 
ในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม 

Building unity to mobilize justice

san 2.5 mm 21 x 29.7 cm
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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
http://api.moj.go.th/justice_care/
https://www.moj.go.th/
https://www.facebook.com/mojthofficial/
https://twitter.com/pr_moj
https://www.moj.go.th/
https://www.facebook.com/mojthofficial/


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