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สายด่วน
ยุติธรรม

 เริ่มกันที่คอลัมน์ “เรื่องจากปก” ว่าด้วยเรื่องยาเสพติด 
ทีร่ฐับาล โดย พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา และ นายสมศกัดิ ์เทพสทุนิ  
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม ให้ความสำาคัญกำาหนดให้การแก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิเป็นวาระแห่งชาต ิและเป็น 1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วน 
ที่กระทรวงยุติธรรม โดยสำานักงาน ป.ป.ส. มุ ่งมั่นแก้ไขอย่าง 
ครบวงจร นับตั้งแต่ มุ่งขยายผลจับกุม ตัดวงจรทำาลายเครือข่าย 
การเงินนกัค้ายาเสพติด จนไปสูส่ร้างการมส่ีวนร่วม ยดึ “ประชาชน”  
เป็นกำาลังสำาคัญ ภายใต้แนวคิด พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่  
เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด คอลัมน์ “เดินหน้ายุติธรรม”  
นำาเสนอการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์กัญชาในเส้นผม 
ได้สำาเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ถือเป็นตัวอย่างหนึ่ง 
ของการนำานวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ ในการเฝ้าระวัง 
การกลับไปเสพยาเสพติดซำ้าของเยาวชน ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม  
และสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่วนคอลมัน์ “คนยตุธิรรม” พบกบัโครงการดีๆ  ทีเ่ป็นความร่วมมอื 
ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) วิทยาลัยเทคโนโลย ี
ปัญญาภิวัฒน์ และกระทรวงยุติธรรม ในการมอบโอกาสทางการ 
ศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาด ได้กลับมาแสวงหาความรู ้
และฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้พร้อมออกไปสู่โลกกว้างอีกครั้ง สำาหรับ 
ผู ้อ่านที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคู ่ชีวิต พ.ศ. ....  
สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ในคอลัมน์ “คุ้มครองคน  
คุม้ครองสทิธ”ิ จากนัน้ต่อด้วยคอลมัน์ “กำาแพงมิอาจกัน้” มาพร้อมกับ 
เรื่องราวของ หรั่ง-อัครินทร์ ปูรี ผู ้พลิกชีวิตจากอดีตขาใหญ ่
ในเรือนจำา มาสู่การเป็นช่างทำากีตาร์แฮนด์เมด ทีท่กุวนันีม้คีวามสขุ 
กับการช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งที่มีให้แก่คนอื่นๆ ยังมีคอลัมน์  
“ยตุธิรรมกบัการต่างประเทศ” เสนอบทบาทของกระทรวงยตุธิรรม 
ในประชาคมอาเซยีน ในฐานะผูป้ระสานงานกลางของประเทศไทย  
สำาหรับการประชุมเจ ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย 
(ASEAN Senior Law Officials Meeting : ASLOM) ครั้งที่ 19  
ณ กรงุเนปยดีอ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา ปิดท้ายด้วยคอลมัน์ 
“ตะลุยแดนยตุธิรรม” พาไปเยีย่มเยอืนศนูย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 
เรือนจำาชั่วคราวเขาระกำา จ.ตราด ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ  
ชมิอาหารและเครือ่งดืม่หลากหลายเมน ูแล้วชอ็ปผลติภณัฑ์แปรรปู 
หม่อนไหม หรือลูกมัลเบอร์ร่ี ที่ถือว่าเป็นนางเอกของเรือนจำาฯ  
กลับไปเป็นของฝาก

แล้วมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจได้ใหม่ฉบับหน้า...

   วารสารยุติธรรม ฉบับท่ี 3  
ประจำาปี 2563 มาพบผู้อ่านแล้ว 
พร้อมด้วยนานาสาระ ทัง้อ่านเพลนิ 
และได้ความรู้ ทันต่อสถานการณ ์
ที่เกิดขึ้นในแวดวงยุติธรรมไปใน 
เวลาเดียวกัน
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มุ่งมั่น แก้ไขปัญห�ย�เสพติดครบวงจร  
มุ่งขย�ยผลจับกุม ตัดวงจรทำ�ล�ยเครือข่�ยก�รเงิน  
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ตะลุยแดนยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม โดยสำ�นักง�น ป.ป.ส.
เรื่องจากปก

 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า 
ปัญหา “ยาเสพติด” ถือเป็น “วาระ 
แห่งชาติ” ของประเทศ ซึ่งรัฐบาล พลเอก  
ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ นายสมศักดิ์  
เทพสทุนิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม 

กระทรวงยุติธรรม โดย สำานักงาน ป.ป.ส.

 “รัฐบาลได้ดำาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแบบครบวงจร 
ทั้งการสกัดกั้นการนำาเข้าวัตถุดิบ และการส่งออกยาเสพติด เน้นการสืบสวน
สอบสวนทางการเงิน ขยายผลสู่การยึดทรัพย์ สามารถจับกุมผู้ค้า และ 
ยึดยาเสพติดได้เป็นจำานวนมาก ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่ 
ทุกท่านที่ทำางานอย่างทุ่มเท เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากประเทศไทย” 
คำากล่าวของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงกลาโหม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำาปี 2563 

กระทรวงยุติธรรม โดย สำ�นักง�น ป.ป.ส. 
มุ่งมั่น แก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร
มุ่งขย�ยผลจับกุม ตัดวงจรทำ�ล�ยเครือข่�ยก�รเงิน นักค้�ย�เสพติด
สร้�งก�รมีส่วนร่วม ยึด “ประชาชน” เป็นกำ�ลังสำ�คัญ ภ�ยใต้แนวคิด 
พ้ืนท่ีปลอดภัย ไม่มีคนหน้�ใหม่ เพร�ะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ย�เสพติด

ให้ความส�าคัญ ก�าหนดให้การแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ เป็น 1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วน 
ที่ต้องดำาเนินการในปีแรกของการบริหาร
ประเทศ เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้กับ 
หน่วยงานของรฐัทุกหน่วย รวมท้ังประชาชน 
และสงัคมไทยของเรา ได้รบัทราบว่าปัญหา 
ยาเสพติด เป็นสิ่งท่ีรัฐบาลให้ความสำาคัญ 

เป ็นอย่างยิ่ง โดยนายกรัฐมนตรีได ้ม ี
การเปิดปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม 
ยาเสพตดิ ปี 2563 เมือ่วนัศกุร์ที ่13 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 และการจัดประชมุการป้องกนั 
และปราบปรามยาเสพติดวาระพิเศษ  
เมือ่วนัศกุร์ที ่7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 โดยม ี
ข้อสัง่การเน้นยำา้ให้มกีารขยายผล เพือ่จบักมุ 
ตดัวงจรทำาลายเครอืข่ายนายทนุผูอ้ยู่เบ้ืองหลัง 
การค้ายาเสพตดิ และจดัตัง้กลไกการบรูณาการ 
การปราบปรามยาเสพติด เพื่อสืบสวน 
ขยายผลยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด 
 นโยบายดังกล่าว นำามาสู่คำาสั่ง 
ศูนย์อำานวยการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ที่ 5/2563  
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ตามคำาสั่ง ศอ.ปส. ท่ี 6/2563 โดยมี  
นายอุทัย สินมา รองอธิบดีอัยการ  
สำานักคดียาเสพติด รักษาการในตำาแหน่ง 
อธบิดอียัการ สำานกังานคดีแรงงาน ภาค 3  
เป็นหวัหน้าคณะทำางาน ส่วนอกีคณะทำางาน  
ได ้แก ่  คณะทำางานสืบสวนสอบสวน 
ขยายผลเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่าย 
ยาเสพติด ตามคำาสัง่ ศอ.ปส. ท่ี 7/2563  
โดยมี พลตำารวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ ์ 
รองผูบ้ญัชาการตำารวจแห่งชาต ิเป็นหัวหน้า 
คณะทำางาน

เมือ่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดย 
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยตุธิรรม ในฐานะประธานกรรมการ 
และผู ้อำานวยการ ศอ.ปส. ให ้จัดตั้ ง  
“ศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่าย 
ยาเสพตดิ” โดยม ีเลขาธกิารคณะกรรมการ 
ป ้ อ งกั นและปราบปรามยา เสพ ติด  
(เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานกรรมการ  
พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
สำานกังาน ป.ป.ส. สำานกังานตำารวจแห่งชาติ  

กองทพับก หน่วยบญัชาการสงครามพเิศษ  
กระทรวงมหาดไทย สำานักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน สำานักงาน 
อัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
และกรมสรรพากร ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ศูนย์ปฏิบัติการฯ
 ต่อมา เมือ่วันที ่4 มนีาคม พ.ศ. 2563 
ได้แต่งตั้งคณะทำางานอีก 2 คณะ ได้แก่  
คณะทำางานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 
เพือ่การยดึอายดัทรพัย์สนิเครอืข่ายยาเสพตดิ 

“ที่ผ่านมา เรายึดทรัพย์สินเครือข่าย
ยาเสพติดได้เพียงเฉลี่ยปีละ 600 กว่าล้านบาท 
ซึ่งถือว่าต่ำามาก เราต้องปรับกลยุทธ์
และแนวทางใหม่ ในปี 2564 
เรามีเป้าหมายที่จะต้องยึดทรัพย์สิน
เครือข่ายยาเสพติดให้ได้ 
10 เท่า ของปีที่ผ่านมา 
ซึ่งต้องไม่ต่ำากว่า
ปีละ 6,000 ล้านบาท”

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน โดยเน้นยำ้าให้มี 
การขยายผลไปสู่การจับกุมยึดทรัพย์สิน 
นายทนุและเครือข่ายยาเสพตดิ ซึง่จะช่วย 
ขจดัปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิได้ 
เนื่องจากแหล่งเงินสนับสนุนจะถูกทำาลาย 
อย่างถอนรากถอนโคน รวมถงึให้เจ้าหน้าทีร่ฐั 
ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้รู้เท่าทัน 
อาชญากรท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการเงนิในการกระทำาผดิ เช่น การซ้ือ 
ขายยาเสพติดผ ่านช ่องทางออนไลน ์  
การฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล เป็นต้น
 ขณะที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กำาหนด 
ให้นโยบายยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด  
เป็นการปราบปรามแนวใหม่  (New Normal)  
ของรัฐบาล โดยอาศัยการดำาเนินการ 
ปราบปรามทางธรุกรรมการเงนิเข้ามาช่วย  
ซึ่ ง เ ช่ือว ่ าจะส ่ งผลต ่อประสิทธิภาพ 
การปราบปรามยาเสพติดได้อย่างแท้จริง  
พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 
ยุติธรรม ได้กำาหนดเป้าหมายยึดทรัพย์สิน 
เครือข่ายยาเสพติดให้ได้เพิ่มข้ึน 10 เท่า 
ในปีหน้า หรือ 10X Rule ผ่านยุทธศาสตร ์
การดำาเนินงานในด้านต่าง ๆ คือ ตั้งทีม 

 สำาหรับคณะทำางานฯ ดังกล่าว 
มีอำานาจหน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย  
อำานวยการปราบปรามและยึดทรัพย์สิน 
เครอืข่ายการค้ายาเสพติด และใช้กฎหมาย
ว ่าด ้วยยาเสพติด หรือกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายฟอกเงิน หรือ 
ประมวลรัษฎากรมาใช ้  เ พ่ือทำาลาย 
เครือข ่ายการค ้ายาเสพติด รวมทั้ ง 
การสบืสวนทางการข่าว การนำาเทคโนโลย ี
เข้ามาช่วยในการดำาเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการฯ ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่
 นโยบายการยดึทรพัย์สนิเครือข่าย 
ยาเสพติด ยังถือเป็นนโยบายที่รัฐบาล 
ให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที ่
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พลเอก ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบนโยบาย 
ผ่านระบบวดีิโอคอนเฟอเรนซ์จากทำาเนียบ 
รฐับาลให้แก่หวัหน้าส่วนราชการทีเ่ข้าร่วม 
ประชุมศูนย ์อำานวยการป ้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการ 
ตำารวจภธูรภาค ผูบ้ญัชาการตำารวจนครบาล  
ผู ้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัด อธิบดี 
อยัการ ภาค 1-9 อธิบดกีรมสรรพากร และ 

สอบสวนธรุกรรมทางการเงนิของเครอืข่าย 
ยา เสพติ ด  โดย ใช ้ เ ครื่ อ งมื อพิ เ ศษ 
ในการสบืสวนเชือ่มโยงในทกุคด ีตัง้หัวหน้า 
ผู ้รับผิดชอบคดีแบบแยกเฉพาะในส่วน 
ของธุรกรรมทางการเงิน การฟอกเงิน 
การหลีกเลี่ยงภาษี และการยึดอายัด 
ทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดในทุกคด ี
รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงกฎหมายใน 
การยดึทรพัย์สนิเครอืข่ายยาเสพตดิ โดยให้ 
นำาแนวความคิดการยึดทรัพย์ตามมูลค่า 
(Value-based confiscation)  มาประยกุต์ 
ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด
 และตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ 
ยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดฯ ผลการ 
ดำาเนินงานนับตั้งแต่มีคำาสั่งจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินฯ ทุกหน่วยงานได้
ร ่ วมกันปฏิบัติการในลักษณะปูพรม 
ทั่วประเทศ โดยสามารถปิดล้อม ตรวจค้น  
ขยายผลจบับคุคลทีเ่ป็นตวัการสำาคญั หรอื 
ผูบ้งการเบ้ืองหลงั และบุคคลตามหมายจบั  
นำาไปสู่การยึดทรัพย์สินของขบวนการค้า 
ยาเสพติดได้ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา ต้ังแต่ 
เดือนเมษายน - ปัจจุบัน สามารถทำาลาย 
เครือข่ายทั้งประเทศได้ 109 เครือข่าย 
รวมมูลค่ากว่า 2,107.75 ล้านบาท
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 นโยบายดังกล่าวของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยตุธิรรม นำามาสูก่ารแต่งตัง้ 
คณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณา
แนวทางการนำาหลักการริบทรัพย ์สิน 
ตามมูลค่ามาใช้ในคดีความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด โดยมี นายวัลลภ นาคบัว 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน 
ผู ้แทนส่วนราชการและผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
ที่มีความรู ้และความเชี่ยวชาญในด้าน 
การริบทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และนักวิชาการ โดยในส่วนของสำานักงาน  
ป.ป.ส. มี นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษา 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ชุดดังกล่าว และคณะอนุกรรมการฯ ได้มี
การประชุมถึงแนวทางการริบทรัพย์สิน 
ในคดียาเสพติด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2563 โดยคณะอนกุรรมการฯ เหน็ควร 
ให้นำาหลักการริบทรัพย์สินตามมูลค่า  
(Value-based confiscation) ซ่ึงเป็น 
หลักการที่ยอมรับในต่างประเทศ และ 
กฎหมายระหว่างประเทศมาปรบัใช้  เพือ่เพิม่ 
ประสิทธิภาพในการยึดทรัพย์สินในคดี 
ยาเสพติดของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 
การจัดทำาร่างกฎหมายดังกล่าวจะต้องมี 
การกำาหนดกรอบการบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างชัดเจน เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิผลกระทบ 
ต่อประชาชนและผู้สุจริต อีกทั้งจะต้อง 
คำานึงถึงการเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่น ๆ 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ 
 ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตร ี
ว ่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย 
นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส.  
พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส.  
และผู้แทนหน่วยงานภาคี ร่วมกันแถลง 
ผลงานบูรณาการยึดทรัพย์สิน ตัดเส้น 
ทางการเงินเครือข่ายยาเสพติด
 โดยรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 
ยุติธรรมกล่าวว่า ในฐานะผู้อำานวยการ 
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
แห่งชาต ิ ได้เดนิหน้าตดัวงจรค้ายาเสพตดิ 

ตามนโยบายของ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว ่าการ 
กระทรวงกลาโหม ทีเ่น้นการสบืสวนสอบสวน 
ทางการเงิน เพื่อขยายผลไปสู ่การยึด 
ทรัพย์สนิ เพ่ือให้ปัญหายาเสพติดหมดไป 
จากประเทศไทย ซ่ึงตั้งแต่เดือนเมษายน 
จนถึงปัจจุบัน สามารถทำาลายเครือข่าย 
ทั้งประเทศได้ 109 เครือข่าย มูลค่ากว่า  
2,107.75 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย 
ที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ ได้ตั้ง 
เป้าหมายไว้ว่าจะยึดทรัพย์ให้ได้ 1,500  
ล้านบาท ในปีงบประมาณนี้และเวลานี้  
ยังมีเวลาอีกเดือนครึ่ง ตนเองอาจจะแถลง 
อีกครั้ง ส่วนตัวมั่นใจว่าการยึดทรัพย์สิน 
1,500 ล้านบาท ที่ตั้งไว้ยังน้อยเกินไป  
เพราะเพียงแค ่ 10 เดือนกว ่า ในป ี
งบประมาณนี้ ก็สามารถยึดเครือข่าย 
รวม 2,107.75 ล้านบาท แล้ว
 ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม และสำานักงาน ป.ป.ส.  
ยงัเร่งขบัเคลือ่นนโยบายของนายกรฐัมนตรี 
ที่ให้มีการพัฒนาตัวเองให้เท่าทันการใช้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาชญากร  
โดยรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงยุติธรรม  
ได้มอบหมายให้ นายสามารถ เจนชยัจติรวนชิ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส.  
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ส. เข้าหารือ 
กบั นางสาวรืน่วด ีสวุรรณมงคล เลขาธิการ 
สำานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) เพือ่ทราบแนวทาง 
การกำากับ ตรวจสอบ และความร่วมมือ 
ระหว่างสำานักงาน ป.ป.ส. และ ก.ล.ต.  
ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด โดยอาศัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินผ่าน 
ช่องทางตลาดหลักทรัพย์
 เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว ท้ายท่ีสุดแล้ว  
จะเห็นได้ว่านโยบายการยึดทรัพย์ตัดวงจร 
การค้ายาเสพติดน้ัน ขับเคลื่อนไปได้ผ่าน 
การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาคี 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และดำาเนินงานผ่านความรว่มมอื 
ต่าง ๆ ซ่ึงกระบวนการบูรณาการร่วมกัน 
เหล่า น้ี  ล้วนช่วยส่ง เสริม ใ ห้สามารถ 
ตัดวงจรการค้ายาเสพติดได้อย่างทันท่วงที 
และไปถึงเป้าหมายของรัฐบาลในการแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดได้อย่างไม่ไกลเกินเอื้อม  
บนเปา้ประสงคเ์ดยีวกนั คอื เพือ่ให้สังคมไทย 
ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
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เดินหน้ายุติธรรม
น�งส�วสุปร�ณี พันธะทัน นักนิติวิทย�ศ�สตร์ชำ�น�ญก�รพิเศษ   กลุ่มตรวจพิสูจน์ท�งเคมี 
 กองตรวจพิสูจน์ท�งวิทย�ศ�สตร์ สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์

     สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จึงได้บูรณาการ 
งานร่ วมกับกรมพินิ จและคุ้ มครอง เด็ก 
และเยาวชน โดยการนำานวัตกรรมการตรวจ 
พสิจูนส์ารเสพตดิในเสน้ผมมาใชใ้นการตดิตาม 
เฝ้าระวังการกลับไปเสพยาเสพติดของเด็ก 
และเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฝึก 
และอบรมเด็กและเยาวชนต่างๆ ทั่วประเทศ  
โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนท่ีมี 
โอกาสไดก้ลบัไปเยีย่มบา้นตามรอบระยะเวลา 
หรือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ภายนอก 
ศู นย์ ฝึ ก ฯ  โ ด ยผลก า รดำ า เ นิ น ง าน ใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ท่ีผ่านมา  
พบว่าแนวโน้มของการตรวจพบสารเสพติด 
ใน เ ส้ นผมของ เ ด็ ก และ เ ย า วชนลดลง 
อย่างต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
คิดเป็นร้อยละ 28.1 ลดลงเหลือเพียงร้อยละ  
7.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งแสดง 
ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการนำาการตรวจ 
เส้ นผมมาใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ เพิ่ ม 
ประสิทธิภาพในการกำากับดูแลการเสพ 
ยาเสพติดหรือการใช้ยาในทางท่ีผิดของเด็ก 
และเยาวชน

เพื่อเฝ้�ระวังก�รเสพซ้ำ�ของเด็กและเย�วชน

ก�รพัฒน�นวัตกรรม
การตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในเส้นผม

 ก�รตรวจห�ย�หรือส�รเสพติดในเส้นผมเป็นอีกวิธีหน่ึงเพ่ือพิสูจน์ว่� 
บุคคลน้ันได้ใช้ย�หรือส�รเสพติดม�ก่อนหรือไม่ ซ่ึงข้อดีของก�รตรวจเส้นผมคือ  

มีระยะเวล�ในก�รตรวจพบย�หรือส�รเสพติดได้ย�วน�นกว่� เม่ือเทียบกับก�รตรวจ 
ในเลือดหรือปัสส�วะ กล่�วคือ ส�ม�รถตรวจพบส�รเสพติดหลังก�รเสพคร้ังสุดท้�ย 

เป็นระยะเวล�สัปด�ห์ หรือเป็นเดือน ข้ึนอยู่กับคว�มย�วของเส้นผม เน่ืองจ�กย�หรือส�รเสพติด 
จะถูกนำ�ไปสะสมอยู่ในเส้นผม และไม่ถูกขับออกจ�กร่�งก�ย อีกท้ังยังส�ม�รถเก็บตัวอย่�ง 
ซ้ำ�ได้ ซ่ึงต่�งจ�กปัสส�วะท่ีห�กต้องเก็บใหม่ก็จะไม่ได้ปัสส�วะในช่วงเวล�เดิม ดังน้ัน ก�รตรวจ 
เส้นผมจึงส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็นเคร่ืองมือในก�รติดต�มพฤติกรรมก�รกลับไปเสพซ้ำ� 
ของบุคคลได้ นอกจ�กน้ี ก�รตรวจห�ชนิดของส�รเสพติดในเส้นผม ยังส�ม�รถทำ�ได้ 
หล�ยชนิดในคร�วเดียว โดยไม่ต้องใช้ชุดทดสอบแยกชนิดเหมือนในปัสส�วะ ช่วยให้ขย�ย 
เพ่ิมจำ�นวนชนิดของย�หรือส�รเสพติดเป้�หม�ยท่ีต้องก�รตรวจได้ไม่จำ�กัด

การตรวจสารเสพติดในร่างกาย

ยาเข้าสู่เส้นผมได้อย่างไร?

ยาหรือสารเสพติดจะถูกส่งผ่านจากเส้นเลือดในระหว่างการงอก 
ของเส้นผม เข้าไปสะสมบริเวณแกนในเส้นผม
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  อย่างไรกต็าม แม้ว่านวตักรรม 
การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม 
จะช่วยส่งเสริมให้การติดตามเฝ้าระวัง 
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ส พ ซำ้ า ข อ ง เ ด็ ก 
และเยาวชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เ น่ืองจากวิธีการตรวจสารเสพติด 
ในเส้นผมที่มีในปัจจุบัน สามารถตรวจ 
พสิจูน์สารเสพตดิในคราวเดยีวกนัได้ถงึ  
26 ชนิด หากแต่ก็ยังไม่ครอบคลุม 
ถึงกัญชา (Cannabis) ท่ีมีรายงานว่า  
มกีารระบาดในหมูข่องเดก็และเยาวชน 
รองจากยาบ้าและกระท่อม ส่งผลให้เกดิ 
ช่องว่างในการตรวจติดตามพฤติกรรม 
การเสพยาของเดก็และเยาวชน ในกรณี 
ทีม่กีารลกัลอบเสพกญัชา ด้วยเหตน้ีุเอง  
จึงนับเป็นความท้าทายอย่างมากของ 
ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์สารเสพติด  
เน่ืองจากกัญชาจะสามารถปนเปื้อน 
เข้าสู่เส้นผมได้ การวิเคราะห์หาสาร 
เมทาบอไลท์คือ คาร์บอกซีทีเอชซี  
(THC-COOH) จะเป็นตวับ่งช้ีการเสพจรงิ 

เนื่องจากเป็นสารท่ีผ่านกระบวนการเปลี่บนแปลงจากร่างกาย อย่างไรก็ตาม 
สาร THC-COOH ในเส้นผมที่ปริมาณน้อยมาก ทำาให้การตรวจด้วยเครื่องมือ 
หรือเทคนิคที่ใช้ทั่วไปจะตรวจพบได้ยาก ประกอบกับแนวทางมาตรฐานสากล 
ด้านการตรวจพิสูจน์เส้นผม กำาหนดให้ Cut-off ของการตรวจพบสารเมทาบอไลท ์
ของกัญชาในเส้นผมคือ 0.2 พิโคกรัมต่อมิลลิกรัม ซึ่งนับว่ามีปริมาณตำ่ากว่า 
การตรวจพบยาบ้า (0.2 นาโนกรัมต่อมิลลิกรัม) ถึง 1,000 เท่า นั่นหมายความว่า  
ในห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์สารเสพติดจำาเป็นต้องอาศัยวิธีการตรวจวิเคราะห ์
ที่เฉพาะ รวมถึงต้องอาศัยเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพสูง จึงจะสามารถตรวจพบ 
สารเมทาบอไลท์ของกัญชาในเส้นผมได้ 
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 จากข้อจำากัดดังกล่าว ส่งผลให้ในปัจจุบันยังไม่ม ี
ห้องปฏบิตักิารใดในประเทศไทย รวมถึงหลายประเทศในแถบ 
เอเชยี สามารถให้บรกิารตรวจพสิจูน์กญัชาในเส้นผมได้ ดงันัน้  
สถาบันนิตวิทิยาศาสตร์จงึมคีวามจำาเป็นท่ีจะต้องพฒันาวธิกีาร 
ตรวจพิสูจน์กัญชาในเส้นผมท่ีมีความถูกต้อง แม่นยำา และ 
เป็นทีย่อมรับในระดบัสากล จนเป็นทีม่าของงานวจิยัทีม่ชีือ่ว่า  
“ก�รพัฒน�นวัตกรรมก�รตรวจวิเคร�ะห์กัญช�ในเส้นผม 

เพื่อเฝ้�ระวังก�รเสพซำ้�ของเด็กและเย�วชน” ที่ช่วยเพิ่ม 
ประสทิธภิาพในการนำานวตักรรมการตรวจพสิจูน์สารเสพตดิ 
ในเส้นผมไปใช้ในการเฝ้าระวังการกลับไปเสพยาเสพติดซำ้า 
ของเยาวชน เสริมความเข้มแข็งในการวางแผนฟื้นฟู หรือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนในการใช้ยาเสพติด 
ให ้สามารถคืนคนดีสู ่สังคม ด ้วยวิธีการนำานวัตกรรม 
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการอำานวยความยุติธรรมแก่สังคม

 ง านวิ จั ย น้ี ถื อ ไ ด ้ ว ่ า เ ป ็ น 
การพฒันาวธิกีารตรวจวเิคราะห์กญัชา 
ในเส้นผมเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย  
ที่ ส าม า รถยื นยั นกา ร เ สพกัญชา 
ของบุคคล โดยสามารถตรวจวิเคราะห ์

   นอกจ�กนี้แล้ว ง�นวิจัยดังกล่�ว 
ยังส�ม�รถนำ�ไปขย�ยผลในก�รตรวจ 
กับกลุ่มเป้�หม�ยอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้ต้องขัง 
พักก�รลงโทษ หรือลดวันต้องโทษท่ีถูก 
คุมประพฤติในคดีย�เสพติด เพื่อเฝ้�ระวัง 
ก�รกลับไปใช้ย�เสพติด ซึ่งระบบเดิมมีก�ร 
ติดต�มโดยก�รตรวจปัสส�วะ รวมถงึอ�จนำ� 
ไปใช้ในกรณีท่ีมีก�รตรวจก�รจ้�งง�น 
ท่ีสงสัยคว�มเก่ียวข้องกับก�รใช้กัญช�  
และกรณีที่ผลก�รตรวจปัสส�วะไม่เป็นท่ี 
ส้ินสงสัย ก็ส�ม�รถท่ีจะใช้วิธีก�รตรวจ 
ในเส้นผมเพื่อดูประวัติก�รเสพได้ นับเป็น 
ห นึ่ ง ตัว อ ย ่ � งข อ งก� ร นำ � น วัตก รรม 
ท�งนิติวิทย�ศ�สตร์ม�แก้ไขปัญห�สังคม  
และสนับสนุนกระบวนก�รยุติธรรมได้อย่�ง 
มีประสิทธิภ�พ

สารเมทาบอไลท์ของกัญชาได้ถึงระดับ  
0.02 พโิคกรมั/มลิลกิรมั ซ่ึงสอดคล้องกบั 
ค่า Cut-off ตามแนวทางมาตรฐาน 
สากล ผลสำาเร็จจากงานวิจัยทำาให ้
ห้องปฏบิตักิารของสถาบนันติิวทิยาศาสตร์ 
มขีดีความสามารถทีจ่ะรองรบังานตรวจ 
พิสูจน์กัญชาในเส้นผม ตามประกาศ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด เร่ือง กำาหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจ หรือ 
ทดสอบว่าบคุคล หรอืกลุม่บคุคลใด 
มีสารเสพติดอยู ่ ในร ่ างกาย 
หรือไม่ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2563 ซ่ึงเพ่ิมการตรวจ 
ในเส้นผมและค่า Cut-off ของ 

การตรวจสารเสพติดแต่ละประเภท 
จากเดิมที่ระบุเฉพาะในปัสสาวะ 

เท่านั้น
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ที่นี่ยุติธรรม 

  เดือนมีนาคม 2563 

กระทรวงยุติธรรม แถลงความคืบหน้าการปลดล็อคใบกระท่อม - การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ  
ยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด - กระบวนการนำากำาไล EM มาใช้กับผู้ต้องขัง

4 มี.ค. 2563 นายสมศกัดิ ์เทพสทุนิ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม แถลงความคบืหนา้ผลการดำาเนนิงาน ดงันี ้1. ความคบืหนา้ในการปลดลอ็ค 
ใบกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 2. การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด และ 3. กระบวนการนำาอุปกรณ ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) หรือกำาไล EM มาใช้กับผู้ต้องขัง ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงนามร่วมกับ 
สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยกรมพระธรรมนูญ มุ่งสร้าง 
และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน

9 มี.ค. 2563 ศาสตราจารยพิ์เศษวศิษิฏ ์วศิษิฏ์สรอรรถ ปลดักระทรวงยตุธิรรม มอบหมายให ้ 
นายประสาร มหาล้ีตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี 
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ดา้นสทิธิ เสรภีาพ และสิทธมินษุยชน ระหวา่งกระทรวงยุตธิรรม โดยกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพ 
(นายเรอืงศกัดิ ์สวุาร ีอธบิดกีรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ) ลงนามรว่มกบัสำานกังานปลดักระทรวง 
กลาโหม โดยกรมพระธรรมนูญ (พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ)  
ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ช้ัน 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
กรุงเทพมหานคร

3

กองบรรณ�ธิก�ร

รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำาประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน 
ในพิธีลงนามหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ (Deed of Grant) และส่งมอบเรือลาดตระเวนแก่เมียนมา - ลาว 
เสริมสร้างการสกัดกั้นยาเสพติดในอาเซียน

9 มี.ค. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเควิน ฉ็อก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร ์
ประจำาประเทศไทย ร่วมเป็นสกัขีพยานในพิธลีงนามหนงัสอืตราสารการโอนกรรมสทิธิ ์(Deed of Grant) และส่งมอบเรอืลาดตระเวน ระหว่างไทย – ลาว 
และไทย – เมียนมา เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการลาดตระเวนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนลุ่มนำ้าโขง โดยมี ดร.วีริศ อัมระปาล ที่ปรึกษารัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม (ด้านวิชาการ) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นายวงเพ็ด แสนวงสา รองเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการแห่งชาต ิ
เพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว และ พันตำารวจเอก ลา มิน ผู้อำานวยการฝ่ายอำานวยการและแผน กองบัญชาการตำารวจปราบปราม 
ยาเสพติดเมียนมา ณ ท่าเรือ BMT Pacific จังหวัดสมุทรปราการ

10 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลของกองทุนยุติธรรม เพื่อยกระดับการช่วยเหลือ 
และพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

23 มี.ค. 2563 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหาร 
งานบุคคล ครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุมได้รับทราบคำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลของกองทุนยุติธรรม รวมทั้งโครงสร้าง 
การบริหารและอัตรากำาลังของกองทุนยุติธรรม และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 นอกจากนี้  
ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาการดำาเนนิการตามระเบยีบคณะกรรมการกองทนุยตุธิรรมฯ พจิารณารา่งประกาศกองทนุยตุธิรรม เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ร่างคำาสั่งกองทุนยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อจัดทำาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
(Career Path) และการทบทวนแผนการปฏบิตักิารดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลกองทนุยตุธิรรม ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอ้งประชมุ 
กระทรวงยุติธรรม 6 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรม เร่งรัดช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญาทั่วประเทศ

13 มี.ค. 2563 นายสมศกัดิ ์เทพสทุนิ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม เปน็ประธานการประชมุ Video Conference กบัสำานกังานยตุธิรรมจงัหวดั 
76 จังหวัด เพื่อติดตามเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรม พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จำาเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 3/2563 

26 มี.ค. 2563 ศาสตราจารยพ์เิศษวศิษิฏ ์วศิษิฏ์สรอรรถ ปลดักระทรวงยตุธิรรม เปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
พร้อมดว้ยคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิเขา้รว่มประชมุ นอกจากนี ้ยงัไดร้ว่มกนัพจิารณาคำาขออทุธรณข์องผู้เสยีหาย จำานวน 34 เรือ่ง และคำาขอจำาเลย 
จำานวน 75 เรื่อง โดยอนุมัติจ่ายเงินจำานวนทั้งสิ้น 1,784,118 บาท ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

11วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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กระทรวงยุติธรรม หารือข้อราชการร่วมกับผู้แทน UNODC ประจำาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

7 เม.ย. 2563 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายเจเรมี ดักลาส (Mr.Jeremy Douglas)  
ผู้แทนสำานักงานป้องกันยาเสพติด และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประจำาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก  
โอกาสนีไ้ดห้ารือขอ้ราชการในประเดน็เกีย่วกบัสถานการณ์การระบาดโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID - 19) การเตรยีมความพรอ้มในเรอืนจำา  
และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม ได้มีนโยบายและมาตรการในการเตรียมความพร้อมรับมือดังกล่าว พร้อมทั้ง 
จะนำาข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก UNODC ไปหารือแนวทางการดำาเนินงานต่อไป ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรม แถลงโชว์ผลงานยึดทรัพย์  
5 เครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ  
จำานวนกว่า 70 ล้านบาท และยังพบเงินหมุนเวียน  
จำานวนกว่า 5,000 ล้านบาท
10 เม.ย. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรม พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นายอุทัย  
สินมา รองอธิบดีอัยการ สำานักงานคดียาเสพติด สำานักงานอัยการสูงสุด  
พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รองผู้บัญชาการตำารวจปราบปรามยาเสพติด 
และ นายเทพสุ บวรโชติดารา ผู้อำานวยการกองข่าวกรองทางการเงิน  
สำานักงาน ปปง. แถลงผลงานบูรณาการยึดทรัพย์สิน ในการตัดเส้นทาง 
การเงินเครือข่ายยาเสพติด พร้อมโชว์ผลยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด 
กว่า 70 ล้านบาท ยอดเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า 5,000 ล้านบาท  
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายการปฏิบัติงาน 
ผ่านระบบ Video Conference ให้กับผู้บัญชาการ 
เรือนจำาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันโรคโควิด-19  
ในเรือนจำา
16 เม.ย. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรม เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานผ่านระบบ  
Video Conference ให้กับผู้บัญชาการเรือนจำาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในเรือนจำา ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยตุธิรรม ไดก้ลา่วชืน่ชมกรมราชทณัฑ ์ท่ีจดัทำารายการใหข้้อมลูขา่วสาร  
รายการเรื่ อง เล่ าชาวเรือนจำา  ซึ่ ง ได้รับผลที่ดี  ท้ั งยั ง ใ ห้ดูแล 
ลดความแออดัภายในเรอืนจำาในการพกัโทษ ลดวนัตอ้งโทษ และใช ้EM 
ในการติดตามตัว เป้าหมายหลักปล่อยคนที่ไม่เป็นภัยต่อสังคม 
และต้องมีคนดูแล รวมถึงติดตามเรื่องงบประมาณของแต่ละเรือนจำา  
ในส่วนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ห้องแรกรับนักโทษ ห้องกักตัวนักโทษ  
การสร้างเตียง 2 ช้ัน เพื่อเพ่ิมพื้นที่ ลดความแออัดภายในเรือนจำา  
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

12 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



กระทรวงยุติธรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
พร้อมปฏิบัติการเป็นเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2

22 เม.ย. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรม พร้อมด้วย นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา 
กระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิ เศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประสาร มหาล้ีตระกูล รองปลัดกระทรวง 
ยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครอง 
เด็กและเยาวชน และ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำานวยการสถาบัน 
นติวิทิยาศาสตร ์รว่มตรวจเยีย่มห้องปฏบิติัการตรวจสารพนัธกุรรมทางคด ี 
(Crime Laboratory)  หลังจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ประกาศ 
รับรองให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นห้องปฏิบัติการ 
เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ณ ห้องปฏิบัติการตรวจสารพันธุกรรม 
ทางคดี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้นที่  16 อาคารสุขประพฤติ  
ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร

17 เม.ย. 2563 นายประสาร มหาลีต้ระกลู รองปลดักระทรวงยติุธรรม  
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย 
การไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาทด้วยวิธีการทางออนไลน์ ระหว่าง 
นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำานวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
และ นายเรืองศักดิ์  สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นำานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการอำานวย 
ความสะดวกในการระงับข้อพิพาททางเลือกให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
เขา้ถงึงา่ย ประหยดัคา่ใชจ้า่ย และมปีระสทิธภิาพ ณ อาคารภริชั ทาวเวอร ์ 
ชั้น 26 สถาบันอนุญาโตตุลาการ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563

24 เม.ย. 2563 ศาสตราจารย์พิ เศษวิศิษฏ์  วิ ศิษ ฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ 
เฉพาะกิจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563 โดยดำาเนินการจัดประชุม 
ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco WebEx  
เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการดำาเนินการของคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
ดา้นกฎหมาย ตามคำาสัง่นายกรฐัมนตร ีที ่18/2563 ลงวนัที ่21 เมษายน  
พ.ศ. 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคดี การให้คำาปรึกษา 
และความเห็นทางกฎหมาย และการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ช้ัน 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ 
ระหว่างสถาบันอนุญาโตตุลาการ  
และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผลักดันระบบ 
บริการแบบออนไลน์ ODR สนองนโยบาย Thailand 4.0

13วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



  กิจกรรมจิตอาสา  

สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบ “ชุดเครื่องอุปโภค บริโภค” ให้แก่ผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID - 19) ภายใต้กิจกรรม “ยุติธรรมปันน้ำาใจ สู้ภัยโควิด - 19”

    มอบ “ชุดเครื่องอุปโภค บริโภค”  
ให้ประชาชนในชุมชน

22 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563 14 พ.ค. 2563

     นอกจ�กนี้ บุคล�กรจิตอ�ส�กระทรวงยุติธรรม 
ได้อ�ส�ลงพื้นที่นำ�ชุดเครื่องอุปโภค บริโภค  
ไปมอบให้แก่ประช�ชนในชุมชน เพื่อบรรเท� 
ผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด 
ของโรค COVID – 19 สร้�งรอยยิ้ม 
และคว�มสุขให้แก่ผู้รับและผู้ให้

 กระทรวงยุติธรรม ได้ดำ�เนินกิจกรรมเชิญชวนบุคล�กรจิตอ�ส� ร่วมบรรจุสิ่งของชุดเครื่องอุปโภค บริโภค เพ่ือส่งมอบให้แก่บุคล�กร 
 เจ้�หน้�ที่ และประช�ชนที่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรค COVID - 19 ภ�ยใต้กิจกรรม “ยุติธรรมปันน�้าใจ  
สู้ภัยโควิด - 19” ทั้งนี้ ได้มอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภคดังกล่�วให้พนักง�นขับรถ พนักง�นทำ�คว�มสะอ�ด เจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัย  
และบุคล�กรที่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว
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 นายณรงค์ศักดิ ์ภมูศิรีสอาด รองกรรมการผูจ้ดัการ  
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่ CP ALL  
ต้องมีการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ คือ วิทยาลัยเทคโนโลย ี
ปัญญาภวิฒัน์ สถาบันการจดัการปัญญาภวิฒัน์ ศนูย์การเรยีน 
ปัญญาภวิฒัน์ หรอืแม้กระทัง่โรงเรยีนสาธติสถาบนัการจดัการ 
ปัญญาภิวัฒน์นั้น เป็นเพราะเราให้ความสำาคัญกับการศึกษา 
ของเดก็และเยาวชน เราต้องการเน้นการสร้างคนเพือ่อนาคต  
การเรียนในระดับอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ปัญญาภิวัฒน์นั้น มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อม 
ในการออกไปประกอบอาชีพ ทำาธุรกิจ และอยู่ร่วมกับสังคม 
ได้อย่างมีความสุข ซ่ึงนอกจากการให้โอกาสทางการศึกษา 
กับเด็กและเยาวชนปกติแล้ว CP ALL ยังเล็งเห็นความสำาคัญ 
กบัการให้โอกาสทางการศกึษากบัเดก็และเยาวชนผูก้้าวพลาด 
อีกด้วย

 การศึกษาเป็นพืน้ฐานทีส่ำาคัญในการพฒันามนษุย์ให้เป็นผูถ้งึพร้อม 
ทั้งคุณภาพและคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากเป็น “เด็กและเยาวชน”  
ด้วยแล้วนั้น การศึกษาถือเป็นเบ้าหลอมหลักในการสร้างพวกเขา 
ให้เติบโตขึ้นไปเป็นผู ้ใหญ่ที่มีความรู ้ความสามารถในการดำารงชีวิต  
ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ  
ได้เป็นอย่างดี

คนยุติธรรม
กองบรรณ�ธิก�ร

การศึกษาเป็นเรื่องท่ีเราให้ความสำาคัญมาก 
เราจะร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน  

ไม่ใช่เร่ืองของการค้าขายเพียงอย่างเดียว
เราจะต้องให้การศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน
เพ่ือให้เขาเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

 บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจ 
ร้านสะดวกซ้ือ รวมท้ังมธีรุกจิอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วเนือ่งกนั ยกตวัอย่าง 
เช่น 24 Shopping  Extra ขายยา บรษิทัทำาการตลาด-โฆษณา  
บรษัิทนำาเข้าอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้า ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่จากต่างประเทศ  
และบริษัทโกซอฟท์ที่ทำาเรื่องของไอทีทั้งหมด รวมทั้ง 
การดำาเนินงานด้านการศึกษา

มอบโอกาส
สร้างอนาคตให้เยาวชนผู้ก้าวพลาด

คืนชีวิตสดใสด้วยการศึกษา

นายณรงค์ศักด์ิ ภูมิศรีสอาด 
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
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 จากการลงนามความร ่วมมือ 
ดังกล่าว ซีพี ออลล์ จะดำาเนินการ 2 เรื่อง
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เรื่องแรกคือ  
การศึกษาที่เราจะให้เด็กหรือประชาชน
ทัว่ไปทีอ่ยู่ในการดแูลของกระทรวงยตุธิรรม 
ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา 
ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยเมื่อเด็ก 
ที่อยู ่ในโครงการส�าเร็จการศึกษาแล้ว 
ซีพี ออลล์ ยังมีอนาคตให้กับเขาด้วย 
นัน่คอื ถ้าจะเลอืกศึกษาต่อในระดบัทีส่งูข้ึนไป  
เรากม็ทีนุการศกึษาให้ นอกจากนี ้ระหว่าง 

  “ต ้องเรียนว ่าการที่ เด็กหรือ 
เยาวชนจะหลงผิดก้าวพลาดไปถือเป็น 
เรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในสังคม 
ปัจจุบนั ทีพ่่อแม่ผูป้กครองหลายคนอาจจะ 
ไม่มีเวลาดูแลลูกหลาน เพราะว่ามีภารกิจ 
หน้าทีใ่นการหารายได้มาจนุเจอืครอบครวั  
ดังนั้น จึงต้องมีคนเข้ามาช่วยเหลือในจุดนี ้
ซึง่ทาง ซพี ีออลล์ มคีวามพร้อม และสามารถ 
ที่จะมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน 
กลุ่มนี้ได้” 

จึงเป็นจดุเริม่ต้นความร่วมมือระหว่าง 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)  
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
และกระทรวงยุติธรรม โดยเมื่อวันที่  
27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้มีพิธ ี
ลงนามความร่วมมอื (MOU) เพือ่สร้าง 
โอกาสให ้ แก ่ เด็ กและ เยาวชน 
ผู ้กระทำาผิดจากหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงยตุธิรรม ได้กลับมาแสวงหา 
ความรู ้และฝ ึกฝนพัฒนาตนเอง 
ให้พร้อมออกไปสู่โลกกว้างอีกครั้ง  
ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายและหลกัการ 
บริหารงานที่สำาคัญของกระทรวง 
ยุติธรรม คือ การคืนคนดีสู ่สังคม 
ความร ่วมมือคร้ังนี้  เป ็นไปเพื่อ 
สนับสนุนด้านการศกึษาและส่งเสริม 
อาชพีให้แก่ผูก้ระทำาผดิจากกรมพนิิจ 
และคุ ้ มครอง เด็กและเยาวชน  
กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ  
โดยการมอบทุนการศึกษาและ 
มอบโอกาสในการฝึกงานด้านการ 
ขายปลีกให้แก่เยาวชน เข้าศึกษา 
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  
จำานวน 20 แห่งท่ัวประเทศ พร้อม 
รองรับงานจากผู้พ้นโทษ โดยให ้
ความรู ้และการพัฒนาศักยภาพ 
เพือ่นำาไปประกอบอาชีพที่เหมาะกับ 
ตลาดแรงงานหลังพ้นโทษ

ที่เรียนยังมีเงินเป็นเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึก 
ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพให้ด้วย หรือ 
ใครเลือกจะท�างานก็ได้ เรามีงานให้ท�า 
แน่นอน 100% และยังได้ท�าในต�าแหน่ง 
ทีส่งูกว่าเพือ่นทีจ่บในวฒุกิารศกึษาเดยีวกนั 
อีกด้วย เช่น ถ้าจบระดับอาชีวศึกษา จะม ี
ต�าแหน่งเป็นผูช่้วยผูจ้ดัการ ส่วนปรญิญาตร ี
มตี�าแหน่งเป็นผูจ้ดัการ ซึง่ถอืเป็นผู้บริหาร 
ระดบัต้นของเรา อกีเรื่องคอื การฝึกอบรม 
อาชีพต่าง ๆ อาทิ โครงการฝึกอบรม 
วิชาชีพการท�ากาแฟ ตลอดจนการเข้า 
ท�างานในสถานประกอบการ โดยเรา 
และกรมพินิจฯ จะท�าการคัด เลือก 
เด็กร่วมกัน ตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้  
ทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของเราในการช่วย 
ส่งเสริมพวกเขา และเป็นไปตามปณิธาน 
ของบริษัทฯ ท่ีว่า เราจะร่วมสร้างสรรค ์
แบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน”

 นายณรงค ์ศักดิ์  กล ่าวยำ้ าว ่า 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) มีความ 
ตั้งใจในการท่ีจะช่วยเหลือภารกิจของ 
กระทรวงยุติธรรมเก่ียวกับการดูแลแก้ไข 
บำาบัดฟื้นฟูให้กับเด็กและเยาวชน หรือ 
แม้กระทั่งผู ้ต้องขังท่ีพ้นจากการรับโทษ 
เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ 
ได้รับผู ้ ท่ีผ่านการกักกันตัว หรือจำาคุก 
เข ้ามาเป ็นพนักงานป ีละ ประมาณ 
สองพันคนในจำานวนนี้มีไม่น้อยที่ได้เลื่อน 
ตำาแหน่งสูงขึ้น และเกือบทั้งหมดมีรายได ้
สามารถนำาไปเลี้ยงดูครอบครัวทำาให้ชีวิต 
หลุดพ้นจากวงจรเดิมและไม่ย้อนกลับไป 
เป็นผู้กระทำาผิดอีก
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แม้กระทั่งการไปเยี่ยมบ้าน ดูแลทุกข์สุข 
ของเด็กทั้ง 51 คนว่าเป็นอย่างไร มีอะไร 
ต้องเสริมให้หรือไม่เพื่อท�าให้เขาเข้มแข็ง 
ขึ้นมาให้ได้”
 เมื่อเข ้ามาเป็นส่วนหนึ่งในรั้ว 
สถาบันแห่งนี้ ผอ.วิเชียร บอกว่า อาจารย ์
ทกุคนจะร่วมกันพฒันาเดก็ตามกระบวนการ 
เพื่ อ ให ้ เ ป ็ น  Sma r t  I nnova to r  
หรือผู ้มีนวัตกรรมทางด ้านความคิด 
ที่สามารถจะพัฒนาต่อไปสู ่การทำางาน 
ในสถานประกอบการในอนาคต
 “ผมเชื่อว ่า สิ่งแวดล้อมสามารถ 
เปลี่ยนเด็กได้ ถ้าเขาเห็นถึงเป้าหมายชีวิต 
ในอนาคต เราจะบอกอย่างชดัเจนว่า ต้นทนุ 
ของทกุคนมาเหมอืนกนั ต่างกนัเพยีงแต่ว่า 
ใครจะเก็บเกีย่วองค์ความรู้และประสบการณ์ 
ได้มากน้อยแค่ไหน ตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา  
เราได้พิสูจน์แล้วว่า ตั้งแต่ด�าเนินกิจกรรม 
นีม้า ไม่ได้มีความเสยีหายอะไรเลย ผมมองว่า 

 
 ด้าน นายวิเชียร เนียมน้อย 
ผู ้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญา 
ภวัิฒน์ และผู้แทนผูร้บัใบอนญุาตวทิยาลยั 
เทคโนโลยปัีญญาภวัิฒน์ (PAT) ได้ให้ข้อมลู 
เบื้องต้นเก่ียวกับการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยแห่งน้ีว ่า เป ิดดำาเนินการมา 
ตั้งแต่ปี 2548 เปิดสอนในระดับ ปวช.  
2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาธุรกิจค้าปลีก  
และสาขาไฟฟ้ากำาลัง และระดับ ปวส. 
ด้านบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจค้าปลีก 
ร้านสะดวกซ้ือ ปัจจบุนัมีนกัเรยีนนักศกึษา 
ประมาณสองพันห้าร้อยคน ส่วนโครงการ 
ความร่วมมอื (MOU) กบักระทรวงยติุธรรม 
นั้น เริ่มต้นเมื่อปี 2561 และขณะนี้ได้รับ 
เด็กจากสถานพินิจต่างๆ เข้ามาศึกษาที่นี ่
รวมทั้งสิ้น 51 คน
 “ความจริงมีเด็กในสถานพินิจ 
แจ้งความจ�านงเข้ามาเยอะครับ แต่เกณฑ ์
มาตรฐานในการคัดกรอง ทางวิทยาลัยกับ 
สถานพินิจเห็นพ้องต้องกันว่า เราต้องการ 
เน้นที่คุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ และที่ส�าคัญ 
อีกเรื่องหนึ่ง คือในการสัมภาษณ์จะต้องม ี
การพดูคยุกบัผู้ปกครองด้วย เพือ่ให้มัน่ใจว่า 
เด็กจะสามารถเรียนไปได้จนจบ เราไม่ได้ 
ค�านึงถึงเบื้องหลัง และประวัติที่ผ่านมา 
กไ็ม่ได้เป็นอปุสรรคส�าหรบัการจดัการศกึษา 
ท่ีนี่ เราดูแลเขาเหมือนเด็กปกติทั่วไป  
ไม่มีการแบ่งแยก เพียงแต่ต ้องมีการ 
ท�าความเข้าใจกันว่า เมื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่  
เขาควรจะปรับตัวอย่างไร ที่นี่เราดูแล 

เป็นเพราะทุกคนอยากจะประสบความ 
ส�าเร็จท้ังน้ัน อยากมีอนาคต มีงานท�า  
มีความมั่นคง เด็กท่ีก้าวพลาดอาจเกิดขึ้น 
เพยีงเสีย้ววนิาทีแต่เม่ือใดกต็ามเมือ่เขารูว่้า  
สิ่งที่เขาท�าไม่ถูกและอยากกลับตัวใหม่  
เราต้องให้โอกาส จงึอยากเชญิชวนสถาบนั 
การศกึษาท่ัวประเทศให้มาจดักระบวนการ 
ในการดูแลเด็กกลุ ่มนี้ เพื่อช ่วยให ้เขา 
ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจะ 
เป็นความภาคภูมิใจอย่างมากส�าหรับชีวิต
ความเป็นครูของเรา”

   อยากเชิญชวนสถาบัน 
การศึกษาทั่ วประ เทศ 
ให ้มาจัดกระบวนการ 
ในการดูแลเด็กกลุ ่มนี ้ 
เพื่อช ่วยให ้ เขาประสบ 
ความสำาเรจ็ตามเป้าหมาย 
ซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจ 
อย่างมากสำาหรับชีวิต 
ความเป็นครูของเรา

นายวิเชียร เนียมน้อย 
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
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 ด้าน นายไอยรา ใจเพชร หรือ  
เอฟ อดีตเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรม 
เด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา วัย 22 ปี 
ปัจจุบันกำาลังศึกษาอยู ่ระดับ ปวช.ชั้น 
ปีที่ 3 สาขาช่างไฟฟ้ากำาลัง ได้เปิดใจถึง 
การเรียนที่นี่ให้ฟังว่า 
 “ตอนแรกยังปรับตัวไม่ค่อยได ้
เพราะท่ีสถาบันเก่านกัเรยีนไม่เยอะขนาดน้ี 
แล้วส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย เลยมีแต่เพ่ือน 
ทีช่วนกันไปท�าเร่ืองเกเร ไปก่อเหตุทะเลาะ 
ววิาทกับสถาบนัอืน่ ผมเคยเรียนช่างไฟฟ้ามา 
แต่ก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ พอเห็นว่า 
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มีสอน 
แผนกช่างไฟฟ้าเลยสนใจพอมาเรียนที่น่ี  
ครู อาจารย์จะคอยมาสอบถามปัญหาเรา  
มีการไปเยี่ยมบ ้านด ้วย ก็ เลยค ่อยๆ  
ปรับตัวได้”

ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด  
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน 
ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 33  
ประจำาปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัย 
เทคโนโลยีภาคตะวันออก ซ่ึงจัดโดย 
สำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ ร ่วมกับสมาคม 
วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาเอกชน 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
กุมารี และสามารถคว้ารางวัลเกียรติบัตร  
เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ ์
มาครองได้สำาเรจ็ โดยทีม่าของสิง่ประดษิฐ์ 
ชิ้นนี้ เอฟนำามาจากปัญหาใกล้ตัว นั่นคือ  
อยากช่วยให้คุณย่าของเขาที่ เดินเหิน 
ไม่สะดวก สามารถเปิด-ปิดไฟได้ง่ายๆ 
ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 “ย่าเป็นโรคกระดูก เดินไม่ได ้
ผมเลยคิดว่าถ้าให้ย่าเปิดไฟผ่านโทรศัพท ์
มอืถอื แทนทีจ่ะต้องเอือ้มมอืไปกดทีส่วติช์ 
น่าจะดี พอดีทางวิทยาลัยให้ท�าโปรเจ็คท์ 
บูรณาการก่อนจบภาคเรียน ผมเลยท�า 
ชิ้นงานตัวนี้ไปเสนออาจารย์ หลังจากนั้น 
กม็อีาจารย์ท่านหนึง่จากแผนกวทิยาศาสตร์ 

มาเห็นแล้วชอบเลยมาถามว่าสนใจจะไป 
แข่งขันไหม ตอนแรกผมไม่มัน่ใจ เพราะไม่เคย 
ท�าอะไรแบบนี้เลย แต่ก็คิดว่าลองไปดู  
ตอนนั้นทีมผมจะมีรุ่นน้องอีก 2 คน ที่มา 
คอยช่วยกันพัฒนาชิ้นงานไปเรื่อยๆ จนส่ง 
ไปประกวด แล้วก็ได้รางวัลมา”
 ล ่ าสุด เอฟซุ ่มพัฒนาชิ้ นงาน 
ตัวใหม่ชื่อว่า “อุปกรณ์ควบคุมการให้ปุ๋ย 
และนำ้าผ่านระบบ IOT” โดยมีอาจารย์ 
คอยเป็นที่ปรึกษาช่วยให้คำาแนะนำาต่างๆ  
เหมือนเช่นเคย เนื่องจากตั้งเป้าหมาย 
เอาไว้ว่าจะส่งเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
อาชีวะในช่วงปลายปีนี้
 “จรงิๆ การศกึษาส�าคญัทัง้กบัเดก็ 
ข้างนอกและเดก็ข้างในสถานพนิจิเลยครบั  
การที่มีคนมองเห็นปัญหาแล้วให้โอกาส 
มนัท�าให้ชวีติผมเปลีย่นไปเลย จากเดก็เกเร 
มาถึงวันที่เราได้รางวัล ตอนนั้นพ่อผม 
ป ่วยอยู ่พอผมบอกเขาตอนไปเฝ ้าว ่า 
ได้เหรียญทอง เขาดีใจ ทั้งพ่อทั้งแม่ภูมิใจ 
ในตวัเรามาก เลยอยากฝากให้คดิถงึการใช้ 
ชวีติในสงัคม ไม่ว่าจะเรือ่งลกัขโมย ทะเลาะ 
ววิาท หรอืการยุง่เก่ียวกบัสารเสพตดิต่าง ๆ   
มีแต่จะท�าให้อนาคตเราเสียไป ผมเจอมา 
กับตัวแล้วว่า สุดท้ายก็มีแค่ครอบครัว 
เท่านั้นที่อยู่กับเราตลอด ไม่ว่าเราจะเจอ 
เรือ่งดหีรอืเรือ่งไม่ดใีนช่วงนัน้ เพราะฉะนัน้ 
ขอให้ทุกคนประพฤติตัวให้ดี ๆ”
 เห็นได ้ชัดว ่าโอกาสทางการ 
ศกึษาทีห่น่วยงานราชการและภาคเอกชน 
จับมือร่วมกันสร้างให้ คือเครื่องมือ 
ที่ช ่วยให้คนคนหนึ่งที่ เคยก้าวพลาด 
เดินทางผิดได้กลับมามีอนาคตสดใส 
อีกครั้ง เอฟคือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึง 
ผลลัพธ์นั้นได้เป็นอย่างดี เพราะในวันนี้ 
เขากล้าที่จะพูดแล้วว่า “ผมปรับตัวใหม ่
และพร้อมที่จะอยู่กับสังคมแล้ว”

ผมปรับตัวใหม่
และพร้อมท่ีจะอยู่

กับสังคมแล้ว

 เอฟไม่เพียงปรับตัวได้ดี แต่ยัง 
ได้รับความรู้เพิ่มพูน จนกระทั่งสร้างสรรค ์
ผลงานชือ่ “อุปกรณ์ควบคุมเครือ่งใช้ไฟฟ้า 
ผ่านระบบ IOT” ที่ต่อมาได้รับคำาแนะนำา 
จากอาจารย์ให้ลองส่งโครงงานเข้าประกวด 

นายไอยรา ใจเพชร 
“เยาวชนผู้ได้รับโอกาสจาก  CP ALL”
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ยุติธรรมเพื่อประชาชน

สยจ.เพชรบุรี ช่วยเหลือครอบครัวชายวัย 48 ปี ถูกยิงเสียชีวิต หลังจากเข้าไกล่เกลี่ยปัญหาที่ลูกชาย
ถูกทำาร้ายร่างกาย

 เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
เพชรบุรี ใหค้วามช่วยเหลอืครอบครวัของชายวยั 48 ป ีถกูยงิเสยีชีวติ  
หลังจากเข้าไกล่เกลี่ยปัญหาที่ลูกชายถูกทำาร้ายร่างกาย ในพ้ืนท่ี 
อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าพบภรรยา  
และบุตรชายของผู้ เสียชีวิต เพื่ออธิบายถึงหลักเกณฑ์การให้  
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และให้คำาปรึกษา 
ด้านกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งประสานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำาบลท่าแร้ง ช่วยเหลือเยียวยา 
ด้านจิตใจแก่ญาติของผู้เสียชีวิต
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/43644

กองบรรณ�ธิก�ร

 กระทรวงยุติธรรม มุ่งม่ันดูแลให้คว�มช่วยเหลือประช�ชน 
ท่ีตกเป็นผู้เสียห�ย หรือได้รับผลกระทบจ�กอ�ชญ�กรรมในระดับพ้ืนท่ี  
ภ�ยใน 24 ช่ัวโมง โดยให้สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) เป็นหน่วยง�นหลัก 
ในก�รบูรณ�ก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้เสียห�ยหรือเหย่ือ โดยในช่วงเดือน 
เมษ�ยน – มิถุน�ยน 2563 มีหล�ยกรณีตัวอย่�ง จ�กก�รทำ�ง�นของกระทรวงยุติธรรม ภ�ยใต้แนวท�ง “ยุติธรรมใส่ใจ  
Justice Care” ท่ีส�ม�รถช่วยให้ก�รทำ�ง�นในก�รช่วยเหลือเหย่ือและผู้ได้รับผลกระทบจ�กอ�ชญ�กรรมด้วยคว�มรวดเร็ว 
และเข้�ถึงคว�มเป็นธรรมอย่�งมีประสิทธิภ�พม�กข้ึน 

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  
ให้ความช่วยเหลือ กรณีเด็กหญิงวัย 9 ขวบ แจ้งตำารวจว่า พ่อเลี้ยง 
วยั 49 ป ีฆ่าแมว่ยั 22 ป ีและฝงัศพไวใ้นสสุานนานกวา่ 5 ป ีโดยเจา้หนา้ที ่
สำานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ได้ประสานพนักงานสอบสวนและ 
เจ้าหนา้ท่ีบา้นพักเด็ก สำานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้การดูแลเด็กหญิงวัย 9 ขวบ ซ่ึงในส่วนของ 
การตรวจสอบพยานหลกัฐานอยูร่ะหว่างการรอผลตรวจสารพนัธกุรรม  
(DNA) ว่ากระดูกที่ขุดพบนั้นคือผู้เสียชีวิตจริงหรือไม่ หากเป็นบุคคล 
เดียวกนั พนกังานสอบสวนจะต้ังขอ้หาฆ่าผูอ้ืน่ และซ่อนเรน้อำาพรางศพ 
เพื่อดำาเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
อ่านเพิ่มเติม :  https://www.moj.go.th/view/42881

สยจ.ชลบุรี ให้ความช่วยเหลือ กรณีเด็กหญิงวัย 9 ขวบ แจ้งตำารวจ พ่อเลี้ยงฆ่าแม่ฝังในสุสานกว่า 5 ปี
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สยจ.ลำาพูน ลงพ้ืนท่ีให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการประปาของหมู่บ้านถูกยิง

 เมือ่วนัที ่12 มถินุายน พ.ศ. 2563 สำานกังานยติุธรรมจงัหวดัราชบรุี  
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของหญิงอายุ 66 ปี ถูกสามี 
ฆาตกรรมและอำาพรางศพไว้ในบ่อนำ้าลึก 8 เมตร โดยเจ้าหน้าที ่
สำานักงานยุติธรรมจังหวัดได้พูดคุยกับทายาทผู ้เสียหายถึงสิทธ ิ
ท่ีพึงได้รับ ตามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แล้ว ซึ่งทายาทรับทราบ และขอดำาเนินการ 
จัดการงานศพให้เรียบร้อยก่อน
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/44747

 เมือ่วันที ่2 เมษายน พ.ศ. 2563 สำานกังานยติุธรรมจงัหวดัลำาพนู 
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ 
ประปาของหมูบ้่านถกูยงิ ทำาใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 1 ราย และบาดเจบ็ 2 ราย  
ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ียุติธรรมจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับกำานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุ ติธรรมชุมชน เพ่ือแจ้งสิทธิ 
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ 
ค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต ให้ทราบถึงสิทธิ 
ในการยื่นคำาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ แล้ว
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/42953

สยจ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีเด็กหญิงวัย 18 ปี เสียชีวิตปริศนา  
พ่อแม่เชื่อลูกถูกลวงไปมอมยาจนช็อกเสียชีวิต 

สยจ.ราชบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีภรรยาถูกสามีฆาตกรรมและอำาพรางศพ 
ไว้ในบ่อน้ำาลึก 8 เมตร 

 

 เมือ่วันที ่22 มถินุายน พ.ศ. 2563 สำานักงานยตุธิรรมจงัหวดักาญจนบรุ ี
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีหญิงสาววัย 18 ปี เสียชีวิตอย่างปริศนา 
บริเวณโซฟาหน้าบ้านของเพื่อนชาย โดยพ่อแม่คาดว่าอาจจะถูกล่อลวง 
และมอมยาเสพตดิ ทางเจา้หนา้ทีย่ตุธิรรมจังหวดัไดไ้ปเยีย่มญาตผิูเ้สยีหาย  
และไดแ้จง้สิทธขิองผูเ้สยีหายในคดอีาญา ตามพระราชบญัญติัคา่ตอบแทน 
ผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และสิทธิ 
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้แก่ผู้ปกครองของผู้เสียหาย 
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/44973
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สยจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีพ่อครัวหนุ่มคลั่ง ทะเลาะแฟนสาว  
หลังร้านหมูกระทะ คว้ามีดกระหน่ำาแทงดับ

สยจ.ลำาปาง ลงพืน้ท่ีใหค้วามชว่ยเหลอื กรณชีายวยั 51 ปี เครียดใชอ้าวธุปืนยิงผู้อืน่เสยีชวีติหลายราย

 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลงพ้ืนท่ี 
ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของหญิงสาวท่ีถูกอดีตแฟนหนุ่มซ่ึงเป็นพ่อครัวร้านหมูกระทะ  
ทำาร้ายร่างกายจนเสียชีวิต เบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ียุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสาน 
กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพ้ืนท่ีและเจ้าหน้าท่ีตำารวจ เพ่ือแจ้งสิทธิฯ ตามพระราชบญัญติั 
คา่ตอบแทนผูเ้สยีหาย และคา่ทดแทนและคา่ใชจ้า่ยแกจ่ำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แนะนำาการบริการศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข  
และการให้คำาปรึกษาทางกฎหมายของสำานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
อ่านเพ่ิมเติม : https://www.moj.go.th/view/43960

 เมือ่วนัที ่5 มถินุายน พ.ศ. 2563 สำานกังานยติุธรรมจงัหวดัลำาปาง  
ลงพื้นท่ีให้ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียหาย จากกรณีชาย 
วยั 51 ป ีใช้อาวธุปนืยงิชายวยั 70 ป ีและ 52 ปี เสยีชวีติ และใช้อาวธุมีด 
แทงหญงิวยั 51 ปี บาดเจบ็สาหสั ก่อนยงิตวัเองเสยีชวีติ โดยเจา้หนา้ที ่
สำานักงานยุติธรรมได้แจ้งสิทธิฯ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 
ผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้กับทายาท 
ของผู้เสียหาย รวมถึงอธิบายขั้นตอนการดำาเนินคดี ทั้งทางแพ่ง 
และอาญาให้รับทราบ และช่องทางการขอรับความช่วยเหลือตาม 
กฎหมาย
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/44755

สยจ.เชียงราย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีอาจารย์พยาบาลอยู่บ้านลำาพัง  
ถูกชายบุกทำาร้าย คาดหวังชิงทรัพย์-ข่มขืน 

 เมือ่วนัที ่29 มถินุายน พ.ศ. 2563 สำานกังานยุติธรรมจังหวดั 
เชียงราย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีอาจารย์พยาบาล 
ถกูคนรา้ยบกุเขา้มาในบา้น และทำารา้ย และพยายามใช้มดีปาดคอ  
ซึ่งคนร้ายได้หลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดได้ลงพื้นท่ี 
ให้คำาแนะนำาปรึกษาเบื้องต้นในข้อกฎหมายการดำาเนินคดี 
ของเจา้หนา้ทีต่ำารวจและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง พรอ้มท้ังแจง้สทิธ ิ
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 
และคา่ใช้จา่ยแก่จำาเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2544 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก่ผู้เสียหาย และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับ 
กองทนุยตุธิรรมสามารถชว่ยเหลอืในการดำาเนนิคดรีว่มกับอยัการ 
ไดห้ากมคีวามประสงค ์และอยูใ่นหลกัเกณฑ์ของกองทนุยุติธรรม
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/44522
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สยจ.นครพนม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีช่างปูนแค้นภรรยาปันใจไปรักชายอื่น  
คว้าอิฐบล็อกทุบศีรษะภรรยาเสียชีวิต 

สยจ.ขอนแก่น ลงพ้ืนท่ีให้ความช่วยเหลือ กรณีแม่แทงลูก 5 ขวบ บาดเจ็บ

สยจ.นครราชสีมา ลงพ้ืนท่ีให้ความช่วยเหลือ เด็กหญิงวัย 14 ปี ถูกแฟนหนุ่มใช้มีดแทงเสียชีวิต 

 เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำานกังานยตุธิรรมจงัหวดันครพนม ลงพืน้ที่
ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต กรณีภรรยาวัย 49 ปี ถูกสามีอายุ 53 ปี  
ซึ่งประกอบอาชีพช่างปูน ฆาตกรรมภรรยาด้วยการทุบศีรษะก่อนนำาศพไปทิ้งลง 
บ่อส้วมหลังบ้าน โบกปูนปิดอำาพรางไว้ เบือ้งต้น เจ้าหน้าทีส่ำานกังานยตุธิรรมจงัหวดั 
ได้แจ้งสทิธิที่ผู้เสียหายพึงได้รับ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ 
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 พร้อมทัง้แจ้งขัน้ตอนและแนวทางในการให้ความช่วยเหลอืฯ  
รวมทั้งให้คำาปรึกษากฎหมายเบื้องต้นแก่บุตรสาวของผู้เสียชีวิตและทายาท 
ผู้เสียชีวิต 
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/43781

 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น  
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเด็กชายวัย 5 ขวบ ถูกแม่ทำาร้ายร่างกายบาดเจ็บ  
เบ้ืองต้นเจ้าหน้าที่สำานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ประสานศูนย์ยุติธรรม 
ชมุชนตำาบลทรายมลู อำาเภอนำา้พอง จังหวดัขอนแก่น และญาติของผูบ้าดเจบ็  
เพือ่แจ้งสทิธค่ิาตอบแทนผู้เสียหายในคดอีาญา ตามพระราชบญัญตัค่ิาตอบแทน 
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ้
ได้ประสานไปยงัสำานกังานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์เข้าคุ้มครอง 
เดก็ผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ ได้นัดหมายทีมสหวิชาชีพวางแผนให้การ 
ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวต่อไป
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/44753

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
นครราชสมีา ลงพืน้ทีใ่หค้วามช่วยเหลอืครอบครวัของเดก็หญงิวยั 14 ปี  
ถูกแฟนหนุ่มใช้มีดแทงจนเสียชีวิต เบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีสำานักงาน 
ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาล 
ตำาบลโพธิ์กลาง และศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำาเภอเทพารักษ์ ได้แจ้งสิทธ ิ
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทน  
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 แก่ทายาทผู้เสียชีวิต ณ วัดวังยายทอง  
อำาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/42958
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สยจ.ปัตตานี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีครูเกษียณเลือดร้อน ปั่นจักรยานเจออริข้างทาง 
ชักปืนยิงดับ ยืนรอมอบตัว 

สยจ.มุกดาหาร ลงพื้นให้ความช่วยเหลือ กรณีกระบะทางหลวง เสยท้ายพ่วง 22 ล้อ  
เลี้ยวยูเทิร์นสนั่น เจ็บ 3 ดับ 2 ศพ 

สยจ.สงขลา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง  
แล้วเสียหลักชนศาลาริมถนน ส่งผลให้มีคุณตา คุณยายขายผักเสียชีวิต

 เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
ปัตตานี ลงพื้นท่ีช่วยเหลือกรณีชายอายุ 53 ปี อาชีพขับรถรับจ้าง  
ถกูยงิด้วยอาวธุปืนเสยีชวีติ เบือ้งต้นเจ้าหน้าทีส่ำานกังานยตุธิรรมจงัหวดั 
ได้ประสานศนูย์ยติุธรรมชมุชนอำาเภอแม่ลาน เพ่ือดำาเนนิการตดิตาม 
ประสานให้ทายาทผู้ตาย มายื่นคำาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ  
ต่อไป 
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/43176

 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
มุกดาหาร ได้ลงพ้ืนที่พบญาติผู้เสียชีวิต และญาติผู้ได้รับบาดเจ็บ  
จากกรณีรถกระบะทางหลวงเสยท้ายรถพ่วงที่กำาลังเลี้ยวยูเทิร์น  
โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งสิทธิเบื้องต้น ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 
ผู ้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ไว้แล้ว ทัง้นี้  
เจ้าหน้าทีไ่ด้ประสานไปยงัสำานกังานยติุธรรมจงัหวดัยโสธร และโทรศัพท์ 
แจ้งสิทธิเบื้องต้นให้ภรรยาของผู้เสียชีวิตรายที่ 2 สามารถย่ืนขอรับ 
ค่าตอบแทนผูเ้สียหายฯ ต่อไป
อ่านเพิม่เตมิ : https://www.moj.go.th/view/44971

 เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำานกังานยติุธรรมจังหวดัสงขลา  
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต ์
พ่วงข้าง แล้วเสยีหลกัชนศาลาริมถนน ส่งผลให้มคีณุตา คณุยายขายผกั 
เสียชีวิต และมีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำานักงาน 
ยตุธิรรมจงัหวดัได้ประสานกบัเจ้าหน้าท่ีตำารวจ เจ้าหน้าทีศู่นย์ไกล่เกลีย่ 
ข้อพิพาทภาคประชาชน และบุตรชายของผู้เสียชีวิต ให้ทราบถึงสิทธ ิ
ในการยื่นคำาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ แล้ว       
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/43636
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สยจ.ตรัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีมือปืนแค้นโหด จ่อยิง ร.ต.อ.ดับ โร่มอบตัว  
คาดเข้าใจผิด ปมหึงหวง

สยจ.กระบ่ี ลงพืน้ท่ีใหค้วามชว่ยเหลอื กรณชีายคลัง่ใช้ไม้ไผ่ปลายแหลมแทงผู้ชว่ยผู้ใหญบ้่านบาดเจบ็

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัดตรัง  
ช่วยเหลือ กรณีเจ้าหน้าที่ตำารวจอายุ 33 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืน  
แพทย์ทำาการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แต่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา  
เนื่องจากกระสุนเจาะเข้าบริเวณจุดสำาคัญ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยุติธรรม 
จังหวัด ลงพื้นที่ไปพบกับบิดาของผู้เสียชีวิต คุยให้กำาลังใจและให้ 
คำาปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/42504

 เมือ่วนัที ่12 มถุินายน พ.ศ. 2563 สำานกังานยติุธรรมจงัหวดักระบี ่ 
ให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถูกชายคลุ้มคลั่งใช้ไม้ไผ่ 
ปลายแหลมยาว 5 เมตร แทงเข้าบริเวณใต้ซี่โครงขวาถูกตับฉีก 
ได้รับบาดเจ็บสาหัส เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดกระบี่ ได้แจ้ง 
สิทธิฯ การยื่นขอรับค่าตอบแทนฯ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 
ผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้แก่ทายาท 
ของผู้เสียหาย รวมทั้งพูดคุยให้กำาลังใจและให้คำาแนะนำาคำาปรึกษา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/44855

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
น�งส�วฉัตร�ภรณ์ ดิษฐศรีพร  นักวิช�ก�รยุติธรรมชำ�น�ญก�ร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ

 คว�มรักเป็นส่ิงสวยง�ม และเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน โดยไม่เลือกเพศ และท่ีสำ�คัญ 
คือ ไม่ควรมีบุคคลใดถูกเลือกปฏิบัติจ�กก�รรักใครสักคน ห�กแต่ในปัจจุบันมีบุคคลท่ีมี 
คว�มหล�กหล�ยท�งเพศจำ�นวนม�กท่ีมีคว�มรัก และตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน แต่คว�มสัมพันธ์ 
ของพวกเข�ไม่ได้รับก�รรับรองต�มกฎหม�ย ส่งผลให้ไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมในเรื่องต่�งๆ  
เช่น ไม่ส�ม�รถจัดก�รทรัพย์สินท่ีทำ�ม�ห�ได้ร่วมกัน ไม่ส�ม�รถเป็นท�ย�ทโดยธรรม 
และรับมรดกของอีกฝ่�ย ไม่ส�ม�รถรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน ไม่ส�ม�รถตัดสินใจเกี่ยวกับ 
ก�รรักษ�พย�บ�ลของคูช่วีติอกีฝ่�ย ไปจนถงึไม่ส�ม�รถดำ�เนินคดรีว่มกัน หรอืแทนคูช่วีติได้ 
 ก�รไม่มีกฎหม�ยบัญญัติรับรองสิทธิและหน้�ท่ีในก�รก่อต้ังครอบครัวของคู่ชีวิต 
ถือเป็นก�รเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และขัดต่อหลักก�รท่ีรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ  
ตลอดจนหลักก�รสิทธิมนุษยชนส�กล ปัญห�ดังกล่�วจึงสะท้อนให้เห็นว่�กฎหม�ย 
เพื่อรับรองสิทธิและหน้�ท่ีสำ�หรับคู่ ชีวิตน้ัน มีคว�มจำ�เป็นอย่�งย่ิง ในก�รอำ�นวย 
คว�มเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ดังน้ัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พจึงได้จัดทำ� 
ร่�งพระร�ชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ขึ้น

 “คู่ชีวิต” เป็นรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคล 2 คน โดยมีสิทธิและหน้าที่ต่างจากคู่สมรส การรับรอง 
ความสัมพันธ์แบบ “คู่ชีวิต” มีใช้อยู่ในหลายประเทศ โดยใน 
ภาษาอังกฤษมีการใช้คำาที่หลากหลาย เช่น Civil Partnerships,  
Registered Partnerships, Civil Unions, Domestic  
Partnerships, Life Partnerships ทัง้นี ้สทิธแิละหนา้ทีข่องคูช่วีติ 
จะมีความแตกต่างกัน และข้ึนอยู่กับความเหมาะสมและบริบท 
ของแต่ละประเทศเป็นสำาคัญ โดยประเทศส่วนใหญ่ให้ความ 
คุ้มครองในลักษณะ “คู่ชีวิต” เฉพาะคู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน  
ในขณะที่บางประเทศขยายความคุ้มครองไปถึงคู่รักต่างเพศด้วย  
บางประเทศให้สิทธิทางกฎหมายเกือบเทียบเท่าการสมรส  
ในขณะที่บางประเทศจำากัดสิทธิทางกฎหมายในระดับที่ด้อยกว่า 
การสมรสเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาไปสู่ 
การสมรสที่เท่าเทียมนั้น ประเทศต่างๆ ส่วนมากจะเริ่มต้น 
จากการจดทะเบียนคู่ชีวิตก่อน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ของสังคมต่อความหลากหลายทางเพศ สร้างการยอมรับ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกัน และลดแรงปะทะ 
จากฝ่ายที่คัดค้าน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อนำาไปสู่การสมรส 
ที่เท่าเทียมสำาหรับบุคคลทุกกลุ่มในอนาคต

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....

“คู่ชีวิต” 
คืออะไร?

เส้นทาง สู่ความรัก
อย่างเท่าเทียม
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1. อ�ยุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญช�ติไทย หรือฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งมีสัญช�ติไทย
2. ไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448  

       จัดทำาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....VS
• มีสถานะเป็นคู่สมรส
• มีสิทธิและหน้าที่ทุกประการเท่าเทียมกับคู่สมรสชายหญิง

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

• ระยะเวลาในการผลักดันยาวนาน เนื่องจากต้อง 
 ปรับแก้กฎหมายและกฎหมายลำาดับรองที่เกี่ยวข้อง 
 ซึ่งมีอยู่ไม่ตำ่ากว่า 20 ฉบับ
• อาจเกิดแรงต้านอย่างแรงจากสังคม โดยเฉพาะกลุ่ม 
 ท่ีไม ่สนับสนุนการรับรองความสัมพันธ์ระหว่าง 
 คนเพศเดียวกัน

• มีสถานะเป็นคู่ชีวิต
• มีสิทธิและหน้าที่บางประการแตกต่างจากคู่สมรสชายหญิง
• ระยะเวลาในการผลักดันรวดเร็วกว่า เนื่องจากทำาเป็นกฎหมาย
 เฉพาะเรื่อง และการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถดำาเนินการ
 แบบค่อยเป็นค่อยไปได้
• มีแนวโน้มในการผลักดันง่ายกว่า และลดแรงปะทะจากฝ่ายที่ต่อต้าน 
 แบบประนีประนอม เนื่องจากยังมีกลุ ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการสมรส 
 ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันอยู่

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....

สาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตฯ ของไทย 
               (ฉบับผ่านการตรวจพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

3.   จดทะเบียนคู่ชีวิตต่อน�ยทะเบียน และส�ม�รถจดทะเบียนในต่�งประเทศได้
4.  ได้รับสิทธิและหน้�ที่ต่�งๆ ต�มที่กำ�หนดไว้ในร่�งพระร�ชบัญญัติฯ เช่น  

เกิดระบบทรัพย์สินระหว่�งคู่ชีวิตเช่นเดียวกับคู่สมรสต�มกฎหม�ยแพ่ง 
และพ�ณิชย์ คู่ชีวิตส�ม�รถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้

5.  คู่ชวีติมอีำ�น�จจดัก�รแทนผูเ้สียห�ย และอำ�น�จดำ�เนนิคดต่ี�งผูต้�ยต่อไปเชน่เดยีวกับส�มหีรือภรยิ� 
ต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�

6. ห�กไม่มีกำ�หนดไว้ในกฎหม�ย ให้นำ�ประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ว่�ด้วยครอบครัวม�ใช้บังคับ 
แก่คู่ชีวิตโดยอนุโลม
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1  สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน 
ครอบครัว ทำาให้ครอบครัวหลากหลาย 
ทางเพศมีตัวตนทางกฎหมาย อีกทั้งเด็ก 
ท่ีเตบิโตมาในครอบครวัดงักล่าวย่อมไม่ต้อง 
ปิดบังตัวตน และสามารถแสดงศักยภาพ 
ของตนได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้สามารถ 
เป็นส่วนหนึ่งของประชากรท่ีมีคุณภาพ 
ต่อการพัฒนาประเทศได้

2  เป ็นเครื่องมือทางกฎหมายในการจัดการกับ 
ความสมัพันธ์ทางครอบครวั และขจดัปัญหาความไม่เป็นธรรม 
ที่อาจเกิดขึ้นภายในครอบครัวหลากหลายทางเพศ เช่น  
การท่ีคู่ชวีติไม่สามารถจดัการทรพัย์สนิท่ีทำามาหาได้ร่วมกนั 
สิทธิในการเป็นทายาทโดยธรรม สิทธิในการจัดการแทน 
ผูเ้สยีหายและการดำาเนนิคดีต่างผู้ตาย สทิธใินการตดัสนิใจ 
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล ซ่ึงปัจจุบันได้มีกรณีปัญหา 
ที่เกิดขึ้นจริงกับคู่ชีวิตหลายกรณี

การมีพระราชบัญญัติคู่ชีวิตจะส่งผลดีต่อไทยอย่างไร?

3  เป็นเครื่องมือช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมให้ทุกภาคส่วน 
ได้รู้จัก เข้าใจ และเคารพในความแตกต่าง และเรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกนัในสงัคม  
โดยเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกันต่อไป

4  ส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทประเทศไทยในการเป็นผู ้นำาด้าน 
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ตลอดจนเน้นยำ้าความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการ 
ให้ความสำาคัญกับการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชน

 อย่�งไรก็ต�ม ก�รจัดทำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติคู่ชีวิต  
พ.ศ. .... เป็นเพียงแคก่�รออกเดินท�งก้�วแรก  โดยมีจดุมุง่หม�ย 
สูงสุดอยู่ท่ีทุกฝ่�ยต้องร่วมมือร่วมใจในก�รผลักดันให้เกิดขึ้นได้ 
อย่�งแท้จริง น่ันคือ ก�รสมรสที่เท่�เทียมกันสำ�หรับบุคคล 
ทุกคนในอน�คต
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สิทธิที่ได้รับตามพระราชบัญญัติคู่ชีวิต

            เงื่อนไข 
i. บุคคลเพศเดียวกัน
ii. อ�ยุ 17 ปีขึ้นไป (เทียบเท่�ก�รสมรสต�ม 
 ป.พ.พ.) กรณีผู้เย�ว์ต้องได้รับคว�มยินยอม  
 เมื่อจดทะเบียนแล้วผู้เย�ว์บรรลุนิติภ�วะ
iii. ฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งมีสัญช�ติไทย

01

02

สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว

หน้าที่ในการอุปการะ
เลี้ยงดูซึ่งกันและกัน

สิทธิในการดำาเนินคด ี
ต่างผู้ตายในคดีอาญา

สิทธิในการให้
และรับมรดก

สิทธิในการเลิก 
เป็นคู่ชีวิต 
โดยความยินยอม

สิทธิในการฟ้องเลิก 
การเป็นคู่ชีวิต ตามหลักเกณฑ์ 
และเหตุเช่นเดียวกับการฟ้องหย่า

สิทธิในการจัดการ 
แทนผู้เสียหาย 
ในคดีอาญา

10 สิทธิอื่นๆ เฉกเช่นเดียวกับ “คู่สมรส” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  อ�ทิ

i. สิทธิในก�รร้องขอให้ศ�ลสั่งหรือเพิกถอนก�รเป็น 
 คนไร้คว�มส�ม�รถ หรือคนเสมือนไร้คว�มส�ม�รถ
ii. สิทธิในก�รเข้�เป็นผู้อนุบ�ลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่อีกฝ่�ย 
 ตกเป็นผู้ไร้คว�มส�ม�รถ หรือผู้เสมือนไร้คว�มส�ม�รถ 

iii. สิทธิในก�รเรียกค่�อุปก�ระเลี้ยงดู
iv. สิทธิในก�รยินยอมให้รักษ�พย�บ�ล
v. สิทธิในก�รจัดก�รศพ

03

06

07

08

09

0504สิทธิในการจัดการ 
ทรัพย์สินร่วมกัน

สิทธิในการรับ 
บุตรบุญธรรม
ร่วมกัน
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กำาแพงมิอาจกั้น
กองบรรณ�ธิก�ร

 ช�ยคนนี้ถูกส่งตัวเข้�สถ�นพินิจฯ ครั้งแรกเมื่ออ�ยุ 15 ปี จนอ�ยุ 18 ปี เข�เข้� - ออก 
สถ�นพินิจฯ แล้วถึง 7 ครั้ง พออ�ยุ 20 ปี ถูกตัดสินจำ�คุกทห�ร หลังพ้นโทษ เข�กระทำ� 
คว�มผิดซ้ำ�อีกครั้ง และถูกจำ�คุก 10 ปี ชีวิตท่ีวนเวียนเข้� - ออกเรือนจำ�อยู่ตลอด  
ทำ�ให้เข�ละท้ิงคว�มหวังในก�รกลับสู่โลกภ�ยนอก และต้ังมั่นจะใช้ชีวิตท่ีเหลือภ�ยใน 
รั้วกำ�แพง จนขึ้นเป็นข�ใหญ่ของเรือนจำ� ได้รับสมญ� “หรั่งพระนคร” เส้นท�งชีวิต 
ของ หรัง่-อคัรนิทร ์ปรู ีเหมือนจะจบลงภ�ยใน “คกุ” ถ�้เข�ไม่เลือกท่ีจะลุกขึน้ม�เปล่ียนแปลง 
ตัวเอง วันน้ีหรั่งไม่ได้มีสถ�นะนักโทษอีกต่อไป ผู้คนมักเรียกเข�ด้วยชื่อ “ช่�งหรั่ง”  
เจ้�ของร้�น Be Light Guitar ผู้พลิกชีวิตจ�กนักโทษชั้นต้องปรับปรุงม�กสู่ก�รเป็น 
ช่�งทำ�กีต�ร์แฮนด์เมด

   เมื่อก่อนผมเป็นคนไร้ค่า 
สร้างแต่ปัญหาให้ครอบครัว
และคนรอบข้าง 
   แต่วันนี้ผมกลับตัวได้จริง 
และยังแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้แก่คนอื่นได้ 
เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่า
ตัวเองมีคุณค่าและมีประโยชน์
ต่อเพื่อนมนุษย์
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 “ชีวิตผมตอนน้ันไม่มีอะไรจะเสีย เพราะชีวิตข้างนอกของผมมันจบแล้ว ผมคงไม่มีวัน 
ได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไป เพราะโทษผมมันร้ายแรงมาก คิดว่าคงตายในคุกนี่แหละ ก็เลยดื้อ เกเร 
ให้สุดตั้งแต่นั้น เวลาโดนย้ายไปไหน ชื่อเสียงผมจะไปก่อนตัวเสมอ คนในคุกรู้จักผมในชื่อ ‘เอ็ม นักมวย’  
เพราะขนาดอยู่ในคุกผมยังรับจ้างแทงคนเลย เพ่ือหาเงิน จนได้เป็นพ่อบ้าน (ค�าเรียกนักโทษที่ดูแล 
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 อดตีนกัโทษกม็ดีเีหมอืนกัน เราแค่ตอ้งการโอกาส 
ที่จะได้แก้ไขตัวเอง และก�าลังใจจากคนรอบข้าง”

 ปจัจบุนัเอม็เปดิยมิสอนมวยไทยเพือ่การออกกำาลงักายในชือ่ JM คนตวัลาย บอ็กซงิ ยิม  
ตรงข้ามซอยประชาอุทิศ 90 จากอดีตนักโทษประหาร เปลี่ยนมาเป็นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย 
ให้ความเคารพนับถือ 

 “ผมไม่เคยอายที่จะบอกว่า ผมเป็นไอ้ขี้คุก เป็นมวยคุก ถ้าเร่ืองราว 
ของผมสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอ่ืนได้ ว่าตอนที่ผมมีเงินเป็นล้าน กลับนอนไม่หลับ  
ต้องคอยหลบคอยหน ีบา้นชอ่งอยู่แทบไมไ่ด ้แต่วันนีผ้มมแีค่ 10 บาท กลบันอนหลบัสนทิ อยากใหด้ ู
เป็นตัวอย่างว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่คุณเลือก ผมจะบอกทุกคนตลอดว่า ก่อนจะไปร้องขอโอกาส  
คุณต้องให้โอกาสตัวเองก่อน ทุกวันนี้มีคนทักมาหาผมเป็นร้อยๆ บางคนบอกอยากให้แฟนเลิกยา  
ผมตอบกลับไปเลยว่า ถ้าตัวเขาไม่คิดจะเลิกก็จบ เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจคุณกับตัวคุณเองก่อนเลย  
ถ้าเราทำาตวัเองใหด้ ียังสูอ้ยู ่ไมย่อมแพ ้คนในสงัคมก็จะหยบิยืน่โอกาสใหเ้อง โดยทีเ่ราไมต่อ้งรอ้งขอ”

และนี่คือชีวิตของคนตัวลาย จากคนร้ายที่กลายมาเป็นคนดี

 อย่างไรก็ตาม ชีวิตของเอ็มถูกทดสอบอีกครั้ง เม่ืออายุและ 
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 
ก�าละบาทกท็�า เพราะเขาไม่อยากให้ผมกลับไปติดยา ตดิคกุอกี แลว้จริงๆ  
ตัวผมก็ไม่อยากกลับไปด้วย เพราะถ้าติดคุกอีก มันจะต้องมีค�าพูดดูถูก 

 ชวีติในวยัเดก็ของหรัง่ เตบิโตในครอบครวัทีไ่ม่อบอุ่นนกั  
คุณแม่เสียตั้งแต่ยังเด็ก ส่วนคุณพ่อนั้นติดเหล้า ทุกครั้งที่เมา 
มักใช้ความรุนแรงกับเขาและพ่ีสาวเป็นประจำา เม่ือถึงวัยเรียน  
หรัง่มกัโดนเพือ่นๆ ล้อเลยีน และเรยีกเขาว่า ไอ้ฝร่ังดอง ไอ้ฝรัง่ข้ีนก  
ซึง่มาจากหน้าตาทีเ่หมอืนฝรัง่ของเขา หรัง่รูส้กึอบัอาย และคดิหา 
วิธีปกป้องตัวเอง เขารู้จักแต่การใช้ความรุนแรงตามที่เห็นจากพ่อ  
เลยตอบโต้คนที่มารังแกด้วยการชกต่อย เมื่อพบว่าวิธีนี้ได้ผล  
เพ่ือนเลิกล้อเลียนเขา แถมยังให้การยอมรับ เขาจึงกลายเป็น 
หัวโจก ผู้มีเรื่องทะเลาะวิวาทอยู่เป็นนิจ
 ขณะที่หรั่งกำาลังยกพวกไปตีกับโรงเรียนอื่น ตำารวจ 
เข้าจบักมุ และควบคมุตวัไปทีโ่รงพกั พร้อมแจ้งผูป้กครองให้รบัทราบ  
พ่อทีก่ำาลงัเมาปฏิเสธการไปรับตัวเขา เมือ่ไม่มผีูป้กครองมา จงึต้อง 
ให้ผู ้ปกครองของเพื่อนเป็นผู ้ รับแทน หร่ังไม่กล้ากลับบ้าน 
เพราะรู้แน่ว่า ถ้ากลับไปต้องโดนลงโทษสถานหนัก จึงอยู่ค้าง 
บ้านเพื่อน เพื่อนของหรั่งนั้นติดยาเสพติด แม้หรั่งจะเกเร แต่เขา 
ปฏเิสธเหล้าและยาเสพติดมาโดยตลอด ทว่าครัง้นีด้้วยสภาพจติใจ 
ที่เศร้าหมอง ทำาให้เขาลองเสพเพื่อลืมความทุกข์ที่มี

 “ในห้วงอารมณ์ที่หดหู่ พ่อไม่ต้อนรับ บ้านก็กลับไม่ได้  
ไมม่ทีีไ่ป ผมตดัสินใจลองเสพ เพราะฤทธิข์องยาบา้คอืการกระตุน้ 
ประสาท เมื่อเสพแล้วจะรู้สึกสดชื่น สนุกสนาน แล้วลืมเรื่องราว 
ร้ายๆ ที่พ่อด่าเรา ตีเรา เมื่อไหร่ท่ียาหมดฤทธิ์แล้วหวนนึกถึง 
ความทุกข์เร่ืองพ่อ ผมก็เสพต่อจะได้ไม่ต้องคิด วนเวียนแบบนี้ 
อยู่ 2 วัน จนพ่อสร่างเมาแล้วอารมณ์ดี บอกให้กลับบ้านได้  
แต่ตอนนั้นผมก็ติดยาไปซะแล้ว”

 หลังจากติดยาได้ 6 เดือน เขาก็ถูกจับขณะเสพยา  
และเข้าสถานพินิจฯ ครั้งแรก นับจากนั้นก็วนเวียนเข้า - ออก 
สถานพินิจฯ จนอายุ 18 ปี พ่อขอร้องให้เขาไปสมัครเป็นทหาร 
เพราะหวังใจว่ากฎระเบียบจะทำาให้หรั่งเลิกยาเสพติดได้ แต่เรื่อง 
กลับไม่เป็นดังหวัง ในขณะท่ีเป็นทหาร หรั่งถูกจับได้ว่าเสพยา  
และได้รับโทษให้จำาคุกทหารเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน 

 แม้ส่วนลึกในใจของเขาต้องการกลับตัว แต่เมื่อพ้นโทษ 
หรั่งก็กลับไปเสพยาอีก เขาเริ่มลักขโมยเพื่อหาเงินไปซื้อยา  
และถูกจับจากเหตุกระชากทองพร้อมคดียาเสพติด ได้รับโทษ 
จำาคุก 10 ปี ซึ่งเป็นโทษที่หนักที่สุดในชีวิตของเขา นับตั้งแต่เด็ก 
หรั่งถูกจับ และเข้า - ออกเรือนจำามาทั้งหมด 9 ครั้ง ชีวิตด้านใน 
กำาแพงกลายเป็นชีวิตท่ีเขาคุ้นเคย จนไม่คิดจะออกจากเรือนจำา 
อีกต่อไป “เราคิดว่าคุกคือบ้านของเรา เราไม่สามารถ 
เข้าไปอยู่ในสังคมโลกภายนอกได้แล้ว เลยคิดจะใช้ชีวิต 
ที่เหลือในคุก ถ้าไม่ตายก็คงพิการอยู่ในนี”้
 “แตชี่วติในเรือนจ�ากโ็หดรา้ย ในนัน้มรีะบบนกัโทษปกครอง 
กันเอง ระบบขาเลก็ขาใหญ ่เตม็ไปดว้ยการเอาเปรยีบกัน เหตกุารณ ์
ที่ท�าให้ผมต้องลุกขึ้นสู้คือ ตอนนั้นพี่สาวมาเยี่ยม และฝากเงินไว้ 
ให้สองพันบาท แต่สุดท้ายผมไม่ได้ใช้เงินนั้น เพราะขาใหญ่ 
เอาเงินของเราไปใช้หมด ผมตัดสินใจ ถ้าไม่อยากถูกเอาเปรียบ  
เราก็ต้องเป็นคนเอาเปรียบเขา จึงท�าตัวเกเร ท�าสิ่งไม่ดีที่ผิดกฎ 
เรอืนจ�าทกุอยา่ง เพือ่ใหน้กัโทษยอมรบั จนวนัหนึง่ทีเ่ราเกเรมากๆ  
เพื่อนนักโทษก็สถาปนาให้ผมเป็นขาใหญ่ หรือหัวเรือพระนคร  

เป็นที่มาของสมญา หรั่งพระนคร”
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 ในวันที่ เข�ตั้งมั่นเด็ดข�ดจะละทิ้งโลกภ�ยนอก และบอกล�พ่ีส�ว น้องช�ยคนนี้กลับตัวไม่ได้แล้ว นับจ�กนี้ขอใช้ชีวิตเกเร 
ให้สุดไปเลย “ตอนนั้นพี่สาวมาเยี่ยม ผมตั้งใจจะกราบเท้าขอขมาที่ไม่สามารถตอบแทนบุญคุณได้ แล้วตัดขาดกับพี่สาว แต่พี่สาวเห็นผม  
บอกแววตาเหมือนคนสิ้นหวัง เลยแนะน�าให้ผมศึกษาศาสนา ผมก็ลองอธิษฐานกับพระเจ้า หากช่วยให้ผมพ้นโทษ แล้วออกจากเรือนจ�าได้  
ผมจะนับถือศาสนาคริสต์ หลังจากนั้น 1 ปี ผมก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุดในชีวิต”

 แต่เมื่อถึงวันปล่อยตัว เขากลับเป็นทุกข์ เพราะคิดไม่ตกว่าต่อจากนี้จะทำาอะไร โชคดีที่หรั่งมีพี่สาวเป็นท่ีพึ่ง พี่สาวพาเขาไปอยู่มูลนิธิ 
บ้านพระพร ที่นั่นหรั่งได้เรียนวิชาทำากีตาร์จากอาสาสมัคร และกลายเป็นวิชาชีพให้เขาพลิกชีวิตขึ้นมาได้ “คนใกล้ตัวจะรู้ว่าผมเป็นคนใจร้อน  
แต่การท�ากตีารช์ว่ยขัดเกลาจติใจและขจดัอารมณร์อ้นของผม ช่วยใหผ้มมสีมาธิมากขึน้ ช่วงแรกท�าเพราะชอบ แตพ่อศกึษาก็พบว่ามคีนท�ากตีาร ์
เป็นอาชีพจริงๆ เราเริ่มเห็นภาพว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นอาชีพของเราต่อไป”

 แม้จะได้วิชาทำากีตาร์ไว้ประกอบอาชีพแล้ว แต่นั่นก็ยังไม่ใช่จุดเปลี่ยนสำาคัญ วันหนึ่งหรั่งกลับไปพูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักโทษ 
ในเรือนจำา มีเสียงของนักโทษแย้งขึ้นว่� หร่ังอ�ศัยอยู่ที่มูลนิธิมีข้�วฟรี ที่นอนฟรี มีเบี้ยเลี้ยง หรั่งก็ชีวิตเปลี่ยนได้ แต่คนอื่นๆ เข�ต้องอยู่ 

โลกภ�ยนอก นักโทษสี่แสนคน ไปอยู่มูลนิธิได้ทั้งหมดไหมล่ะหรั่ง พอได้ยินดังนั้น หรั่งตัดสินออกจากมูลนิธิทันที  
เพื่อมาสู้ชีวิตด้วยตนเอง

 “ผมมีเงินติดตัวสองพัน ออกมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ แล้วท�ากีตาร์ขาย ผมไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่ข้องแวะ 
กับเรื่องที่ต้องเสียเงิน บางคร้ังต้องกินมาม่าบ้าง กินข้าวไข่ต้มบ้าง ค่อยๆ สร้างชีวิต เมื่อเราไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิต 
พอเพียง รายได้จากกีตาร์ก็เพียงพอให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้ ผมใช้เวลา 2 ปี ในการต้ังหลัก จนยืนหยัดใช้ชีวิต 
แบบคนปกติในสังคม วันน้ีผมกลับไปพูดกับนักโทษในเรือนจ�าได้อย่างไม่อายใคร และหากมีนักโทษคนไหน 
พ้นโทษแล้วไม่มีที่ไป ติดต่อหร่ังพระนคร ผมพร้อมช่วยเหลือ” หร่ังยังส่งต่อความรู้การทำากีตาร์แก่อดีตนักโทษ 
ที่สนใจ รวมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายมูลนิธิจัดหาทุนสร้างอาชีพให้แก่อดีตนักโทษที่ต้องการมีอาชีพสุจริต

 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ช่างทำากีตาร์คนนี้ภาคภูมิใจเหนือกว่าการได้ช่วยเหลือผู้อื่น คือการที่เขาสามารถกลับตัว 
เป็นคนดีได้ “เมื่อก่อนผมเป็นคนไร้ค่า สร้างแต่ปัญหาให้ครอบครัว และคนรอบข้าง แต่วันนี้ผมกลับตัว 
ได้จริง และยังแบ่งปันส่ิงที่เรามีให้แก่คนอื่นได้ เป็นครั้งแรกท่ีรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และมีประโยชน์ 
ต่อเพื่อนมนุษย์”
 จากประสบการณ์เลือกเดินทางผิดของหรั่ง ทำาให้เขาได้บทเรียนที่จดจำา 
ไปตลอดชีวิต และอยากถ่ายทอดเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้อื่น “สิ่งที่ผมเสียใจที่สุด  
คือ ผมเสียครอบครัว แทนที่จะได้ท�าตัวดีๆ กับพ่อ เรากลับท�าตัวเกเร ในที่สุด 
พ่อก็เสียโดยที่ผมไม่มีโอกาสทดแทน ซ�้ายังเสียโอกาสในชีวิตมากมาย จากการติด 
ในเรือนจ�าเป็น 10 ปี ผมไม่อยากให้ใครเสียโอกาสชีวิตเหมือนผม อย่าหวังเงิน 
จากการค้ายาสี่ห้าหม่ืน ถ้าถูกจับติดคุก ไม่ใช่แค่ตัวคุณที่ติด แต่คุณก�าลังลากคน 
ในครอบครัวให้ติดคุกไปกับคุณ คุกแห่งความทุกข์ทรมานใจ วันนี้ผมกลับตัว 
เป็นคนดี ผมได้รับการยอมรับยิ่งกว่าสมัยเป็นหัวโจก รู้สึกตัวเองเท่กว่าเมื่อก่อน 
เยอะเลย จึงอยากฝากถึงเยาวชน ผมรู้ที่พวกเขาเกเรเพราะอยากให้เพื่อน 
ยอมรับ แต่การท�าสิ่งถูกต้องน้ัน คุณจะได้รับการยอมรับที่ย่ังยืนกว่า  
แล้วคุณก็จะภูมิใจในตัวเองด้วย” 

 หร่ังยังทิ้งท้�ย ไม่ว่�จะอยู ่ในสภ�พสังคมแบบไหน ทุกคนเลือกท�ง 
ที่ถูกต้องได้ ยกตัวอย่�งพ่ีส�วของเข� ท่ีเติบโตในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน แต่เลือก 
ไปในท�งที่ดี เร�ทุกคนเลือกได้ และไม่ส�ยเกินไปที่จะเลือกเดินในท�งที่ถูกต้อง 
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ASLOM คืออะไร
 การประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุสอาเซยีน 
ด้านกฎหมาย (ASEAN Senior Law Officials  
Meeting: ASLOM) เป็นหนึ่งในการประชุม 
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเฉพาะด้าน (Senior  
Official) ซึ่งอยู่ภายใต้องค์กรระดับรัฐมนตรี 
อาเซียนเฉพาะสาขา โดยมุ ่งเน้นพัฒนา 
รูปแบบกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน ให้มี 
ความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกันมากขึ้น 
ทั้งในทางแพ่งและพาณิชย์ และทางอาญา  
สำาหรับประเด็นสำาคัญที่มีการขับเคลื่อนใน 
การประชมุฯ คอื การจดัทำาสนธสิญัญาอาเซยีน 
ว่าด้วยการส่งผู ้ร ้ายข้ามแดน การสร้าง 
ความสอดคล้องในเรื่องกฎหมายการค้า 
ของอาเซียน การตกลงกันในเรื่องการโอนตัว 

ผู้ต้องคำาพิพากษาในคดีอาญา การประชุม 
ด้านกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Forum:  
ALF) และการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษา 
ระบบกฎหมายและงานด้านการยตุธิรรม ฯลฯ  
โดยการประชุม ASLOM นั้น มีกำาหนดจัดขึ้น 

ทุกๆ 18 เดือน สำาหรับการประชุมระดับ 
รฐัมนตรทีีเ่รยีกว่า การประชมุรฐัมนตรอีาเซยีน 
ด้านกฎหมาย (ASEAN Law Ministers  
Meeting: ALAWMM) มีกำาหนดจัดขึ้น 
ทุก 36 เดือน 

บทบาทของกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะผู้ประสานงานกลางของประเทศไทย
สำาหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย

ยุติธรรมกับการต่างประเทศ
กองก�รต่�งประเทศ  สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม

 กระทรวงยุติธรรมมีบทบาทและภารกิจหลักในการอำานวยความยุติธรรม ลดความเหล่ือมลำ้า และส่งเสริม 
คนดีสู่สังคม โดยได้พัฒนาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
ในประเทศ นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมยังมีบทบาทสำาคัญในประชาคมอาเซียน ในฐานะผู้ประสานงานกลาง 
(focal point) ของประเทศไทย สำาหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Senior Law 
Officials Meeting: ASLOM) อีกด้วย

(ASEAN Senior Law Officials Meeting: ASLOM)

32 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



ก�รประชุมเจ้�หน้�ที่อ�วุโส
อ�เซียนด้�นกฎหม�ย 
ครัง้ท่ี 19  (The 19th ASEAN 
Senior Law Officials 
Meeting: ASLOM)
   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ในฐานะเจ้าภาพการประชมุ ASLOM ครัง้ที ่19  
ได้กำาหนดจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันท่ี 
25 – 26 มีนาคม 2563 ณ กรุงเนปยีดอ  
อย่างไรกต็าม การประชมุดงักล่าวได้ถกูเลือ่น 
ออกไปเนือ่งจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 
โคโรนา - 2019 (COVID-19) สำาหรบัการประชุม 
ASLOM ครั้งที่ 19 นี้ จะมีการพิจารณาเรื่อง 
การพฒันากฎหมาย และกระบวนการยตุธิรรม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่ิมต้นการดำาเนินงาน 
เกี่ยวกับการจัดทำาสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วย 
การส่งผู ้ร้ายข้ามแดน และท่ีพิเศษไปกว่า 
การประชุมครั้งที่ผ่านมาคือ มีการเข้าร่วม 
กิจกรรมของหน่วยงานภายนอกเป็นครั้งแรก 
ที่มิใช่การประชุมหลัก ได้แก่ (1) การนำาเสนอ 
ของที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมาย 
ระหว่างประเทศแผนกคดบีคุคล (Presentation  
by the Hague Conference on Private  
International Law (HCCH) Consultation)  
และ (2) การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ASLOM - ประเทศญี่ปุ่น (ASLOM - Japan  
Consultations) ซึ่งกระทรวงยุติธรรม 
ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของ ASLOM  
ประเทศไทย มิได้ขัดข้องต่อการเข้ามามี 
ส่วนร่วมดังกล่าว ด้วยเห็นว่าการเข้ามาม ี
ส่วนร่วมของกระทรวงยตุธิรรม ประเทศญีปุ่น่ 

และ HCCH จะช่วยสนับสนุนความร่วมมือ 
ของอาเซียน และองค์กรภายนอก และเป็น 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบกฎหมายของ 
ประเทศสมาชิก รวมทั้งช่วยส่งเสริมบทบาท 
ของอาเซยีนในเวทกีารประชมุสหประชาชาต ิ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความ 
ยุติธรรมทางอาญา สมัยที่  14 (Kyoto  
Congress) ซึ่งเดิมมีกำาหนดจัดขึ้นเมื่อเดือน 
เมษายน 2563 ที่กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  
อีกด้วย

#TEAMTHAILAND โดย
ก�รนำ�ของกระทรวงยุติธรรม
ในก�รพัฒน�กฎหม�ยผ่�น
กรอบก�รประชุม ASLOM
 กระทรวงยุ ติธรรมได ้มีบทบาท 
สำาคญัในการผลักดันและยกระดับการเจรจา
ในกรอบการประชุม ASLOM เพื่อให ้ 
ความร่วมมือด้านกฎหมายของประเทศสมาชกิ 
มพีฒันาการ และก้าวทนัต่อความเชือ่มโยงกนั 
ของประชาคมอาเซียน โดยปัจจุบันมีการ 
เคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนำาไปสู่ 
การกระทำาผิดกฎหมายในรูปแบบใหม ่
ที่ไร้พรมแดน ส่งผลให้กระบวนการยุติธรรม 
ในรปูแบบเดมิไม่สามารถรบัมอืได้อย่างครอบคลมุ 
และทันท่วงที ซ่ึงความร่วมมือที่ เข ้มแข็ง 
ด้านกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน  
จะช่วยให้การดำาเนินงานด้านกระบวนการ 
ยุ ติ ธ ร รมแ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ข อ ง อ า เ ซี ย น 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้ งนี้  ป ัจจุบัน 
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การประชุม ALAWMM และ ASLOM ประสบ 
ความสำาเร็จในการพัฒนาสนธิสัญญาว่าด้วย 
ความร ่ วมมื อ ระหว ่ า งประ เทศ ใน เ รื่ อ ง 
ทางอาญา (Development of the Treaty 
 on Mutual Legal Assistance in Criminal 
Matters) และการจัดทำาสนธิสัญญาแม่แบบ 
อาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Model  
ASEAN Extradition Treaty) ซ่ึงกระทรวง 
ยุติธรรมของประเทศไทยเป ็นเจ ้าภาพจัด 

การประชมุคณะทำางานจดัทำาสนธสิญัญาแม่แบบ 
อาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ครั้งที่ 8 
โดยม ีศาสตราจารย์พเิศษวศิิษฏ์ วศิษิฏ์สรอรรถ  
ปลัดกระทรวงยุติ ธรรม เป ็นประธาน 
การประชุม ซ่ึงที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 
ร่างสนธิสัญญาแม่แบบฯ ในเน้ือหา รวมถึง 
ปรบัแก้ถ้อยคำาและรายละเอยีดต่างๆ จนในท่ีสดุ 
ทุกประเทศได้เห็นพ้อง และให้ความเห็นชอบ
ต่อร่างสนธิสัญญาแม่แบบฯ โดยที่ประชุม 
ALAWMM ครัง้ที ่10 ได้มมีตริบัรองสนธสิญัญา 
แม่แบบดงักล่าวเรยีบร้อยแล้ว และมอบหมาย 
ให้ที่ประชุม ASLOM ครั้งต่อไป เริ่มต้น 

การดำาเนินงานเกี่ยวกับสนธิสัญญาอาเซียน 
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซ่ึงถอืเป็นก้าวต่อไป 
ที่สำาคัญในการสร้างความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง 
ต่อการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
 นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ได้เล็งเห็นถึงความจำาเป็นในการจัดการกับ 
อาชญากรรมไร้พรมแดน และภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ 
สลับซับซ้อน จึงได้เสนอให้ที่ประชุม ASLOM 
พิจารณาการทบทวนความถี่ในการจัดการ
ประชุม ASLOM และ ALAWMM ให้เป็น 
ทุก 12 เดือน และ 24 เดือน ตามลำาดับ 
เพื่อท่ีจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ อันจะ
นำาไปสู ่ประชาคมอาเซียนที่สงบสุขภายใต ้
สภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย

34 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



ตะลุยแดนยุติธรรม

กองบรรณ�ธิก�ร

น�ยอนุวัช สุจินพรัหม
หัวหน้�เรือนจำ�ชั่วคร�วเข�ระกำ�

  แหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร สอดแทรกคว�มรู ้หลักปรชัญ�เศรษฐกจิ 
พอเพียงขององค์พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 9 ซึ่งเป็น 
แนวท�งและแบบอย่�งให้กับผู้ท่ีสนใจ ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ในก�รดำ�เนิน 
ชีวิตประจำ�วันได้ พร้อมท้ังพัฒน�ศักยภ�พผู้ ต้องขังไปพร้อมกัน  
“พัฒน� ปรับปรุง ฟื้นฟู และแก้ไข” ให้ส�ม�รถเป็นที่ยอมรับ และอยู่ร่วมกับ 
สังคมภ�ยนอกได้อย่�งปกติสุข โดยไม่เป็นภ�ระและปัญห�ของสังคม  
ไม่หวนกลับม�กระทำ�คว�มผิดซ้ำ�อีก ซ่ึงจุดเด่นท่ีนักท่องเท่ียวส�ม�รถ 
พบเห็นไดจ้นชนิต� คอื ภ�พคว�มเป็นกันเองระหว�่งเจ้�หน�้ท่ีกับผู้ต้องขงั  
ท่ีพร้อมให้บริก�ร และยินดีต้อนรับนักท่องเท่ียวทุกท่�นท่ีเข้�ม�เที่ยวชม  
“เรือนจำ�ชั่วคร�วเข�ระกำ�”

เรือนจ�าชั่วคราวเขาระก�า สังกัดเรือนจ�าจังหวัดตราด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 จุดท่องเที่ยวแนะน�าเมื่อมาเยือนเรือนจ�าชั่วคราวเขาระก�า

 “สวนผีเสื้อ” สวนไม้ดอกไม้ประดับท่ีถูกปลูกขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความสวยงามของพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 
ได้ตลอดระหว่างทางเดนิ “นำา้ตก 19 ชัน้” นำา้ตกทีม่คีวามหมายของการรกัษาและพฒันางานของพ่อ (พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  
รัชกาลที่ 9) และสานต่องานของพ่อ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10) นอกจากนี้ ทางเรือนจำาชั่วคราวเขาระกำา  
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิว และจุดเช็คอินถ่ายภาพอีกมากมาย ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน

มาเรือนจ�าชั่วคราวเขาระก�า
เรียนรู้ศาสตร์ที่ลงมือท�าได้จริง

ตอน

 สวัสดีคุณผู้อ่�นทุกท่�น “ตะลุยแดนยุติธรรม” เล่มนี้ 
พ�คุณผู้อ่�นม�เยือนดินแดนภ�คตะวันออก จะเป็นที่ไหนนั้น ไปตะลุยกันเลย...
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 เมนูอาหารและเครื่องดื่มแนะน�า

 ศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำาช่ัวคราว 
เขาระกำา มีเมนูอาหารที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงต่อ 
ความต้องการของผู้บริโภค อาทิ สเต็ก ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง  
อาหารตามสั่ง ฯลฯ ในส่วนของเครื่องดื่มก็มีให้นักท่องเท่ียว 
ได้เลือกมากมายหลายเมนู และหลายแบบ เช่น กาแฟสด  
กาแฟโบราณ แต่ทีข่าดไม่ได้เลย “ผลติภณัฑ์แปรรปูหม่อนไหม” 
หรอืลกูมลัเบอร์รี ่ซึง่ถือว่าเป็นนางเอกของเรอืนจำาฯ เลยทเีดียว

  รู ้สึกขอบคุณกรมราชทัณฑ์ท่ีเปิดโอกาส 

ให้ผู ้ต้องขังท่ีก้�วพล�ดอย่�งเร�ได้เข้�ร่วมโครงก�ร 

กำ�ลังใจ ทำ�ให ้มี โอก�สพัฒนาฝีมือ 
และจิตใจ ทบทวนคว�มผิดท่ีเร�ได้ทำ�ม�จนเป็นเหตุ 

ให้เข้�ม�อยู่ภ�ยในเรือนจำ�ฯ

 ความรู้สึกผู้ให้บริการ

 รู้สึกขอบคุณกรมราชทัณฑ์ ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง 
ทีก้่าวพลาดอย่างเราได้เข้าร่วมโครงการกำาลงัใจ ทำาให้มโีอกาส 
พฒันาฝีมอืและจติใจ ทบทวนความผดิทีเ่ราได้ทำามาจนเป็นเหตุ 
ให้เข้ามาอยู่ภายในเรือนจำาฯ ได้ฝึกทักษะด้านการเลี้ยงสัตว์  
เพราะส่วนตัวไม่เคยเลี้ยงมาก่อน เริ่มฝึกฝนวิชาชีพจากที่นี่  
นอกจากความรูท้ีเ่ราได้รบัแล้ว ยงัได้ประสบการณ์จากการลงมือ 
ทำาจริง ทุกอย่างที่เรือนจำาชั่วคราวเขาระกำาคือความรู้ที่ไม่ม ี
วันหมด ความรู้ที่มีการเกิดขึ้นไปเร่ือยๆ อย่างการเลี้ยงหมู  
เราไม่ได้แค่เลี้ยงเป็นอย่างเดียว เรายังได้เรียนรู้ทั้งการดูแล  
และการปฏบิตัต่ิอหมทูำาให้ไม่เครยีด (หวัเราะ) ส่วนในการนำาไป 
ประกอบอาชีพ ที่บ้านผมมีที่ดินคิดว่าจะนำาความรู้ที่ได้รับนี ้
ไปต่อยอดแน่นอน สุดท้ายนี้อยากบอกว่า ส่ิงที่ได้มากกว่า 
ความรู ้ คือ กำาลังใจและการยอมรับจากสังคมภายนอก  
ซ่ึงทำาให้เรามีแรงที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหลังพ้นโทษ 
ออกไป ขอบคุณโอกาสดี ๆ ที่มอบให้

 ความรู้สึกของผู้รับบริการ

 ที่นี่อาหารอร่อยค่ะ/ครับ สำาหรับวันนี้ที่มากัน ก็จะม ี
สั่งสเต็ก เฟรนช์ฟรายส์ และก๋วยเต๋ียว ในส่วนจุดชมวิวและ 
จุดถ่ายภาพ สวย สะอาด เป็นระเบียบดีค่ะ ซึ่งวันนี้ที่เลือก 
มาเที่ยวที่นี่ เราได้ข้อมูลจากการเช็คอินต่อกันมาเรื่อย ๆ เลย 
ตาม ๆ กันมาตามกระแสโซเชียล ถ้ามีโอกาสต้องกลับมาอีก 
แน่นอน

 กระแสตอบรับ

 ทางด้านการท่องเท่ียว ได้รับความนยิมเป็นอย่างมาก  
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด ทั้งนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ต่างจังหวัด  
และชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็นครอบครัว  
นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ เรือนจำาชั่วคราวเขาระกำา ยังได้รับ 
โอกาสเป็นสถานที่ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ถือเป็นการโปรโมท 
เรือนจำาชั่วคราวเขาระกำาในมุมมองใหม่ ๆ ทั้งนี้ หลังจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย  
การท่องเที่ยวภายในศูนย์เรียนรู้ฯ เรือนจำาชั่วคราวเขาระกำา 
ก็ยังได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี อีกท้ังความร่วมมือ 
จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยโปรโมท และสนับสนุน 
จึงทำาให้ “ศูนย์เรียนรู้ฯ เรือนจำาชั่วคราวเขาระกำา” เป็นที่นิยม 
มากขึ้นในเชิงการท่องเที่ยว

 ฝากถึงผู้อ่าน

 “โอกาส” คือสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่สำาหรับผู้ก้าวพลาด  
“โอกาส” คือเครื่องพิสูจน์ศักยภาพ คุณภาพ และคุณค่าของตน  
ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังพ้นโทษ จุดประสงค์การพัฒนา 
เรอืนจำาช่ัวคราวเขาระกำา กเ็พือ่ปรบัเปลีย่นทศันคต ิมมุมองของสงัคม 
ภายนอก เมื่อผู้อ่านให้โอกาสกับทางเรือนจำาในภาพลักษณ์ใหม่แล้ว          
กเ็สมอืนว่าได้ให้โอกาสกับผู้ก้าวพลาดแล้วเช่นกนั โอกาสด ีๆ  ทีผู่อ่้าน 
จะมาเที่ยวชม ทางเรายินดีต้อนรับ แล้วท่านจะพบกับความพิเศษ 
ในมุมมองใหม่ ๆ ที่มีต่อเรือนจำาฯ
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ที่มา :   https://sites.google.com/site/nutanucha200000/ho-ro-xin-hrux-phngkhaw-heroin

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน

กองบรรณ�ธิก�ร

 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ประเภท 1 (ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522)  
เฮโรอีนได้จากการสังเคราะห์ตามกรรมวิธีทางเคมี ฤทธิ์ของเฮโรอีนมีความรุนแรงกว่ามอร์ฟีน  
ประมาณ 4 - 8 เท่า และรุนแรงกว่าฝิ่นประมาณ 30 - 40 เท่า เฮโรอีนที่แพร่ระบาดในปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ
 1. เฮโรอีนบริสุทธิ์ หรือเฮโรอีนเบอร์ 4 มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว ชนิดนี้จะม ี
เนื้อเฮโรอีนสูงถึง 90 - 95 เปอร์เซ็นต์ (นิยมเรียกว่า ผงขาว) มักบรรจุอยู่ในถุงห่อกระดาษ  
พลาสติก หรือหลอด ฯลฯ นำาเข้าสู่ร่างกายโดยวิธี ฉีด สูบ
 2. เฮโรอีนผสม หรือเฮโรอีนเบอร์ 3 ลักษณะเป็นเกล็ด ไม่มีกลิ่น มีหลากสีต่าง ๆ กัน  
ชนิดนี้มีเนื้อเฮโรอีนประมาณ 5 - 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นเฮโรอีนไม่บริสุทธิ์ เนื่องจากมีสารพิษประเภทสารหนู  
กรดประสานทอง ฯลฯ เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย มักจะพบบรรจุอยู่ในซองพลาสติก หรือห่อกระดาษ  
นำาเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีสูดไอระเหย

เฮโรอีน...
 ย�เสพติด เป็นปัญห�ใหญ่ท่ีท่ัวโลกให้คว�มสำ�คัญ  
เนื่องจ�กย�เสพติดก่อให้เกิดปัญห�ในลักษณะเดียวกัน 
ท่ัวโลก เช่น ปัญห�ครอบครัว ปัญห�อ�ชญ�กรรม ปัญห� 
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ปัจจุบันหน่วยง�นภ�ครัฐ 
และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องได้ดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติด 
อย่�งจริงจัง โดยก�รเร่งปร�บปร�มผู้ผลิต ผู้นำ�เข้�  
และผู้จำ�หน่�ยย�เสพติดอย่�งต่อเนื่อง รวมถึงก�รเพิ่ม 
ม�ตรก�รในก�รควบคุมส�รประกอบท่ีใช้ ในก�รผลิต 
ย�เสพติด ก�รเพิ่มบทลงโทษต่อผู้กระทำ�ผิด และจัดกิจกรรม 
รณรงค์ต่อต้�นย�เสพติดม�กขึ้น เพ่ือเป็นก�รกระตุ้น 
ให้ประช�ชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจ�กย�เสพติด

 เฮโรอีน เป็นยาเสพติดที่ร้ายแรง เสพติดได้ง่าย เมื่อใช้เพียง 1 หรือ 2 ครั้ง  
อาจทำาให้เกิดอาการมึนงง เซื่องซึม ไม่สนใจต่อสิ่งต่าง ๆ รอบข้าง บางรายเกิดอาการ 
คลืน่ไส้ อาเจยีน ตาลาย สำาหรบัผูท้ีเ่สพจนตดิ เสพเป็นประจำา ร่างกายจะทรดุโทรม ผอม  
ตัวซีดเหลือง ดวงตาเหม่อลอย นำ้าหนักตัวลดอย่างรวดเร็ว สมองและประสาทเสื่อม  
ความคิดสับสน และหากใช้ยาเกินขนาด ฤทธ์ิของเฮโรอีนจะทำาให้หัวใจหยุดทำางาน  
เกิดอาการ “ช็อก” ถึงแก่ความตายได้ทันที 
 สำาหรับอาการขาดยาหรือไม่ได้เสพยาเมื่อถึงเวลาเสพ ผู้เสพติดเฮโรอีนจะเกิด 
อาการทุรนทุราย นำ้ามูกนำ้าตาไหล ความคิดฟุ้งซ่าน กระวนกระวาย ปวดท้อง 
อย่างรนุแรง อาเจียนอย่างรุนแรง ถ่ายอจุจาระเป็นเลือด บางรายมอีาการเพ้อคลัง่ ชกั 
และหมดสติ อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

อาการของ
ผู้เสพ
เฮโรอนี
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 จ า ก ข้ อ มู ล ข อ ง สำ า นั ก ง า น 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) เกีย่วกบัการเฝา้ระวงั 
ปัญหายาเสพติดในช่วงเดือนมิถุนายน  
2563 ที่ผ่านมา พบว่า “เฮโรอีน”  
มีแนวโน้มกลับมาแพร่ระบาดมากขึ้น        
แม้จำ านวนของผู้ กระทำ าความผิด 
และผู้เข้ารับการบำาบัดจะน้อยมาก  
เมื่อเปรียบเทียบกับยาบ้า แต่จะต้อง      
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจำานวน 
เริ่มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม 
เยาวชน ซึ่งตลอดช่วงเดือนมิถุนายน  
พบหลายคดีที่เจ้าหน้าท่ีตำารวจจับกุม  
นอกจากจะมียาบ้า หรือไอซ์ เป็น 
ของกลางหลักแล้ว ก็จะมี “เฮโรอีน”  
ด้วยเกือบทุกคดี  ทั้ งนี้  นายนิยม  
เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ระบุ 
“ เ ฮ โ รอี นถู กจั ดอยู่ ใ นยา เสพติ ด 

ทีอ่อกฤทธิร์นุแรง (Hard drug) ทำาลาย 
สุขภาพให้ทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
อยู่ในกลุ่มที่เสพติดง่าย
และบำาบัดรักษาให้เลิก
ได้ยาก ดังนั้น หากเฮโรอีน
กลับมาแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน การแก้ไข 
ปัญหาจะทำาได้ยาก และส่งผลเสีย 
ต่อทรัพยากรมนุษย์ของชาติต่อไป 
ในระยะยาว สำาหรับในพ้ืนท่ีท่ีพบว่า 
มีการแพร่ระบาดของเฮโรอีนมาก  
ได้ส่ังการให้สำานักงาน ป.ป.ส. ท่ีรับผิดชอบ 
พื้นที่ เร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจ 
ถึงปัญหาเฮโรอีนให้กับประชาชน  
และประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังปัญหานี้อย่าง 
ใกล้ชิด และดำาเนินการแก้ไขให้ปัญหา 
ลดลงโดยเร็ว”

 เฮโรอีนถูกจัดอยู่ในยาเสพติดท่ีออกฤทธ์ิ 
รุนแรง (Hard drug) ท�าลายสุขภาพให้ทรุดโทรม 
ลงอยา่งรวดเรว็  อยู่ในกลุ่มทีเ่สพตดิง่าย  และบ�าบดั 
รักษาให้เลิกได้ยาก ดังนั้น ห�กเฮโรอีนกลับม�แพร่ระบ�ด 

เพิ่มขึ้น โดยเฉพ�ะในกลุ่มเย�วชน ก�รแก้ไขปัญห�จะทำ�ได้ย�ก  

และส่งผลเสียต่อทรัพย�กรมนุษย์ของช�ติต่อไปในระยะย�ว  

สำ�หรับในพื้นท่ีท่ีพบว่�มีก�รแพร่ระบ�ดของเฮโรอีนม�ก  

ได้ส่ังก�รให้สำ�นักง�น ป.ป.ส. ท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี เร่งสร้าง 
การรับรู้และความเข้าใจถึงปัญหาเฮโรอีนให้กับ 
ประชาชน และประส�นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง  

เฝ้าระวังปัญหานี้อย่างใกล้ชิด และด�าเนินการ 
แก้ไขให้ปัญหาลดลงโดยเร็ว

  น�ยนิยม เติมศรีสุข เลข�ธิก�ร ป.ป.ส. 
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ที่มา : http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/Main_Penaltynarcotic.aspx

บทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

 ผู้ใดเสพ อันเป็นก�รฝ่�ฝืน 
ม�ตร� 57 ต้องระว�งโทษ จำ�คุก 
ต้ังแต่ 6 เดือน – 3 ปี หรือปรับ 
ต้ังแต่ 10,000 – 60,000 บ�ท  
หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ (ม�ตร� 91)

 ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ  
ต้องระว�งโทษ จำ�คกุต้ังแต่ 1 ปี – 5 ปี  
หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000  
บ�ท หรอืท้ังจำ�ทัง้ปรบั (ม�ตร� 93/1  
วรรค 1)

  ผลิต นำ�เข�้ ส่งออก จำ�หน่�ย หรอืมีไวใ้นครอบครองซึง่ย�เสพติดให้โทษ 
ในประเภท 1 ต�มม�ตร� 15 วรรคแรก ต้องระว�งโทษ จำ�คุกต้ังแต่ 10 ปี –  
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 1,000,000 – 5,000,000 บ�ท (ม�ตร� 65 วรรคแรก)
  ผลิต นำ�เข้� ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงย�เสพติดให้โทษ 
ในประเภท 1 เกินปรมิ�ณท่ีกำ�หนด ต�มม�ตร� 15 วรรค 3 จะถอืว�่ เป็นก�รผลิต  
นำ�เข้� ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจำ�หน่�ย ต้องระว�งโทษ จำ�คุกต้ังแต่  
4 ปี – 15 ปี และปรับตั้งแต่ 400,000 – 5,000,000 บ�ท (ม�ตร� 65 วรรคสี่)

 ผู้ใดใช้อุบ�ยหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำ�ลังประทุษร้�ย ใช้อำ�น�จครอบงำ� 
ผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประก�รอื่นใดให้ผู้อื่นกระทำ�คว�มผิด 
ฐ�นผลิต นำ�เข้� ส่งออก จำ�หน่�ย ครอบครองเพื่อจำ�หน่�ย หรือครอบครอง 
ซึ่งย�เสพติดให้โทษ ต้องระว�งโทษเป็น 2 เท่�ของโทษท่ีกฎหม�ยบัญญัติไว้ 
สำ�หรับคว�มผิดนั้น (ม�ตร� 93/2)

21 
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รู้ไว้ใช่ว่า...
กองบรรณ�ธิก�ร

  การตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร คือ 
การตรวจเอกสารที่ต้องสงสัย ประเภทงาน 
ตรวจพิสูจน์ ตรวจพิสูจน์ลายมือเขียนข้อความ 
และลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ตรวจพิสูจน์รอบ 
ตราประทับ ตรวจพิสูจน์รูปรอบดวงตราไม้/ 
ไม้ซุง ตรวจพิสูจน์ระบบการพิมพ์, เครื่องหมาย 
การค้า, แม่พิมพ์ต่างๆ การตรวจพิสูจน์เอกสาร 
สำาคญัทางราชการ ตรวจพิสจูนร์อ่งรอยการขูดลบ  
ต่อเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ตรวจพิสูจน์ข้อความ 
จากรอยกดบนกระดาษ ตรวจพิสูจน์ชนิดหมึก 
และกระดาษ ตรวจพิสูจน์ธนบัตร ตรวจพิสูจน์ 
ตัวอักษรพิมพ์ดีด เป็นต้น

  การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA)  
จากสิ่ งส่ งตรวจ รวมทั้ ง วั ตถุพยานที่ เ ก็บ
และรวบรวมได้จากสถานที่ เ กิดเหตุ ท้ังใน 
บุคคลที่มีชีวิต หรือจากช้ินส่วนของศพ โดยเก็บ 
ตัวอย่างได้จากเย่ือบุกระพุ้งแก้ม เลือด และรากผม  

       กระทรวงยุติธรรม โดย สำ�นักง�น ป.ป.ส.  
มุ่งมัน่ แกปั้ญห�ย�เสพติดครบวงจร มุ่งขย�ยผลจบักุม  
ตัดวงจรทำ�ล�ยเครือข่�ยก�รเงินนักค้�ย�เสพติด  
สร้�งก�รมีส่วนร่วม ยึด “ประช�ชน” เป็นกำ�ลังสำ�คัญ  
ภ�ยใต้แนวคิดใด?

1. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินยาเสพติด

2. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด

1. พื้นที่ปลอดภัย เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด
2. พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ 
   ไม่ใช้ยาเสพติด

1 2            รัฐบ�ลภ�ยใต้ก�รนำ�ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช�  
น�ยกรัฐมนตรี ให้คว�มสำ�คัญกับก�รขย�ยผลเพื่อจับกุม 
ตัดวงจรทำ�ล�ยเครือข่�ยน�ยทุน ผู้อยู่เบ้ืองหลังก�รค้� 
ย�เสพติด สร้�งกลไกก�รบูรณ�ก�รก�รปร�บปร�ม 
ย�เสพติด เพื่อสืบสวนขย�ยผลยึดทรัพย์สินเครือข่�ย 
ย�เสพติด จ�กนโยบ�ยดังกล่�วศูนย์อำ�นวยก�รป้องกัน 
และปร�บปร�มย�เสพติดแห่งช�ติ (ศอ.ปส.) ไดมี้ก�รขบัเคล่ือน 
ดำ�เนินก�รอย่�งไร?

กติกาการร่วมสนุก
สามารถเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรม 
ของเราที่  QR Code นี้

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตอบคำาถามได้ท่านละ 1 ครั้ง

ระบบให้บรกิารด้านนิติวิทยาศาสตร ์
ผ่านเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต (E- Service)
 เป็นระบบท่ีให้บริก�รในรูปแบบของ Web  
Application และ Mobile Service ท่ีรองรับ 
ระบบปฏิบัติก�ร Android และ iOS ซ่ึงเป็น 
ช่องท�งสำ�หรับบริก�รประช�ชน เอกชน และ 
หน่วยง�นภ�ครัฐ เพื่อคว�มสะดวก รวดเร็ว  
ลดภ�ระค่�ใชจ้�่ย โดยท่ีผู้รบับรกิ�รท่ัวไปส�ม�รถ 
บันทึกส่งคำ�ขอรับบริก�ร นัดหม�ยก�รเข้�รับ 
บรกิ�ร และส�ม�รถติดต�มสถ�นะก�รดำ�เนินง�น 
ต่�งๆ ได้ว่�ถึงขั้นตอนไหน 

เป็นต้น ซ่ึงสามารถใช้พิสูจน์ความสัมพันธ์ของ  
พ่อ แม่ ลูก และเครือญาติได้ โดยสามารถบ่งช้ี 
ตัวบุคคล พิสูจน์ความเป็นพ่อ แม่ ลูก พิสูจน์ 
ความเปน็พีน่อ้ง พสิจูนค์วามสมัพนัธส์ายบดิา พสิจูน์ 
ความสัมพันธ์สายมารดา  

  การตรวจสารเสพติดในเส้นผม การตรวจ 
สารเสพติดในเส ้นผมเป ็นวิธีการตรวจพิสูจน ์ 
ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ทราบถึง  
ประวัติการใช้ยาเสพติดได้ และสามารถตรวจ 
ติดตาม เพื่อเฝ้าระวังการกลับไปกระทำาผิดซำ้า 
ในกรณีเสพยาเสพติดได้ เนื่องจากเส้นผมเป็น 
แหล่งเก็บสะสมของสารเสพติดและยาที่เข ้าสู ่
ร่างกายเมื่อเวลาผ่านไปเป็นระยะเวลานานกว่า 
การตรวจสารเสพติดในเลือดหรือปัสสาวะ โดยแบ่ง 
วธิกีารตรวจวเิคราะห์เป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบไม่แบ่ง 
ระยะ (ทั้งเส้น) และแบ่งระยะการตรวจพิสูจน ์
เพื่อติดตามประวัติการใช้ยา สามารถตรวจหา 
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สารเสพติดได้ถึง 26 ชนิด ในกลุ่มยาบ้า เฮโรอีน  
มอร์ฟีน ยานอนหลับ และยาแก้ปวดทีม่ฤีทธิเ์สพตดิ  
ยกเว้นสารกลุม่กญัชา

 นอกจากนี้ ท่านยังสามารถแจ้งเรื่องราว 
ร้องทุกข์ ผ่านระบบ E-Service ได้อีกด้วย

 โดยประช�ชนส�ม�รถย่ืนเรือ่งร�วรอ้งทุกข์ 
ด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์ โดยเรื่องร้องทุกข์น้ันอยู่ใน 
อำ�น�จหน�้ท่ีของสถ�บันนิติวทิย�ศ�สตร ์ทีส่�ม�รถ 
ดำ�เนินก�รได้ ซึ่งไม่ขัดแย้งกับระเบียบข้อบังคับ 
หรือกฎหม�ยใดๆ หรือเป็นก�รละเมิดอำ�น�จศ�ล  
ซึ่งผู้ร้องทุกข์ ได้แก่ ผู้เสียห�ย ผู้ถูกกล่�วห�  
ญ�ติส�ยตรง หรือท�ย�ทโดยธรรม ส�มี หรือ 
ภรรย� ท่ีจดทะ เบียนถูกต้องต�มกฎหม�ย 
ของผู้เสียห�ย หรือผู้เสียชีวิต หรือผู้ถูกกล่�วห�                            
ท่ีดำ�เนินก�รเข้�แจ้งเรื่องร�วร้องทุกข์ต่อสถ�บัน 
นิติวิทย�ศ�สตร์ 

กิจกรรมร่วมสนุกตอบค�าถามท้ายเล่มวารสารยุติธรรม ฉบับที่ 3 ประจำ�ปี 2563

 ก�รให้บริก�รท�งด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์  
(สำ�หรับประช�ชน และภ�คเอกชน) ประช�ชน 
ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รภ�ครัฐ ในก�รตรวจพิสูจน ์
ด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์ในกรณีที่เรื่องดังกล่�วนั้น  
ยังไมเ่ข�้สู่กระบวนก�รยุติธรรม โดยมวีตัถปุระสงค ์

CIFS-eService on

the App Store

Google Play

การบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ส�าหรับประชาชน และเอกชน) มีให้บริการดังนี้

ลุ้นรับของรางวัล ลุ้นรับของรางวัล 
กระเป๋าผ้า 
         กระทรวงยุติธรรม

จำ�นวน 

ร�งวัล

           ติดตามการประกาศผลทาง 
facebook : กระทรวงยุติธรรม 
Ministry Of Justice, Thailand 

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
- 16 ตุลาคม 2563

เพื่อเป็นท�งเลือกให้แก่ประช�ชน บุคคลทั่วไป และนิติบุคคล ในก�รพิสูจน ์
ข้อเท็จจริงอย่�งหน่ึงอย่�งใดในเร่ืองท่ียังไม่เป็นคดี หรือยังไม่เข้�สู่กระบวนก�ร 
ยุติธรรม โดยส�ม�รถขอรับบริก�รด้�นนิติวิทย�ศ�สตร์ (สำ�หรับ 
ประช�ชน และภ�คเอกชน) ผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ได้ท�ง 
เว็บไซต์ www.cifs.go.th  และ  E-Service For Mobile Application 

40 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม





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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