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สายด่วน
ยุติธรรม

 พบกันอีกคร้ังกับวารสารยุติธรรม ฉบับที่ 4 ประจำาปี 2563  
ที่รวบรวมเร่ืองราว ข่าวสาร และสาระน่ารู้ในแวดวงยุติธรรมไว ้
อย่างครบถ้วนและรอบด้านเหมอืนเช่นเคย เร่ิมต้นด้วย “เรือ่งจากปก”  
นำาเสนอนวตักรรมใหม่ของการพฒันาพฤตนิสิยัผูต้้องขัง ด้วยแนวคดิ 
การจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมราชทณัฑ์ เพือ่ให้เป็นทางออกในการลด 
ปัญหาความแออัดของประชากรผู้ต้องขังในเรือนจำา ให้มีพื้นที ่
ในการพัฒนาพฤตินิสัยในทุกมิติ โดยเฉพาะการฝึกทักษะอาชีพ 
พัฒนายกระดับแรงงานคุณภาพสูงสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ  
สร้างอนาคตให้แก่ผู้ต้องขัง ได้กลับคืนเป็นคนดีมีคุณภาพสู่สังคม 
อย่างยั่งยืน คอลัมน์ “เดินหน้ายุติธรรม” ว่าด้วยความร่วมมือ 
ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงแรงงาน ในการลงนาม 
บนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืในการพฒันาฝีมอืแรงงาน  เพือ่ส่งเสรมิ 
การมีงานทำาของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ  
ซ่ึงท่ีผ่านมาได้ดำาเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง  จนมผู้ีผ่านการอบรมพฒันา 
ฝีมอืแรงงานแล้ว จำานวนกว่าสองหมืน่คน คอลัมน์ “คนยติุธรรม”  
ฉบับนี้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น 
ผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมดำารง ประจำาปี 2563  
รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำางานอำานวย 
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
ในฐานะผู้ที่ทำาประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม จากนั้นพบกับ 
เรื่องราวของ แต๊ก-อานนท์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา อดีตนักโทษผู้ผ่าน 
เรือนจำามาแล้ว 5 คร้ัง ที่เลือกใช้เป้าหมายและความสามารถ 
ด้านการร้องเพลงเป็นพลังผลักดันตัวเอง จนในวันนี้เขาคือ “แต๊ก  
เดอะวอยซ์ ซีซั่น 5” เส้นทางชีวิตของผู้ชายคนนี้ถูกถ่ายทอดเอาไว ้
ในคอลัมน์ “กำาแพงมอิาจกัน้” คอลัมน์ “ยติุธรรมกบัการต่างประเทศ” 
ว่าด้วยการเตรยีมการของคณะผูแ้ทนไทย ในการเข้าร่วมการประชุม  
UN Crime Congress สมัยที่ 14 ที่กำาลังจะจัดขึ้น ณ นครเกียวโต  
ประเทศญีปุ่น่ ระหว่างวนัที ่7–12 มนีาคม พ.ศ. 2564 โดยหัวข้อหลกั 
ของการประชุม ได้แก่ การส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรม  
ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม เพื่อนำาไปสู่การบรรล ุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ยังมีอีกหลายคอลัมน ์
ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน อาทิ “ตะลุยแดนยุติธรรม” พาทัวร์เรือนจำา 
ชัว่คราวเขาไม้แก้ว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และ “รู้ไว้ใช่ว่า...” แนะนำา 
ให้รู้จักกับคลินิกให้คำาปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น ท่ีพร้อม 
ให้บริการทั้งการดูแล บำาบัด แก้ไข ฟื้นฟู เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวารสารยุติธรรมฉบับหน้า...

หมายเหตุ : วรรณกรรม บทความ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารยุติธรรม เป็นผลงานของผู้เขียนโดยเฉพาะ 
     กองบรรณาธิการไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วย

นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

mailto:pr.gad@moj.go.th
https://www.moj.go.th/
https://www.facebook.com/mojthofficial/
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กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์
เรื่องจากปก

 จากสถานการณ์ที่กรมราชทัณฑ์ต้องเผชิญกับปัญหาอัตราการเพิ่มขึ้นของ 
ผูต้้องขังอย่างต่อเนือ่ง โดยปัจจุบนัมผีูต้้องขงัในความควบคมุดูแล จำานวน 376,499 คน  
(ณ วนัที ่ 1 มถินุายน พ.ศ. 2563) ในขณะทีศ่กัยภาพภายในเรือนจำาและทัณฑสถาน 
สามารถรองรบัผูต้้องขงัได้เพยีง 200,000 คน จงึส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเรอืนจำา
ในหลายด้าน อาทิ ผู้ต้องขังล้นเรือนจำา การเกิดทุกขภาวะในเรือนจำา และการกลับมา 
กระทำาผิดซำ้าของผู ้ต้องโทษ รวมท้ังอัตราการเพ่ิมของผู ้ต้องขังมีแนวโน้มสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ว่า ภายใน 10 ปี จะมีอัตราการเพิ่มของผู้ต้องขังสูงถึง 
ร้อยละ 32.4 เฉลี่ยใน 5 ปี จะมีผู้พ้นโทษประมาณ 147,000 คน และจะมีผู้พ้นโทษ 
กลับมากระทำาผิดซำ้าใน 3 ปีแรก ร้อยละ 35 หรือประมาณ 48,500 คน ซึ่งคด ี
ส่วนใหญ่จะเป็นคดียาเสพติด และความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ โดยส่วนหน่ึงเกิดจาก 
ปัญหาทีผู่พ้้นโทษไม่สามารถหางานทำา หรอืไม่สามารถประกอบอาชีพสุจรติได้ภายหลัง 
พ้นโทษ ประกอบกับทัศนคติของสังคมภายนอกที่ไม่ยอมรับอดีตคนเคยคุก ตลอดจน 
มข้ีอกฎหมายวชิาชพี ประมาณ 25 ฉบบั ไม่รับคนเคยคกุเข้าทำางาน อาท ิพระราชบญัญตัิ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 30 (10) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ. 2522 มาตรา 96 (9) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2560 มาตรา 38/2 (3) พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
มาตรา 34 ข (3) พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา 
13 (3) เป็นต้น

 จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ 
เทพสุทิน จึงได้มอบหมายให้กรมราชทัณฑ์  
และคณะผูท้รงคณุวฒุสิาขาทีเ่กีย่วข้อง โดยมี  
ดร.โฆสิต สุวินิจจิต เป ็นประธานคณะ 
อนุกรรมการ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็น 
อนุกรรมการ และมีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
ทีก่ำากบัดกูองพฒันาพฤตินสัิย  เป็นอนกุรรมการ  
และเลขานกุาร ร่วมกบัทำาการศึกษาถงึแนวทาง 
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ ์
(Correctional Industrial Estate) เพือ่เป็น 
การแสวงหารปูแบบ แนวทางในการแก้ปัญหา 
ดังกล่าวข้างต้น อันเป็นทางออกหนึ่งในการ 
คืนคนดีสู ่สังคมอย่างยั่งยืน ให้ผู ้พ ้นโทษ 
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 2. เพื่อให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม
ราชทณัฑ์ เป็นนวตักรรมแห่งแรกของโลกทีเ่ป็น 
แหล่งแรงงานฝีมือมาตรฐานสูง คุณภาพด ี
มีวินัย ขยัน เป็นศูนย์พัฒนาฝีมือ และอาชีพ
ของผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาด (Demand site) เป็นนคิมอตุสาหกรรม  
ท่ีได้รับการยกเว้นด้านกฎหมายวิชาชีพของ 
คนเคยคุก เป็นการเพิ่มโอกาส/ทางเลือก 
ให้แก่ผู้พ้นโทษและครอบครัว ให้อยู่ในสังคม 
ชุมชนที่เข้าใจกัน

กลุ่มเป้�หม�ยหลัก ได้แก่
 1. กลุ่มนักโทษช้ันดีข้ึนไป มีความ
ประพฤตดิ ีเหลือโทษจำาคุกต่อไปไม่เกนิ 2 - 3 ปี 
หรอืทีไ่ด้รบัการพกัการลงโทษ ลดวนัต้องโทษ  
ให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
ทัง้สภาวะร่างกาย จติใจ วชิาชพี และมรีายได้
 2. กลุ่มผู้พ้นโทษแล้ว (ทั้งใหม่และ 
เก่า) มีสังคมที่ดี มีงานทำา มีอาชีพมั่นคง 
มีที่อยู่อาศัย มีอนาคตที่ดี โดยมีระบบติดตาม  
ดูแล ป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่วงจรเดิม
  โดยภายในนิคมอุตสาหกรรม
ราชทัณฑ์ 2 โซน ได้แก่ 1. โซนเรือนจำา 
(กลุ่มนักโทษชั้นดีขึ้นไป) 2. โซนผู้พ้นโทษ 
ซึ่งบริเวณโดยรอบประกอบด้วย ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน ศูนย์ปรับเปล่ียนพฤตินิสัย  
ศนูย์กลางผลติภณัฑ์ราชทณัฑ์ อาคารพาณิชย์  

หรืออดีตคนเคยคุกได้มีพื้นท่ียืนในสังคม 
ลดปัญหาความแออัดของประชากรผู้ต้องขัง 
ในเรือนจำา พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในทุกมิติ 
ทัง้ในมิตด้ิานร่างกาย จติใจ สงัคม และการฝึก 
ทักษะอาชีพ พัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน
คุณภาพสูง อีกทั้งเป็นการสร้างผู ้พ้นโทษ 
ให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ เป็นการสร้างงาน  
สร้างอาชีพ สร้างอนาคตที่ดี ซึ่งจะเป็นปัจจัย 
ส ่ ง เสริมให ้อัตราการกระทำาผิดซำ้ าของ 
ผูพ้้นโทษลดลง และเป็นการคนืคนด ีมคีณุภาพ 
สู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป อันเป็นการเปลี่ยน 
ภาระให้เป็นพลังด้วย โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงาน องค์กร ภาควิชาการ ภาคสังคม 
ที่ เกี่ยวข้อง เข ้ามาร่วมบูรณาการท้ังมิต ิ
การอตุสาหกรรม การเงนิ การลงทนุ การเกษตร
และการท่องเที่ยว

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
 1. เพื่อลดความแออัดในเรือนจำา  
ให ้มีพื้นที่ ในการพัฒนาพฤตินิสัย จิตใจ 
คุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม 
ได้อย่างแท้จริงและยัง่ยนื อนัเป็นการแก้ปัญหา 
การขาดแคลนแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะ 
ฝีมือแรงงาน สร้างอาชีพของผู้ต้องขัง และ 
เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ มีอนาคต 
เพื่อสร้างผูป้ระกอบการใหม่ เพือ่สร้างชมุชน 
คนเคยติดคุกที่มีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน 
ตลอดจนเป็นการตดิตาม ดูแล ป้องกันไม่ให ้
กลับเข้าสู่วงจรเดิม

โรงงานอตุสาหกรรม ธรุกจิบรกิาร ทีอ่ยูอ่าศัย  
สันทนาการท่องเที่ยงเชิงสังคม
 โดยความร่วมมือกับภาคราชการ 
และภาคธุรกิจ ในการพัฒนาทักษะฝีมือ 
แรงงานตามความสามารถของผู้ต้องขังและ 
ผู ้ พ ้น โทษ มีค ่ าตอบแทนที่ เป ็นธรรม 
ตามมาตรฐาน มีโครงสร้างพื้นฐานและ 
ส่ิงอำานวยความสะดวกรองรับ และได้รับ 
การยกเว้นกฎหมายวิชาชีพที่กีดกันผู้พ้นโทษ  
และสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการ 
ลงทุน 

พื้นที่ด�าเนินการน�าร่อง - พื้นที่นำาร่อง 1 แห่ง
ในภาคกลาง - ตะวนัออก eec. (สมทุรปราการ,  
ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง) โดยมีแนวทาง 
จัดหาพื้นที่ 2 แนวทาง คือ 1. ที่ดินราชพัสดุ 
หรือ 2. ที่ดินเอกชน 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ
 ทางสังคมมีความปลอดภัย และ
ความสงบสุขในสังคม ลดความแออัดของ 
ผู้ต้องขงัในเรอืนจำา ลดปัญหาการกระทำาผดิซำา้ 
และป้องกันไม่ให้ผู้พ้นโทษกลบัเข้าสูว่งจรเดมิ 
 ทางเศรษฐกิจแหล่งแรงงานฝีมือ 
ที่มีคุณภาพดี ราคาถูก เป็นการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขนั เกดิผูป้ระกอบการใหม่
ศูนย์กลางการผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
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และบริการของราชทัณฑ์ (online/offline)  
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคม
 จากการดำาเนินงานการสร้างงาน  
สร้างอาชีพผู ้พ้นโทษ ด้านการสร้างนิคม 
อตุสาหกรรมราชทัณฑ์ดงักล่าวได้มคีวามคดิเห็น 
จากภาคสงัคม (ทีม่า : ศนูย์ส�ารวจความคดิเหน็ 
 “นด้ิาโพล” ร่วมกบัส�านกังานกิจการยตุธิรรม 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) พบว่า 
มีประชาชนหรือภาคสังคมเห็นด้วยกับการ 
ตัง้นคิมอตุสาหกรรมราชทณัฑ์ ร้อยละ 91.75 
ลกัษณะกจิกรรมฝึกวชิาชพีในนคิมอตุสาหกรรม 
ราชทัณฑ์ที่สังคมคิดว่าเหมาะสม ได้แก ่
งานประกอบเคร่ืองยนต์ เกษตรกรรม งานผลติ 
เฟอร์นเิจอร์หรืองานไม้ งานเสรมิสวย/ตดัแต่ง
ทรงผม และงานประดิษฐ์/ตัดเย็บเสื้อผ้า 
การคืนคนดีสู ่สังคมผ่านกระบวนการของ 
นิคมอุตสาหกรรม มีส่วนช่วยให้อัตราการ 
กระท�าผดิซ�า้ลดลง มผีูเ้หน็ด้วย ร้อยละ 73.44  
และเห็นว ่ารูปแบบการตั้งนิคมควรเป ็น 
โรงงานในพื้นที่ป ิด ร้อยละ 54.05 และ 
ควรเป็นนิคมท่ัวไป ร้อยละ 43.58 จึงนับว่า 
แนวคดิ “การจดัตัง้นคิมอุตสาหกรรมราชทณัฑ์ 
จะเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ต่อไป
 เรือนจ�าท่องเที่ยว : สถานที่ต้อง 
(ห้าม) พลาดแห่งใหม่ นอกจากนี้แล้ว  
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม นายสมศกัดิ ์
เทพสุทิน ได้มีแนวคิดในการพัฒนาเรือนจำา 
ให ้ เป ็นแหล ่ งท ่ อง เที่ ย ว ในทุกจั งห วัด 

โดยศักยภาพทางภูมิสถาปัตย์ของเรือนจำา 
แต่ละแห่ง ย่อมมีอัตลักษณ์ที่แตกต่าง และ 
มีเสน่ห์ดึงดูดภาคประชาชน สังคมให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการให้โอกาสแก่ผู ้ก้าวพลาด 
และสร้างการยอมรบัในขีดความสามารถของ 
คนท่ีเคยอยู่ในระบบต้องโทษ กรมราชทัณฑ์ 
ได้ขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว ในการจัดทำา
แผนการพัฒนา และยกระดับให้เรือนจำาเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวขึ้น อันเป็นการสร้างการรับรู้
ให้กบัสงัคม ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน และ 
สือ่มวลชนสาขาต่างๆ ได้เข้าถงึ และมส่ีวนช่วย 
ในการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวของเรือนจำา 
ให้เกิดขึ้นในวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์และส่งเสรมินโยบาย 
การท่องเที่ยวในประเทศของรัฐบาลด้วย 
 ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้ Kick off  
โดยได้เปิดตัวโครงการเรือนจำาท่องเที่ยวขึ้น 
เป ็นครั้ งแรกที่ทัณฑสถานเป ิดห ้วยโป ่ง  
และเรอืนจำาชัว่คราวเขาไม้แก้ว จงัหวดัระยอง  
เม่ือวนัที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด  
“เท่ียวสุขใจให้โอกาสผู้ก้าวพลาดสู่สังคม”  
กจิกรรมทีน่่าสนใจ อาท ิศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิ 
พอเพียง โครงการเกษตรผสมผสาน 
การปศุสัตว์เชิงท่องเท่ียว อาชาบ�าบัด 
สวนสัตว์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมราชทัณฑ์ 
น�ามาใช้เป็นกระบวนการบ�าบัด ฟื ้นฟู  

และปรับพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้พร้อม 
ออกสู่สังคม ร่วมกับกิจกรรม (Gimmick) 
“เชฟลูกกรงเหลก็” ซึง่เป็นการประกวดแข่งขนั 
การประกอบอาหารประเภทสเต็ก ระหว่าง 
2 เรือนจำาที่เป็นเรือนจำาท่องเที่ยวดังกล่าว  
โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคม 
เดอะเชฟแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการ 
ตัดสินและให้คำาแนะนำาในการประกอบ 
อาหาร กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาฝีมือ 
ด้านการประกอบอาหาร นำาไปสู่การสร้าง 
รายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีค่าตอบแทน 
ทีส่งู เป็นทีต้่องการของตลาด และยงัสามารถ 
พัฒนาตนเองสู ่การเป็นเจ้าของกิจการได ้ 
และเพื่อเป็นการยกระดับฝีมือและมาตรฐาน 
แรงงาน ได้มีการพัฒนาให้ผู้ต้องขังมีทักษะ 
การส่ือสารภาษาต่างประเทศ เป็นการเพิ่ม 
ช่องทางในการทำามาหาเลี้ยงชีพได้ การสอน 
ทกัษะทางคณติศาสตร์ ให้สามารถจดัทำาบญัชี 
ครัวเรือนแบบง่าย การคิดกำาไร ต้นทุนในการ 
ประกอบอาชีพควบคู่กันไปอกีด้วย โดยกำาหนด 
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับผู ้ต้องขัง 
ในเรือนจำา/ทัณฑสถานทั่วประเทศด้วยแล้ว
 ก้าวต่อไป... กรมราชทณัฑ์จะยงัมุง่ม่ัน 
และสร้างสรรค์การรับรู้  ส่งเสริมวัฒนธรรม 
แห่งการให้โอกาสแก่ผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่อง  
โดยการขบัเคลือ่นแผนเรอืนจำาท่องเทีย่ว 3 ปี 
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ซึง่จะครอบคลมุเรอืนจำา 64 แห่ง หรอืการเพิม่
แหล่งท่องเที่ยว พิกัดจุดเช็คอินแห่งใหม่ 
ของประเทศอกี 64 แห่ง เป็นอย่างน้อย ภายใน  
3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) โดยความร่วมมือ 
และการผนึกกำาลังจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ทัง้กระทรวงแรงงาน กระทรวงท่องเทีย่วและ 
กีฬา รวมถึงภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ 
ที่สำาคัญย่ิงคือ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 
ที่เป็นผู้ให้โอกาสกับคนเคยคุก ผ่านเรือนจำา
ท่องเทีย่ว... มิตใิหม่แห่งการให้โอกาสด้วยการ 
สร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้พ้นโทษ ในการคืน 
คนดีสู่สังคมอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป...

แผนก�รดำ�เนินง�นในอน�คตเพื่อ
สร้�งง�น…สร้�งอ�ชีพให้กับผู้พ้นโทษ
 กรมราชทัณฑ์ได้กำาหนดนโยบาย 
เน้นหนักภายใต้กรอบทิศทางการบริหาร 
โดยคำานึงถึงความสอดคล้องกับแผนแม่บท 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นท่ี 22  
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด 
ช่วงชีวิต โดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับ 
ศักยภาพของวัยทำางาน ซึ่งเป็นกลุ่มวัยท่ีมี 
จำานวนมาก ซ่ึงต้องโทษในเรือนจำา รวมทั้ง 
แผนปฏิบตัริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -  
2565) ของกระทรวงยตุธิรรม ในเรือ่งของการ 
คืนคนดีสู่สังคม เป้าหมายการกระทำาผิดซำ้า 
ของผูผ่้านกระบวนการพฒันาพฤตนิสิยัลดลง  
ตลอดจนผู้กระทำาผิดได้รับการพัฒนาให้มี 
การศึกษา มอีาชพี สามารถพึง่พาตนเองได้และ 
อยูใ่นสงัคมได้อย่างปกตสิขุ และยงัสอดคล้อง
กับแผนปฏิบั ติ ร าชการกรมราชทัณฑ ์ 
พ.ศ. 2563 - 2565 ภารกิจหลัก เพื่อให ้
ผูต้้องขงัได้รับการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย 
โดยพัฒนาศักยภาพผู้ต ้องขังเพื่อคืนคนด ี
สู่สังคม 

 จากทิศทางการบริหารงานภาครัฐ 
ดังกล่าว ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ ์ อธิบดี 
กรมราชทัณฑ์ จึงได้กำาหนดนโยบายหลัก 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็น
ทศิทางการขบัเคลือ่นองค์กรให้เป็นหน่วยงาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการควบคุมและ 
ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อคืนทรัพยากร 
มนุษย์ที่มีคุณค่าสู่สังคม ดังนี้

1. แผนการพัฒนาพฤตินิสัยผู ้ต้องขังให้ 
กลับคืนสู ่สังคม ไม่กระท�าผิดซ�้า โดยมี
โครงการสำาคัญ ได้แก่ 
 1.1 การสนับสนุนให ้เรือนจำา/ 
ทัณฑสถานที่มีศักยภาพ มีความพร ้อม 
ด้านบุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง 
มีหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 
ทีเ่ข้ามาสนบัสนนุ การดำาเนนิงานศนูย์ฝึกอบรม 
อาชีพ (Academy) เพื่อเป็นศูนย์กลางการ 
ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพ 6 อาชีพ  
ได้แก่ อาชพีการประกอบอาหาร อาชพีการนวด 
แผนไทย อาชีพการเสริมสวย ด้านช่างเช่ือม  
ด้านช่างสิบหมู่ และด้านช่างฝีมือช่างไม้ 
เพื่อเป็นการยกระดับผู้ต้องขังให้สามารถ 
เข้าทดสอบและผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
เป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังพ้นโทษ 
 1 . 2  การ เตรี ยมความพร ้ อม 
ก่อนปล่อยผู้ต้องขัง ภายใต้บริบทของสังคม 
และวัฒนธรรมไทยและเป็นมาตรฐาน ตาม
โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา 
แห่งน�้าใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”
ให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษทุกราย
 1.3 การส ่ ง เสริมทักษะอาชีพ 
ด้านการเกษตรกรรม ทั้งการปลูกพืช และ 
การปศุสัตว์ อาทิ

 - โครงการการเลี้ยงสุนัขเพ่ือการ 
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู ้ต้องขัง 
มคีวามอ่อนโยน มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ รู้จกั 
ควบคุมอารมณ์ และสามารถส่งเสริมต่อยอด 
เป็นอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ 
 - โครงการการเลี้ยงโคขุนเพื่อการ 
ประกอบอาชีพ เพือ่ให้ผูต้้องขงัมทีกัษะวชิาชพี 
ด้านการปศสัุตว์ มอีาชพีทีม่ัน่คง สามารถเลีย้ง 
ตนเองและครอบครัวได้
 - โครงการเลี้ยงไก่ชนเพื่อพัฒนา 
พฤตินิสัยผู ้ต ้องขัง เพื่อให้ผู ้ต ้องขังได้รับ 
การฝึกทักษะการเลี้ยงไก่ชน ซ่ึงเป็นสัตว์ท่ีมี 
ความสวยงามทางวัฒนธรรม มีมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจสูง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์
ไก ่ชนสายพันธุ ์แท ้ให ้คงอยู ่  และฝึกฝน 
การพฒันาสายพนัธุเ์พือ่ส่งเสรมิการประกอบ 
อาชีพด้วย
 - โครงการปลกูทเุรียน เนือ่งจากทเุรยีน 
เป็นพืชและผลไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง  
ผู ้ต้องขังได้รับการฝึกทักษะ และสามารถ 
นำาไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้

2. แผนการกลับคืนสู ่สังคมและติดตาม 
ช่วยเหลือผูพ้้นโทษอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยม ี
โครงการสำาคัญ ได้แก่ การเตรียมความพร้อม 
ก่อนปล่อยผู้ต้องขังในเรือนจำาโครงสร้างเบา  
การเตรียมความพร้อมผู ้ต ้องขังหลักสูตร 
การน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรบัใช้ในการดำารงชวีติ ภายใต้โครงการกำาลงัใจ 
ในพระดำาริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 
พชัรกิตยิาภา การยกระดบัการเตรียมความพร้อม 
ก่อนปล่อยผู ้ต ้องขัง ด้วยการพัฒนาศูนย์  
CARE ประจำาภาค ภายใต้ช่ือ “ศนูย์ประสานงาน 
และส่งเสรมิการมีงานท�าต้นแบบประจ�าภาค  
(CARE Model)” ท้ังภาคเหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้  
การจำาแนกลักษณะผู ้ต ้องขัง เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมก่อนปล่อยด้วยการประเมิน 
ความเสีย่งในการกระทำาผดิซำา้ ด้วยเครือ่งมอืวัด 
ท่ีเป็นค่าคะแนน รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะแก่ผู้ต้องขังตามความถนดั และความ 
สนใจด้านภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์ 
เพื่อยกระดับผู ้ต ้องขังให ้มีความพร ้อม 
ด้านทักษะพิเศษ เพื่อช่วยให้มีช่องทางหา 
งานทำาภายหลังพ้นโทษได้มากขึ้น ตลอดจน 
เป็นการเพิม่คณุค่า สร้างการยอมรบัต่อผูต้้องขงั  
และเป็นการปรับเปล่ียนทัศนคติให้ยอมรับ 
ผู้เคยต้องโทษท่ีก้าวพลาด ในการกลับคืนสู ่
ครอบครัว ชุมชน สังคมอย่างมีคุณภาพและ 
ปกติสุขต่อไป 
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เดินหน้ายุติธรรม

ยุติธรรมจับมือแรงงานส่งเสริมทักษะทางอาชีพ 
สร้างงาน สร้างโอกาสให้แก่ผู้ต้องขังอย่างยั่งยืน

 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวถึงการร่วมมือ 
ระหว่างสองหน่วยงานในครั้งน้ีว่า เกิดขึ้นจากคำาปรารภ 
ของ พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม และกระทรวง 
แรงงาน จึงได้นำามาสานต่อ เพราะเล็งเห็นถึงความสำาคัญ 
ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงการฝึกฝนภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการมีงานทำาของผู้ท่ีอยู่ 
ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยของกระทรวงยุติธรรม  
อันประกอบด้วย ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์  
กรมคมุประพฤต ิและกรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวเป็นพลเมืองดี  
มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ สามารถนำาไป 
ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้  
รวมทัง้สง่เสรมิการมงีานทำาทัง้ในและตา่งประเทศ สามารถ 
อยู่ในสังคมอย่างคนปกติ เป็นกำาลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ 
ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีจะสร้างขีดความสามารถ 
ของประเทศต่อไป

ยุติธรรมจับมือแรงงานส่งเสริมทักษะทางอาชีพ 
สร้�งง�น สร้�งโอก�สให้แก่ผู้ต้องขังอย่�งยั่งยืน

 ดว้ยเล็งเห็นถงึคว�มสำ�คญัในก�รพฒัน�ฝีมือแรงง�นให้แก่ผู้ต้องขงั 
เพือ่ให้ส�ม�รถนำ�ไปประกอบอ�ชพีสร�้งร�ยไดใ้ห้แกต่นเองและครอบครวั 
หลังจ�กพ้นโทษ กระทรวงยุติธรรมจึงร่วมมือกับกระทรวงแรงง�น 
เดินหน้�ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�น 
เพื่อส่งเสริมก�รมีง�นทำ�ของผู้ท่ีอยู่ในกระบวนก�รพัฒน�พฤตินิสัย 
ทั้งระบบ เมื่อวันที่ 20 กรกฎ�คม พ.ศ. 2563 โดยมี น�ยสมศักดิ์ เทพสุทิน  
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม และ หม่อมร�ชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล  
รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงแรงง�น ให้เกียรตเิป็นประธ�นรว่มในพธีิลงน�ม  
ซึ่งมี ศ�สตร�จ�รย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
และ น�ยสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงง�น ร่วมลงน�ม
ในบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือดังกล่�ว

 นายสมศักดิ์ฯ กล่าวต่ออีกว่า การลงนามในครั้งน้ีมีแนวนโยบายท่ีจะยกระดับ 
ความร่วมมือและการพัฒนาฝีมือแรงงานที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยท้ังระบบ  
โดยกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน จัดเตรียมสถานท่ีฝึกอบรม สนับสนุนงบประมาณตาม 
ความเหมาะสม ส่วนกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มหีนา้ทีแ่นะแนวอาชีพ จดัหาตำาแหนง่งานวา่ง ประสาน และใหค้ำาแนะนำาแกส่ถานประกอบการ 
หรือนายจ้าง ส่งเสริมการมีงานทำา โดยจัดสาธิตการฝึกทักษะอาชีพระยะส้ัน จัดวิทยากรให้ความรู้  
ใหข้อ้มลูขา่วสารตลาดแรงงาน ใหค้ำาปรกึษา และแนะนำาการประกอบอาชพีอสิระ มกีารทดสอบ 
มาตรฐานฝีมือแรงงาน การออกวุฒิบัตร การบรรจุงาน จัดหาแหล่งทุน และประเมินผล
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หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า

  รัฐบ�ลมีแนวท�งพัฒน�ประเทศให้ก้�วหน้�ด้วยคว�มมั่นคง ให้คนไทยมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น 
และพร้อมที่จะใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 กระทรวงแรงง�นมีนโยบ�ยส่งเสริมก�รมีง�นทำ�
ทั้งในและต่�งประเทศ ของผู้ที่อยู่ในกระบวนก�รพัฒน�พฤตินิสัย เพื่อให้โอก�สในก�รมีอ�ชีพ
ส�ม�รถอยู่ในสังคมได้ปกติ และเป็นกำ�ลังของแรงง�นที่มีคุณภ�พ ที่ผ่�นม�กระทรวงแรงง�น
จัดก�รฝึกอบรมและทดสอบม�ตรฐ�นฝีมือแรงง�นแห่งช�ติให้กับผู้ที่อยู่ในกระบวนก�รพัฒน�พฤตินิสัย
ม�อย่�งต่อเนื่อง เช่น ช่�งปูน ช่�งไม้ ฯลฯ และมีผู้ผ่�นก�รทดสอบ จำ�นวน 8,084 คน 

   ท้ังน้ี ท่ีผ่านมากระทรวงยุติธรรม 
และกระทรวงแรงงานมีการลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านต่างๆ  
เพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาฝีมือ 
แรงงานให้ ผู้ ต้องขังและผู้พ้นโทษ 
มาอย่างต่อเน่ือง โดยต้ังแต่ปี 2560 -  
2562 มีผู้ผ่านการอบรมพัฒนาฝีมือ 
แรงงานในกลุม่ผู้ตอ้งขงัเดก็และเยาวชน 
ในสถานพินิจฯ กว่าสองหมื่นคน

 ด้านกรมราชทัณฑ์ หนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้มีการกำาหนดนโยบายเน้นหนัก 
ภายใต้กรอบทิศทางการบริหาร และพัฒนางานราชทัณฑ์ โดยคำานึงถึงความสอดคล้องกับแผนแม่บท 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และภารกิจหลักในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ด้วยการสนับสนุนให้เรือนจำา 
และทัณฑสถานท่ีมีศักยภาพ มีความพร้อมด้านบุคลากร สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานเครือข่าย 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามาให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน จัดต้ังเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ”  
(Academy) และเริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม 
และการฝึกทักษะวิชาชีพ รวมทั้งการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นการสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคม 
และตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 
 ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ (Academy) จำานวน 6 แห่ง ดังนี้ 
 1. ทัณฑสถานหญิงกลาง (ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านการประกอบอาหาร) 
 2. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านการนวดแผนไทย) 
 3. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี (ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านการเสริมสวย) 
 4. เรือนจำากลางพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ฝึกอบรมด้านช่างเชื่อม) 
 5. เรือนจำาพิเศษธนบุรี (ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านช่างสิบหมู่) 
 6. เรือนจำากลางกำาแพงเพชร (ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านช่างฝีมือช่างไม้)

 นอกจากนี ้เพือ่เปน็การสง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้รอืนจำาและทณัฑสถานทีไ่ดร้บัการจดัตัง้เปน็ Academy มกีารดำาเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง และเปิดโอกาส 
ให้ผู้ต้องขังเรือนจำาและทัณฑสถานอื่นๆ ท่ีสนใจ สามารถแจ้งความประสงค์และย้ายมาเข้ารับการฝึกอบรมใน 6 สาขาวิชาชีพ ของศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ  
จึงได้จัดทำาโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ (Academy) เพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมการฝึกวิชาชีพที่เหมาะสม และตรงตาม 
ความต้องการของผู้ต้องขังและตลาดแรงงาน สามารถนำาไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการด้วยตนเอง  
หรือเป็นพนักงาน โดยได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมภายหลังปล่อยตัวพ้นโทษ 

 ผมมุ่งหวังว่�ก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือระหว่�งกระทรวงแรงง�นและกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้ 
ผู้ที่ผ่�นก�รฝึกอบรมและพ้นโทษออกไปจะมีง�นทำ�เหมือนคนปกติทั่วไป ซึ่งมีส่วนสำ�คัญในก�รคืนคนดีสู่สังคม
อย่�งมีประสิทธิภ�พ ก�รสร้�งโอก�สท�งอ�ชีพมีอีกม�กม�ยที่ลงทุนไม่ม�ก และทำ�ได้เมื่อพ้นโทษ 
จ�กนี้ผมจะว�งแผนห�พื้นที่ดำ�เนินก�รต่อไป ผมให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�น 
เพร�ะจะเพิ่มคว�มมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจได้ เรื่องนี้เป็นนโยบ�ยสำ�คัญอีกเรื่องที่ผมจะเดินหน้�ทำ�ให้สำ�เร็จ 
    นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว
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 ปัจจุบันในภาพรวมมีผู้ต้องขังท่ีผ่าน 
การฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ (Academy) 
ทัง้ 6 แห่ง  ประมาณ 5,000 คน เชน่ ทณัฑสถานหญงิ 
ธนบุรีได้ทำาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ  
(MOU) กับสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 5 เม่ือวันท่ี 
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือประสานความรว่มมอื 
ในการสง่เสรมิสนบัสนนุการฝกึวชิาชพีเสรมิสวย  
รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางของการสร้างช่างฝีมือ 
ด้านการเสริมสวย ผ่านหลักสูตรผู้ ช่วยช่าง 
และหลักสูตรช่าง (Hair Beauty Academy)  
จำานวน 50 ชั่วโมง (อบรมวันจันทร์-พุธ) จำานวน 
ไม่เกิน 5 รุ่นต่อปี มีผู้ต้องขังผ่านการอบรมแล้ว  

 ผูต้้องขังระหว่างพจิารณาคด ี (ทีส่มคัรใจ) และนกัโทษเดด็ขาด รวมจำานวน 379,743 คน แบ่งเป็นผูต้้องขงัระหว่างพิจารณาคด ี (ท่ีสมคัรใจ) 
64,295 คน นกัโทษเดด็ขาด 315,995 คน (ข้อมูล ณ วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2563 ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ กรมราชทัณฑ์) แยกตามประเภทงาน ดงันี้ 

*ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

150 คน เป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่าง 
ภาคเอกชนกับหน่วยงานรัฐ โดยกรมราชทัณฑ์ 
เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม 
 ส่วนเรือนจำากลางพระนครศรีอยุธยา 
ได้ดำาเนินการขับเคลื่อนตามโครงการส่งเสริมทักษะ 
อาชีพของศูนย์ ฝึกอบรมอาชีพ (Academy)  
โดยดำาเนินการขอก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ 
ดา้นชา่งเชือ่ม งบประมาณ 303,800 บาท เนือ่งจาก 
พื้นท่ีเดิมของศูนย์ฝึกอาชีพมีจำากัด ไม่เพียงพอ 
ต่อความต้องการของผู้ต้องขังที่ต้องการเข้ารับ 
การฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ 
ดา้นชา่งเชือ่ม ใหเ้กิดความตอ่เนือ่ง และยกระดบัฝมีอื 
แรงงานผู้ต้องขังให้มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไป  อย่�งไรก็ต�ม ต้ังแต่ช่วงต้นปี 2563  

มีสถ�นก�รณก์�รแพรร่ะบ�ดของ Covid-19  
กรมร�ชทัณฑ์มีนโยบ�ยให้งดและชะลอ 
ก�รย้�ยผู้ต้องขัง และมีข้อจำ�กัดในก�ร 
ประส�นวิทย�ก�รภ�ยนอกต�มข้อส่ังก�ร 
กรมร�ชทัณฑ์ในเรื่องของก�รชะลอบุคคล 
ภ�ยนอกเข้�เรือนจำ� จึงส่งผลกระทบต่อ 
ก�รดำ�เนินโครงก�รในปงีบประม�ณดงักล่�ว 

รายงานการฝึกวิชาชีพและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ต้องขัง (ประจำาเดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563)

ก�รฝึกวิช�ชีพระบบโรงง�น 
(30 ชั่วโมงขึ้นไป) 

ก�รฝึกวิช�ชีพอิสระ/ระยะสั้น
(ต่ำ�กว่� 30 ชั่วโมง) 

ก�รฝึกวิช�ชีพ 
ลักษณะง�นบริก�ร 

รวมทั้งสิ้น 91,416 คน คิดเป็นร้อยละ 78.69 รวมทั้งสิ้น 7,959 คน คิดเป็นร้อยละ  6.85 รวมทั้งสิ้น 16,803 คน คิดเป็นร้อยละ 14.16 
ประกอบด้วย ผู้ต้องขังชาย 65,727 คน
  ผู้ต้องขังหญิง 25,689 คน

ประกอบด้วย ผู้ต้องขังชาย 4,914 คน
  ผู้ต้องขังหญิง 11,889 คน

ประกอบด้วย ผู้ต้องขังชาย 4,187 คน
  ผู้ต้องขังหญิง 3,772 คน

 สรุปรายงานผลการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังภาพรวม  แบ่งตามประเภทการฝึกวิชาชีพ 3 ประเภท จากจำานวนผู้ต้องขังที่เข้าร่วมการฝึกอบรม  
116,178 คน (ข้อมูลกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์) ดำาเนินการในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563)

สรุปร�ยง�นผลก�รทดสอบม�ตรฐ�นฝีมือแรงง�น (ภ�พรวม)  1,360  คน

 สรปุรายงานผลทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  แบง่ตามประเภทการฝกึวชิาชพี จากจำานวนผูต้อ้งขงัทีเ่ขา้ร่วมการฝกึอบรม 1,360 คน  ดำาเนนิการ 
ในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563)

- ช่างคอมพิวเตอร์ -  - ช่างยนต์ 66 คน
- ช่างไฟฟ้า 452 คน - ทำาอาหาร 712 คน
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - - ช่างประปา 55 คน
- ช่างขนมและเบเกอร่ี 596 คน - เครื่องดื่ม 305 คน
- อื่น ๆ  5,782 คน

- ช่างไม้ 17,098 คน - ช่างสี 3,838 คน
- ช่างปูน 1,812 คน - ช่างจักสาน 11,625 คน
- งานประดิษฐ์ 9,983 คน - อื่น ๆ  47,060 คน

- นวด 1,373 คน - เสริมสวย 1,521 คน
- คาร์แคร์ 685 คน - กาแฟ เครื่องดื่ม
   และเบเกอรี่ 2,871 คน
- ครัวอาหาร 5,484 คน - อื่น ๆ  4,869 คน

1. ระบบโรงง�น (30 ช่ัวโมงข้ึนไป) 91,416 คน 3. ฝึกอ�ชีพอิสระ/ระยะสั้น  
      (ต่ำ�กว่� 30 ชั่วโมง) 7,959 คน

2. ลักษณะง�นบริก�ร 16,803 คน

- นวดแผนไทย 142 คน
- ช่างเครื่องเรือนไม้ 288 คน
- ช่างปูกระเบื้อง 283 คน
- ช่างก่ออิฐฉาบปูน 298 คน

- ช่างไฟฟ้าในอาคาร 170 คน
- ช่างเชื่อมโลหะ 99 คน
- ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 18 คน
- ช่างทาสีภายในอาคาร 25 คน

- ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก -
- ช่างอลูมิเนียม 25 คน
- อื่น ๆ 12 คน

สรุปร�ยง�นผลก�รฝึกวิช�ชีพผู้ต้องขัง  (ภ�พรวม)  116,178  คน
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ที่นี่ยุติธรรม 

  เดือนสิงหาคม 2563 

กระทรวงยุติธรรมแถลงตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ 
108 เครือข่าย ยึดทรัพย์กว่า 1,599.75 ล้านบาท ตามนโยบายรัฐบาล เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2563 
7 ส.ค. 2563 นายสมศกัดิ ์เทพสทุนิ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม พรอ้มดว้ย นายนยิม เตมิศรสีขุ เลขาธกิาร ป.ป.ส. พล.ต.ต.พรชยั เจรญิวงศ ์ 
รอง ผบช.ปส. และผู้แทนหน่วยงานภาคี ร่วมกันแถลงผลงานบูรณาการยึดทรัพย์สิน ตัดเส้นทางการเงินเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ 108 เครือข่าย  
ยึดทรัพย์กว่า 1,599.75 ล้านบาท ตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรมรับเรื่อง 
กรณีเด็กชายอายุ 4 ขวบ  
ถูกทำาร้ายร่างกายสาหัส
21 ส.ค. 2563 นายสมศักด์ิ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับเร่ือง 
ร้องขอความเป็นธรรม จากพ่อและญาติ 
ของเด็กชายอายุ 4 ขวบ ที่ถูกแม่แท้ ๆ  
และพ่อเลี้ยง ทำาร้ายร่างกายอาการสาหัส  
เพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยา รวมถึง 
เรือ่งการดำาเนนิคด ีณ บรเิวณหนา้ห้องประชมุ 
กระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรี 
ดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
กรุงเทพมหานคร

8

กองบรรณ�ธิก�ร

กระทรวงยุติธรรมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม
11 ส.ค. 2563 ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย 
และการพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พันตำารวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ  
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำาเนียบรัฐบาล  
กรุงเทพมหานคร

10 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



รมว.ยุติธรรม - รมช.ศึกษาธิการ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาโปรแกรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว  
ยกโมเดล บำาบัดผู้ติดยาเสพติดด้วยครอบครัว
30 ส.ค. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ร่วมเปิด “โครงการพัฒนาโปรแกรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว : กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว” โดยร่วมรับฟังปัญหาจากบุคคล 
ในครอบครัวของผู้ถูกคุมความประพฤติเรื่องยาเสพติด ที่เข้าร่วมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ณ บ้านหมอรีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย

กระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำาเนินงาน 
ตามนโยบายเรือนจำาท่องเที่ยว พร้อมเปิดโครงการ  
“เที่ยวสุขใจ ให้โอกาส ผู้ก้าวพลาดสู่สังคม”  
ณ เรือนจำาชั่วคราวเขาไม้แก้ว และทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง
25 ส.ค. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย 
นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  
วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำาเนินงานตามนโยบายเรือนจำาท่องเที่ยว พร้อมเปิดโครงการ  
“เที่ยวสุขใจ ให้โอกาส ผู้ก้าวพลาดสู่สังคม” ณ เรือนจำาชั่วคราวเขาไม้แก้ว และทัณฑสถานเปิด 
ห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

รมว.ยุติธรรม เปิดสัมมนา “รวมพลังฝ่าวิกฤตหนี้นอกระบบ”
31 ส.ค. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู ้
ประชาชนดา้นกฎหมายและการเขา้ถงึความเป็นธรรม ในหวัขอ้ “รวมพลงัฝา่วกิฤตหนีน้อกระบบ” ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู เอ ชัน้ 5 โรงแรมเบสทเ์วสเทริน์  
พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 

11วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
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กระทรวงยุติธรรมเปิดตัวศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EMCC) 
ภายใต้แนวคิด “ให้โอกาส คืนอิสรภาพ เพ่ิมความม่ันใจ สู่สังคมปลอดภัย”

11 ก.ย. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดตัวศูนย์ควบคุม 
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center : EMCC) ภายใต้แนวคิด  
“ให้โอกาส คืนอิสรภาพ เพิ่มความม่ันใจ สู่สังคมปลอดภัย” พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมฯ  
และชมการสาธิตการใช้ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์เฉพาะกิจ 
เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Safety Observation Ad hoc Center, Ministry of  
Justice (JSOC) ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรมจัดโครงการสร้างการรับรู้  
การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม  
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

21 ก.ย. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยตุธิรรม เปิด “โครงการสร้างการรบัรู ้การตรวจพสิจูน์ 
สารเสพติดในเส้นผม” และปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “การตรวจ 
สารเสพติดในเส้นผม เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าของสังคม”  
เพื่อสร้างการรับรู้การตรวจสารเสพติดในเส้นผม และเพื่อให ้
เจ้าหน้าที่สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด และเจ้าหน้าท่ีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเก็บ 
เส้นผม และตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม ณ ห้องจูปิเตอร์  
โรงแรมมริาเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักส่ี กรงุเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรมจัดงานเสวนา  
“กระท่อมไทย วิถีไทย เพื่อเศรษฐกิจไทย”  
หวังวางเป้าหมายพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ
11 ก.ย. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนา ในหัวข้อ  
“กระทอ่มไทย วถิไีทย เพ่ือเศรษฐกิจไทย” พรอ้มดว้ย ว่าทีร่อ้ยตร ี 
ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  
นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิชัย ไชยมงคล  
ท่ีปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าร่วมฯ  
ณ ห้องประชุมแบบออดิทอเรียม อาคารทรงกลม โรงแรม 
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์  
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

12 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



กระทรวงยุติธรรมมอบนโยบาย 
และทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
25 ก.ย. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานการมอบนโยบาย 
และทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสืบสวนสอบสวน 
คดพีเิศษ ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทัง้เยีย่มชม 
นทิรรศการ อาท ิสถติคิดพีเิศษ การลงพืน้ทีส่บืสวนสอบสวน 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เทคโนโลยีที่ใช้ในการสอบสวน  
และรางวัลการทำางาน/ผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ช้ัน 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

23 ก.ย. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลงานการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการนำาความยุติธรรม 
สู่สาธารณชน “1 ปี ของการสร้างสุข ก้าวขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อประชาชน” ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรมมอบเข็มเครื่องหมาย 
ยุติธรรมธำารง ให้แก่ผู้ทำาคุณประโยชน ์
ให้กับกระทรวงยุติธรรม ประจำาปี 2563

23 ก.ย. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบ 
เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำารงและเกียรติบัตร ประจำาปี  
2563 รวมทั้งสิ้น จำานวน 72 คน โดยแบ่งตามชั้นเข็ม 
ได้ดังนี้ เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำารง ช้ันที่ 2 อันเป็น 
เกียรติยิ่ง จำานวน 2 คน เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำารง  
ชั้นที่ 3 อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง จำานวน 1 คน เข็มเครื่องหมาย 
ยุติธรรมธำารง ชั้นที่ 4 อันเป็นที่ชมเชยยิ่ง จำานวน 69 คน  
ณ หอ้งประชมุออดิทอเรียม โรงแรมเซน็ทรา บาย เซน็ทารา  
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  
กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรมแถลงผลงานการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการนำาความยุติธรรมสู่สาธารณชน  
“1 ปี ของการสร้างสุข ก้าวขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อประชาชน”

13วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



รมว.ยุติธรรม มอบนโยบายกรมราชทัณฑ์ เน้นการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ลดความแออัดในเรือนจำา 
สร้างทักษะอาชีพ ก่อนคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคม
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1 ต.ค. 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ  
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ และผู้บัญชาการเรือนจำาและทัณฑสถานท่ัวประเทศ ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์  
ชั้น 3 อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 19 
(The 19th ASEAN Senior Law Officials Meeting : ASLOM)
6 ต.ค. 2563 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
เข้ารว่มการประชมุเจา้หนา้ทีอ่าวโุสอาเซียนดา้นกฎหมาย ครัง้ที ่19 (The 19th  ASEAN Senior Law Officials Meeting :   
ASLOM) ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรมขับเคลื่อนไทย 
ไปด้วยกันในระดับพื้นที่ 3 จังหวัด  
(จังหวัดกำาแพงเพชร จังหวัดตาก  
และจังหวัดสุโขทัย)
8 ต.ค. 2563 นายสมศั กดิ์  เทพสุ ทิน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย 
ไปด้วยกันในระดับพื้นท่ี 3 จังหวัด (จังหวัด 
กำาแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย)  
ครัง้ท่ี 1/2563 ณ หอ้งประชมุกระทรวงยติุธรรม 1  
ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

14 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม



	 กระทรวงยุตธิรรมมภีารกิจ 
ส�าคัญในการดูแลความยุติธรรม  
และการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้อง 
เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความ 
สงบสุข เสมอภาค และเป ็นธรรม  
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวง 
ยุติธรรม มุง่มัน่ ต้ังใจในการปฏบิติัหน้าที่ 
ด้วยความทุม่เท วิริยอตุสาหะ ไม่ย่อท้อ 
ต่ออุปสรรคปัญหา เพ่ือช่วยเหลือ 
ประชาชนให ้ เข ้าถึงความยุติธรรม  
ตลอดจน ก�ากับ ดูแลการบังคับใช ้
กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไป 
ด ้วยความเป ็นธรรมอย ่างแท ้จริง  
ประกอบกับเจตนารมณ์ของรัฐมนตรี 
ว ่าการกระทรวงยุ ติธรรมที่ ได ้ ให ้ 
แนวทางการปฏบิติัแก่เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงยติุธรรม โดยให้ความ 
ส�าคัญกับการด�าเนินงานของกองทุน 
ยุติธรรม เพื่ออ�านวยความยุติธรรม 
ให้กับประชาชนการป้องกันปัญหา 
ยาเสพติด การพัฒนาพฤตินิสัย  
และการสร ้างงานสร ้างอาชีพแก  ่
ผูต้้องขงั ด้วยการบรูณาการให้เรอืนจ�า/ 
ทณัฑสถานเป็นแหล่งท่องเทีย่ว ด้วยการ 
ท�าเกษตรกรรม ปศุสัตว์ เพ่ือส่งออก 
อันจะเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ 
ให้กับผู้ต้องขังอีกทางหนึ่ง ด้วยการ 
ด�าเนินงานต่างๆ มิได้เกิดจากการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเดียว 
เพียงเท่านัน้ หากแต่ได้รบัความร่วมมอื 
จากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน  
ประชาสังคม และเหล่าอาสาสมคัรทีม่จีติใจ 
ต้ังมั่นที่จะร่วมสร้างความยุติธรรม 
ให้เกิดขึ้นในสังคม

คนยุติธรรม
กองบรรณ�ธิก�ร

 ในการนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ตระหนักถึงความสำาคัญในด้านขวัญและ 
กำาลังใจ จึงได้จัดโครงการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ เครื่องหมายยุติธรรมธำารงให้แก่บุคคล 
ผู้ทำาคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการคัดเลือกข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู ้อุทิศตน 

และทำาคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงยุติธรรมด้วยดีเสมอมา 
และอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัวสืบไป

ต้นแบบผู้อุทิศตน
คนยุติธรรม

 ในปีนี้มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปผ่านการพิจารณาคัดเลือก 
ให้เป็นผู้มสีทิธิประดบัเข็มเครือ่งหมายยติุธรรมธำารง ประจำาปี 2563 จำานวนทัง้สิน้ 72 คน  
ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำานวน 44 คน และ 
บุคคลผู้ทำาคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง จำานวน 28 คน โดยแบ่ง 
ตามชั้นเข็มได้ ดังนี้
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 สำาหรับพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำารงและเกียรติบัตร ประจำาปี 2563 
มี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน 
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกว่า 120 คน 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำารง 
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องหมายของผู้ที่อุทิศตนเพื่อความยุติธรรม การได้รับในครั้งนี้ 
ถือเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่ผู ้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
เพื่อสังคม เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีคุณงามความดีทั้งกายและใจ

 • เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธ�ารง 
ชั้นที่ 2 อันเป็นเกียรติยิ่ง จำานวน 2 คน 
ได้แก่ 
  นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 
สาธารณสุข 
  นายอัศวิน  เตชะ เจ ริญวิ กุ ล 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ- 
ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จำากดั  
(มหาชน)

 • เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธ�ารง 
ชั้นที่ 3 อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง จำานวน 1 คน  
ได้แก่ 
  นายแพทย์ยงยศ ธรรมวฒุ ิรองปลดั 
กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ 

 • เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธ�ารง 
ชั้นที่ 4 อันเป็นที่ชมเชยยิ่ง จำานวน 69 คน  
(รายชื่อทั้งหมดใน QR Code)
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https://drive.google.com/file/d/1Q07UczGPVbBPWI3IF50p3YhFXQUTtYa6/view


 นายสมศักดิ ์เทพสทุนิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม ในฐานะ 
ประธานในพธีิฯ ได้กล่าวแก่ผูร่้วมงานว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมานัน้ 
ทุกท่านได้เสยีสละทุ่มเทเวลาปฏบัิตหิน้าท่ีเพือ่สร้างความสำาเรจ็ สร้างความสขุ 
ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ระยะเวลาต่อไปจากนี้ ขอให้ทุกท่าน 
ดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า 
ทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ ให้สมกับเกียรติยศที่ท่านภาคภูมิใจตลอดไป

 1. นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ  ที่ปรึกษาพิเศษสำานักงานปลัดกระทรวง
   กระทรวงยุติธรรม 
 2. พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
 3. นายประสาร  มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 4. นายพยนต์  สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
 5. นายมณฑล  แก้วเก่า ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
 6. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
 7. นายวีรวัฒน์ เต็งอ�านวย รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
   และปราบปรามยาเสพติด

 นอกจากน้ี ในช่วงเวลาใกล้เคยีงกนั กระทรวงยตุธิรรมยงัได้จดั 
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำาประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม  
ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง 
ยุติธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
ซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจทำางานอำานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจนเกษียณ 
อายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำานวน 172 คน ในจำานวนนี ้
เป็นผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ จำานวน  
7 คน ได้แก่
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    ในโอกาสนี้ กองบรรณาธิการ 
ขอแสดงความยินดีกับผู ้ที่ผ ่าน 
การพจิารณาคดัเลอืกให้เป็นผูม้สีทิธิ
ประดบัเขม็เครือ่งหมายยตุธิรรมธ�ารง  
ประจ�าปี 2563 จ�านวนท้ังส้ิน 72 ท่าน 
รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการในปี 
2563

 อนึง่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มผีูเ้กษยีณอายุ
ราชการของกระทรวงยุติธรรม ทั้งหมด 506 คน 
ประกอบด้วย

 ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 10 คน

 กรมคุมประพฤติ
 35 คน

 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 3 คน

 กรมบังคับคดี
 32 คน

 กรมพินิจ
 และคุ้มครองเด็ก
 และเยาวชน 60 คน

 กรมราชทัณฑ์ 
 310 คน

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 28 คน 

 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
 2 คน

 ส�านักงาน ป.ป.ส. 
 26 คน
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ยุติธรรมเพื่อประชาชน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ	กรณีเกิดเหตุยิงกันในบ่อนพระราม	3	
มีผู้เสียชีวิต	4	ราย

 เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ ลงพื้นที่สถานีตำารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ เพื่อประสาน 
สอบถาม กรณีเหตุยิงกันในบ่อนพระราม 3 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 
4 ราย ท้ังน้ี สำาหรับกรณีดังกล่าว หากผู้เสียหายไม่มีส่วนเก่ียวข้อง 
กับการกระทำาความผิด จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะ 
เปน็ผู้เสียหายในคดอีาญา ตามพระราชบัญญตัคิา่ตอบแทนผูเ้สยีหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ 
ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/46238

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�ย หรือเหย่ือ โดยในช่วงเดือน 
กรกฎ�คม – กันย�ยน 2563 มีหล�ยกรณีตัวอย่�งจ�กก�รทำ�ง�นของกระทรวงยุติธรรม ภ�ยใต้แนวท�ง “ยุติธรรมใส่ใจ  
Justice Care” ท่ีส�ม�รถช่วยให้ก�รทำ�ง�นในก�รช่วยเหลือเหย่ือ และผู้ได้รับผลกระทบจ�กอ�ชญ�กรรม ด้วยคว�มรวดเร็ว 
และเข้�ถึงคว�มเป็นธรรมอย่�งมีประสิทธิภ�พม�กข้ึน 

 เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  
ลงพ้ืนท่ีใหค้วามชว่ยเหลือ กรณคีณุปา้วยั 58 ป ีถูกชายวยั 41 ป ีขบัรถยนต์ 
พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ที่คุณป้าโดยสารมา บริเวณถนนสายพนัสนิคม- 
หัวถนน จังหวัดชลบุรี ทำาให้คุณป้าเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งชายวัย 41 ป ี
ยอมรับว่าดื่มสุราและเสพยาเสพติด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยุติธรรมให้คำาปรึกษา 
ทางกฎหมายแก่สามีผู้เสียหาย ในส่วนการได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน 
ยุติธรรม และการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งเก่ียวเนื่องคดีอาญา  
และแจ้งสิทธิ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ให้ญาติของผู้เสียชีวิตทราบ
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/45563

สยจ.ชลบุรี	ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ	กรณีคุณป้าวัย	58	ปี	ถูกหนุ่มขับกระบะเมา-เสพยา	 
ชนจักรยานยนต์เสียชีวิต
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สยจ.เชียงใหม่	ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ	กรณีชายจอดรถคุยโทรศัพท์	ถูกคนเร่ร่อนใช้อาวุธมีด 
ทำาร้ายร่างกาย

 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
นครปฐม ลงพืน้ทีใ่ห้ความช่วยเหลอืผูเ้สยีหาย จำานวน 5 ราย ทีถ่กูทหาร 
ยศจ่าเอก ขับกระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์แล้วหลบหนี บริเวณ 
หน้าตลาดเอกธาน ีขาเข้า กม.ที ่ 10 ต.พลตูาหลวง อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี  
โดยเบื้องต้น เจ้าหน้าท่ียุติธรรมให้คำาปรึกษาทางกฎหมายแก่ญาต ิ
ผู้บาดเจ็บ ในส่วนของการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม 
และสิทธิในการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ 
คดอีาญา รวมทัง้แจ้งสทิธใินการขอรบัค่าเยยีวยา ตามพระราชบัญญัติ 
ค่าตอบแทนผู ้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย 
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/46512

 เมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำานกังานยติุธรรมจงัหวดัเชียงใหม ่ 
ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือ กรณีชายวัย 45 ปี ถูกชายเร่ร่อนใช้อาวุธทำาร้าย 
อย่างไม่ทราบสาเหตุ โดยเจ้าหน้าที่สำานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  
ได้ให้คำาแนะนำาด้านการยื่นคำาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 
ตามพระราชบญัญตัคิา่ตอบแทนผูเ้สยีหาย และคา่ทดแทนและค่าใช้จา่ย 
แก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2559 แก่ผู้เสียหาย พร้อมทั้งให้คำาปรึกษาทางกฎหมายในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินคดี (กองทุนยุติธรรม) และการให้ความ 
ช่วยเหลือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้านอื่น ๆ 
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/45464

สยจ.เพชรบุรี	ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ	กรณีพระสงฆ์ถูกอดีตพระลูกวัดบุกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส	

สยจ.นครปฐม	ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ	กรณีทหารยศจ่าเอก	ขับกระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต ์
แล้วหลบหนี	มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	5	ราย

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี  
ลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือ กรณีพระสงฆ์ถูกอดีตพระลูกวัดบุกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส  
บริเวณกุฏิภายในวัด โดยเจ้าหน้าที่สำานักงานยุติธรรมจังหวัด ได้แจ้ง 
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติ 
คา่ตอบแทนผูเ้สยีหาย และคา่ทดแทนและคา่ใชจ้า่ยแกจ่ำาเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และคำาปรึกษา 
ดา้นกฎหมายแพง่ กฎหมายอาญา และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง แกญ่าติ 
ของผู้เสียหายทราบ
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/47420
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สยจ.สุโขทัย	ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ	กรณีภรรยาถูกสามีก่อเหตุใช้ปืนลูกซองยิงเสียชีวิต

สยจ.เพชรบูรณ์	ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ	กรณีลูกติดยาเสพติดทำาร้ายร่างกายแม่เป็นประจำา

 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
สุโขทัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือ กรณีภรรยาวัย 32 ปี ถูกสามีวัย 39 ปี  
ก่อเหตุใช้ปืนลูกซองยิงเสียชีวิต ในพื้นที่ ต.บ้านนำ้าพุ อ.คีรีมาศ  
จ.สุโขทัย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำานักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 
ได้ให้กำาลงัใจ ให้คำาปรกึษาทางกฎหมาย และแจ้งสทิธิในการขอรบั 
ค่าตอบแทนผูเ้สยีหาย ตามพระราชบัญญตัค่ิาตอบแทนผูเ้สยีหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 แก่ทายาทของผูเ้สยีชวิีต  
เรียบร้อยแล้ว
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/47446

 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ กรณีคุณแม่ถูกลูกชายติดยาเสพติด 
ทำาร้ายร่างกาย เบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีตำารวจได้ควบคุมตัว และแจ้งข้อกล่าวหา 
แก่ลกูชาย ฐานเสพยาเสพติด ทำารา้ยร่างกายบุพการ ีและเป็นผู้กระทำา 
ความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
เพชรบูรณ์ ได้แจ้งสิทธิการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติ 
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. 2544 และท่ีแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 ทัง้ใหค้ำาแนะนำา 
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม พร้อมการขอรับความช่วยเหลือ 
ทางด้านคดีจากกองทุนยุติธรรม และสำานักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่ผู้เสียหายด้วย
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/46836

สยจ.อุทัยธานี	ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ	กรณีรถส่งน้ำาแข็งซิ่งตีโค้ง	ชนคุณยายวัย	93	ปี	เสียชีวิต

 เมือ่วนัท่ี 10 สงิหาคม พ.ศ. 2563 เจา้หนา้ทีส่ำานกังานยตุธิรรม 
จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือ กรณีคุณยายวัย 93 ปี  
ถกูรถกระบะซิง่ตโีคง้ขึน้เนนิมาชนเสยีชีวิต บรเิวณใกลท้างแยกเขา้  
อบต.หนองฉาง ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
ได้แจ้งสิทธิ  ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 รวมทัง้แนะนำาเกีย่วกบั 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม และการให้คำาปรึกษากฎหมาย  
แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตทราบ
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/46360
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สยจ.อำานาจเจริญ	ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ	กรณีชายอายุ	64	ปี	คลุ้มคลั่ง	ทำาร้ายร่างกาย 
ชายอายุ	46	ปี	จนเสียชีวิต	

สยจ.อุดรธานี	ลงพ้ืนท่ีให้ความช่วยเหลือ	กรณีชายชราวัย	73	ปี	ถูกลวงไปทำาร้ายร่างกายจนเสียชีวิต

สยจ.อุดรธานี	ลงพ้ืนท่ีให้ความช่วยเหลือ	กรณีชายวัย	58	ปี	ถูกโจรขโมยสร้อยคอทองคำา

 เมือ่วนัที ่21 สงิหาคม พ.ศ. 2563 สำานกังานยตุธิรรมจงัหวดัอำานาจเจรญิ 
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีชายอายุ 64 ปี เกิดอาการคลุ้มคลั่ง ทำาร้าย 
ร่างกายชายอาย ุ46 ปี จนเป็นเหตใุห้เสยีชวีติ ในพืน้ทีช่มุชนเทพมงคลเหนอื  
เขตเทศบาลเมืองอำานาจเจริญ จ.อำานาจเจริญ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำานักงาน 
ยุติธรรมจังหวัดอำานาจเจริญ ได้แจ้งสิทธิ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน 
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 รวมทัง้แนะนำาเกีย่วกบัพระราชบญัญติั 
กองทุนยุติธรรม ให้คำาปรึกษากฎหมายและคำาแนะนำาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แก่ญาติของผู้เสียชีวิต 
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/46833

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี  
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีชายชราวัย 73 ปี ถูกลวงไปทำาร้ายร่างกาย 
จนเสียชีวิต ก่อนนำาศพไปทิ้งในป่าสวนยางพาราหลังบ้าน ต.หนองบัวบาน  
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
อดุรธานี ได้ใหค้วามชว่ยเหลือ แจ้งสิทธใิหท้ายาทของผู้เสียหายได้ยืน่เอกสาร 
ขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และคา่ทดแทนและคา่ใชจ่้ายแกจ่ำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และทีแ่ก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งให้คำาปรึกษากฎหมายแก่ญาต ิ
ของผู้เสียชีวิตด้วย
อ่านเพิ่มเติม :  https://www.moj.go.th/view/46837

 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
อดุรธาน ีลงพืน้ทีช่่วยเหลอื กรณชีายวัย 58 ปี เจ้าของร้านส้มตำาช่ือดัง 
แห่งหนึ่งในพืน้ที ่ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อดุรธาน ีถกูโจรบุกเข้าไปขโมย 
สร้อยคอทองคำา นำา้หนักรวม 7 บาท ภายในห้องเช่า บริเวณด้านหลงัร้าน 
เนือ่งจากผู้เสียหายติดภารกิจนอกพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำานักงานยุติธรรม 
จังหวัดอุดรธานี จึงได้ติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมทั้ง 
ให้ข้อมูลแก่ญาติผู้เสียหายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินคดี  
(กองทุนยุติธรรม) และการให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมด้านอื่น ๆ 
อ่านเพิ่มเติม : https://www.moj.go.th/view/45465
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สยจ.พัทลุง	ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ	กรณีชายวัย	58	ปี	ถูกยิงเสียชีวิต	ขณะออกทะเลหาปลา	

สยจ.นครพนม	ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ	กรณีชายชราวัย	77	ปี	ร้องถูกหลานสาวฟ้องศาล	
กล่าวหาบุกรุกที่ดินและขับไล่	

สยจ.นราธิวาส	ลงพ้ืนท่ีให้ความช่วยเหลือ	กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนดักซุ่มยิงหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ	

 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
พัทลุง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีชายวัย 58 ปี ถูกคนร้าย 
ใช้ปืนยงิเสยีชวิีต ขณะออกทะเลหาปลาในทะเลสาบลำาป�า (ทะเลสาบ 
สงขลาตอนใน) หมู ่7 ต.ลำาป�า อ.เมอืงพัทลุง แต่ยงัไม่พบตวัผูเ้สยีชวีติ  
เจ้าหน้าทีส่ำานกังานยตุธิรรมจงัหวดัพทัลงุ จงึได้แจ้งสทิธใินการขอรบั 
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 พร้อมด้วยการให้คำาแนะนำา 
การเข้าถงึกระบวนการยุติธรรมแก่ทายาทของผูเ้สยีชวิีตทราบ
อ่านเพิ่มเติม :  https://www.moj.go.th/view/45691

 เมือ่วนัที ่7 กนัยายน พ.ศ. 2563 สำานกังานยตุธิรรมจังหวดันครพนม 
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีชายชราวัย 77 ปี ใน ต.หนองเทา 
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ได้รับความเดือดร้อน ถูกหลานสาวยื่นฟ้อง 
ขบัไล่และเรยีกค่าเสยีหายอกี 300,000 บาท สำานกังานยตุธิรรมจงัหวดั 
นครพนม ได้ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม   
และแนะนำาช่องทางการปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับคดีเพิ่มเติมได้ฟร ี
ที่สำานักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม
อ่านเพิ่มเติม :  https://www.moj.go.th/view/47428

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำานักงานยุติธรรมจังหวัด 
นราธวิาส ลงพืน้ทีใ่ห้ความช่วยเหลอื กรณคีนร้ายใช้อาวธุปืนไม่ทราบชนดิ 
และขนาด ดักซุ่มยิงนาวิกโยธิน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ สังกัด 
พนัปืน 2 ค่ายจฬุาภรณ์ ได้รบับาดเจบ็ ขณะน่ังรถกระบะออกจากบ้านพกั 
บรเิวณบ้านบเูก๊ะสดูอ หมู ่2 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ในการนี ้
สำานกังานยตุธิรรมจงัหวดันราธวิาส ได้แจ้งสทิธกิารยืน่ขอรบัค่าตอบแทน 
ตามพระราชบญัญตัค่ิาตอบแทนผูเ้สยีหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2559 ให้แก่ผู้เสียหาย และรอคณะกรรมการ 3 ฝ่ายในพื้นที่  
รับรองว่าเป็นเหตุการณ์ท่ัวไป หรือเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม :  https://www.moj.go.th/view/46359 
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สยจ.	พังงา	ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ	กรณีชายวัย	27	ปี	โดนรุมฆ่าหมกสวนป่า	

สยจ.สงขลา	ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ	กรณีชายวัย	22	ปี	ถูกลูกหนี้ใช้มีดปาดตาลแทงจนเสียชีวิต	

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดพังงา 
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีชายวัย 27 ปี ซึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้อง 
กบัขบวนการยาเสพตดิ หายตวัไป 7 วนั ก่อนพบศพในลำาห้วยป่าละเมาะ  
ห่างจากถนนสายบ้านบนไร่-ต้นแซะ หมู่ที่ 12 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง  
จ.พงังา เบือ้งต้นเจ้าหน้าท่ียตุธิรรมจงัหวดัพงังา ได้แจ้งสทิธขิองผูเ้สยีหาย 
ตามพระราชบญัญตัค่ิาตอบแทนผู้เสยีหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย 
แก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2559 ให้แก่มารดาของผู้เสียชีวิตทราบ พร้อมท้ังให้คำาปรึกษา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ทายาทของผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว 
อ่านเพิ่มเติม :  https://www.moj.go.th/view/47132

 เมือ่วนัที ่5 กนัยายน พ.ศ. 2563 สำานกังานยติุธรรมจังหวดัสงขลา 
ลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีหนุ่มสวนยางวัย 22 ปี ถูกลูกหนี้ใช้ 
มดีปาดตาลแทงจนเสยีชวีติ กอ่นขบัรถจกัรยานยนตห์ลบหนไีป บรเิวณ  
ถ.ปทุมวิถี ม.1 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เบื้องต้น 
สำานักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ได้แจ้งสิทธิ ตามพระราชบัญญัติ 
ค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย 
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
ให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว  
อ่านเพิ่มเติม :  https://www.moj.go.th/view/47439

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�งบุญภ�ด� พึ่งบุญ ณ อยุธย� อรุณเบิกฟ้� ผู้อำ�นวยก�รกองยุทธศ�สตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
    กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ กระทรวงยุติธรรม

รูจ้ักและเข้าใจ

 สำาหรับประเทศไทยได้จัดทำา 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับแรก  
(พ.ศ. 2544 - 2548) ขึ้น เมื่อปี 2543  
โดยความริเร่ิมของคณะกรรมการแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจัดทำานโยบายและแผน 
ปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน  
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ปฏิญญาสากล 
ว่ าด้ วยสิทธิ มนุษยชน ในครั้ ง น้ัน 
คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้สำานัก 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงาน 
กลางในการประสานและติดตาม 
การดำาเนินงาน และภายหลงัเมือ่มกีารใช ้ แผนภ�พกระบวนก�รจัดทำ�แผนสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ  

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565)

บงัคบัพระราชบญัญัตปิรบัปรุง กระทรวง  
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แล้ว สำานัก 
เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีจงึได้โอนภารกจิ 
การจัดทำาและขับเคล่ือนแผนสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติมายังกระทรวงยุติธรรม ภายใต ้
ภารกิจของกรมคุ้ มครองสิทธิและ 
เสรีภาพ 
 ต่อมาเมื่อแผนสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561)  
หมดวาระลง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ให้ประเทศต่าง ๆ พิจารณาความจำาเป็นในการจัดทำา 
แผนสิทธิมนุษยชน เพื่อกำาหนดวิธีการ 

ที่จะให้มีการปรับปรุง ส่งเสริม และคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน

กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
มหดิล จดัทำาแผนสิทธมินษุยชนแหง่ชาต ิ 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) ขึ้น  
โดยกระบวนการจัดทำาแผนได้ผ่าน 
การรบัฟงัความคดิเหน็ของภาคส่วนต่าง ๆ   
รวมท้ังผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก 
สำานกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจสังคม 
แห่งชาติ กระท่ังท้ายท่ีสุด ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที ่30 มถินุายน  
พ.ศ. 2563

 สืบเน่ืองจ�กก�รประชุม World Conference on  
Human Rights ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเวียนน� ส�ธ�รณรัฐออสเตรีย  
เม่ือ ค.ศ. 1993 ท่ีประชุมได้มีก�รรับรองปฏิญญ�เวียนน� 
และแผนปฏิบัติก�ร โดยมีข้อเสนอแนะ 

 ดังน้ีเอง ในเวล�ต่อม� ประเทศต่�งๆ อ�ทิ นิวซีแลนด์  
ออสเตรเลีย เก�หลีใต้  ม�เลเซีย ฯลฯ จึง ได้จัดทำ�แผน 
สิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือให้ส่วนร�ชก�รนำ�ไปใช้ 
ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประช�ชนของตน

แผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

รับฟังความคิดเห็น
จากพื้นที่

รับฟังความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะที่ปรึกษายกร่างแผน

เสนอสำานักงานสภาพัฒนาการ 
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ

ครม. เห็นชอบและประกาศใช้
เมื่อ 30  มิ.ย. 63

นำาเสนอเวที 153 กรม รับฟัง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ

ปรับปรุงร่างแผน

ปรับปรุงแผน

เสนอคณะรัฐมนตรี
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วิสัยทัศน์ :  สังคมรู้หน้�ที่ เค�รพสิทธิมนุษยชน และได้รับคว�มคุ้มครองอย่�งเป็นธรรม

วัตถุประสงค์ : เป็นแผนระดับ 3 ที่มุ่งแก้ไขปัญห�ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนในภ�พรวมของประเทศให้มีประสิทธิภ�พ  
 รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้ก้�วหน้� ทัดเทียมระดับส�กล 

ประกอบด้วย 

1. กระบวนการยุติธรรม
 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสามารถเข้าถึง 
กระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้น

3. เศรษฐกิจและธุรกิจ
 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ เติบโตไปพร้อมกับ 
การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

5. สาธารณสุข
 เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพหลกัประกนัสขุภาพในเรือ่ง 
ระบบการบริการสำาหรับประชาชน (กลุ่มเปราะบาง) 
เช่น การรักษาพยาบาล

7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม ส ม ดุ ล ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ใ ช้  
ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับการขับเคล่ือน 
การเจริญเติบโตของประเทศ

9. ที่อยู่อาศัย
 เพื่อสร้างมาตรการหรือนโยบาย หรือโครงการ 
พัฒนาที่อยู่อาศัย สำาหรับผู้ มีรายได้น้อยและ 
กลุ่มเปราะบาง

2. การศึกษา
 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส  
มีสิทธิทางการศึกษาที่ดีขึ้น ทัดเทียมกับคนทั่วไป

6. ข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยี
 เพ่ือพัฒนาและจัดทำามาตรการคุ้มครองข้อมูล 
และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการป้องกัน 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมออนไลน์

8. การเมือง การปกครอง และความมั่นคง

10.  สิทธิชุมชน วัฒนธรรม และศาสนา
 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติ  
ของแต่ละศาสนา รวมท้ังส่งเสริมสิทธิชุมชน ในการจัดการ 
บำารงุ รกัษา และใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

4. ผู้พ้นโทษ
 เพื่อส่งเสริมคุ้มครองให้กลุ่มผู้พ้นโทษได้ รับ 
การคุ้มครองอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม โดยไม่เลือก 
ปฏิบัติ และสามารถดำารงชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี

สาระสำาคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) สรุปได้ดังนี้

แผนรายด้าน 10 ด้าน  ได้แก่

แผนรายกลุ่ม 12 กลุ่ม  ได้แก่

4. การขนส่ง
 เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการขนส่งท่ีตอบสนอง 
ต่อความต้องการของกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ 

 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วม 
และกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายมากกว่า 
การมีส่วนร่วมที่รัฐกำาหนด

2. นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
 เพื่อให้ความคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ผ่านการดำาเนนิการตา่ง ๆ  เช่น เรง่ผลักดนัรา่งกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง

1. เด็กและเยาวชน
 เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนทุกช่วงวยั ไดร้บัการพฒันา 
และคุม้ครองสทิธอิยา่งมคีณุภาพ ทัว่ถงึ และเทา่เทยีม   
เช่น การศึกษา การเข้าถึงบริการสุขภาพ

3. ผู้ต้องราชทัณฑ์
 เพื่อส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
เพ่ือลดปรมิาณคดข้ึีนสูศ่าล รวมทัง้เตรียมความพรอ้ม 
ผู้ต้องขังให้มีศักยภาพและความรู้ในการประกอบอาชีพ
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แผนสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติกับกระทรวงยุติธรรม
 นอกจากจะเป็นเจ้าภาพในการจัดทำาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว กระทรวงยุติธรรมยังมีแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน 
ของกระทรวงด้วย ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำาหนดให้มีการขับเคลื่อนแผน โดยการจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงาน  
ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำา และจะเป็นแผนที่ใช้สำาหรับการติดตามของแต่ละหน่วยงานต่อไป

5. ผู้สูงอายุ
 เพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข  
สาธารณูปโภคอย่างท่ัวถึง ตามท่ีรัฐจัดให้ รวมทั้ง 
มีมาตรการจูงใจให้มีหน่วยงานดูแลผู้สูงอายุอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

7. ชาติพันธุ์ ผู้ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ  
       และผู้แสวงหาที่พักพิงในเขตเมือง
 เพ่ือให้มีมาตรการในการแก้ปัญหาแก่กลุ่มชาติพันธ์ุ  
ผู้ ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการ 
ของภาครัฐ

9. ผู้ป่วย (ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์  
       ผู้เสพยา)
 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
โดยเนน้เรือ่งการปฏบิตัตินอยา่งเหมาะสมตอ่ผูต้ดิเชือ้ 
และผู้ป่วย

11. เกษตรกรและแรงงาน
 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
ตามทีก่ฎหมายกำาหนด เช่น พ.ร.บ.สง่เสริมและพฒันา 
ระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560

6. คนพิการ
 เพื่ อ ให้คนพิการสามารถเข้ าถึ งสิ่ งอำ านวย 
ความสะดวก การศึกษา และใช้ประโยชน์จากบริการ 
สาธารณะได้อย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

8. ความหลากหลายทางเพศ
 เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและไม่เลือก 
ปฏิบัติทางเพศในเร่ืองต่าง ๆ  เช่น การจ้างงาน กระบวนการ 
สืบสวนสอบสวนคดี การล่วงละเมิดทางเพศ

10. สตรี
 เพื่อพัฒนากลไกสอดส่องปัญหาการกระทำา 
ความรุนแรงต่อสตรี และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 
ระบบยุติธรรม

12. ผู้เสียหายและพยาน
 เพื่ อพัฒนากลไกการช่ วย เหลือผู้ เ สี ยหาย 
ในคดอีาญา ใหส้ามารถเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มผู้ป่วย (ผู้ติดเชื้อ HIV 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้เสพย�)

ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม

ด้�นก�รเมือง ก�รปกครอง 
และคว�มมั่นคง

กลุ่มเด็ก 
และเย�วชน

กลุ่มสตรี

กลุ่มผู้เสียห�ยและพย�น

หลัก

ด้�นก�รขนส่ง

ด้�นที่อยู่อ�ศัย 

กลุ่มเกษตรกร 
และแรงง�น

ด้�นกระบวนก�รยุติธรรม

กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กลุ่มผู้พ้นโทษ

ด้�นเศรษฐกิจและธุรกิจ

กลุ่มผู้ต้องร�ชทัณฑ์

กลุ่มคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ

ร่วม
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ก�รขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำาส่ัง 
สำานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 60/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือน 
งานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมี 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน 
ของประเทศ สามารถแก้ไขปัญหาดา้นสทิธมินษุยชนใหเ้ป็นไปในทิศทางเดยีวกนั  
และเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

QR Code ร่�งแผนปฏิบัติก�ร 
ด้�นสิทธิมนุษยชนของกระทรวงยุติธรรม

สนใจข้อมูลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งช�ต ิ
เพิ่มเติม ส�ม�รถ Scan ได้ที่  

 พร้อมกันนี้ ยังได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนและขับเคลื่อนแผน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  
วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน  
ซึ่ ง ท่ีผ่านมา ได้มีการประชุมหารือการขับเคลื่อน 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 

 โดยจะมีการประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการหารือภายในกระทรวงยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ต่อไป
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https://drive.google.com/file/d/1zxXHcKlwc5hjgcFsbFI-UXIbYIDJhHiF/view
https://drive.google.com/drive/folders/1U5eoID5GE5Zw_VhaVPrbGzwaPTCGDLo-
https://drive.google.com/file/d/1zxXHcKlwc5hjgcFsbFI-UXIbYIDJhHiF/view
https://drive.google.com/drive/folders/1U5eoID5GE5Zw_VhaVPrbGzwaPTCGDLo-


กำาแพงมิอาจกั้น
กองบรรณ�ธิก�ร

 เหตุการณ์ประทับใจที่สุดในชีวิตและแจ่มชัดในความทรงจำาเสมอของ อานนท์  
วชัรวีงศ์ ณ อยธุยา หรอื แต๊ก คือช่วงเวลาทีเ่ขาบรรจงขบัรอ้งบทเพลง “ไมอ่ยากหลบัตา”  
ด้วยหัวใจและจิตวิญญาณทั้งหมดที่มี ทันใดนั้นเก้าอี้ของโค้ชก้อง (สหรัถ สังคปรีชา)  
ก็หันกลับมาหาเขาก่อนเพลงท่อนสุดท้ายจะจบลง นั่นหมายความว่า เขาผ่านเข้ารอบ 
การประกวดรอ้งเพลง และยงัหมายถงึช่วงเวลาอนัยาวนานทีทุ่ม่เทฝกึฝนอยูใ่นเรอืนจำา 
ได้สัมฤทธิผลแล้ว ต่อจากนี้เขาไม่ได้เป็นเพียง “แต๊ก อดีตนักโทษผู้ผ่านเรือนจำามาแล้ว  
5 ครั้ง” แต่ผู้คนจะเรียกขานเขาด้วยชื่อใหม่ว่า “แต๊ก เดอะวอยซ์ ซีซั่น 5”
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 ย้อนกลับไปยังจุดเร่ิมต้นของเรื่องราว 
ซ่ึงนำาพาให้แต๊กก้าวเดินในทางที่ผิด เมื่อเขา 
ขึน้ชัน้มธัยม และต้องยา้ยเขา้โรงเรยีนใหม ่แทนที ่
จะได้เล่นสนุกกับเพ่ือนพ้อง เขากลับกลายเป็นเหย่ือ 
ของการกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมห้อง ซึ่งสร้าง 
ความทุกข์ระทมอย่างสุดแสน แต่แต๊กไม่ได้บอกใคร  
เพราะภายในครอบครัวนั้นมีปัญหาตึงเครียด 
อยู่ก่อนแล้ว เขาไม่อยากเพิ่มภาระให้ผู้ปกครอง  
จึงเลือกเก็บงำาความทุกข์ไว้แก่ตน แล้วแก้ปัญหาเอง 
โดยการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพวกเดียวกับ 
คนที่รังแก
 แตก๊เลยีนแบบพฤตกิรรมกลุ่มเดก็เกเร  
เช่น เหยียบส้นรองเท้านักเรียน เอาชายเสื้อ 
ออกนอกกางเกง จนได้รับการยอมรับ และยุติ 
การกลั่นแกล้งเขาในที่สุด ทว่าแต๊กไม่ได้หยุดอยู ่
แค่นั้น เขาขึ้นเป็นหัวโจกที่มีเรื่องทะเลาะวิวาท 
อยู่เสมอ จนถูกเชิญผู้ปกครองและติดทัณฑ์บน  
เรือ่งราวเลวรา้ยขึน้ เมือ่วนัหนึง่เขาสดูสารระเหย 

ดว้ยความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ ์คณุครมูาพบในสภาพ 
สิ้นสติ และเชิญเขาออกจากโรงเรียนในเวลา 
ต่อมา
 เม่ือออกจากโรงเรียนกลางคัน แต๊กได้แต่ 
เท่ียวเล่นไปวันๆ  แต่แล้ววันหน่ึงเพ่ือนสนิทของเขา 
มีเรื่องทะเลาะวิวาทและถูกทำาร้าย แต๊กซึ่งเป็น 
หวัโจกรีบรดุไปเผชญิหนา้กับคูอ่ริ เกดิการตอ่สูก้นั 
แต๊กพลาดพล้ังทำาร้ายคู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นเหตุ 
ให้เขาต้องหลบหนี และย้ายมาอาศัยกับพ่อแม่ 
ทีค่ลองเตย ซึง่ทีน่ัน่ไดพ้าใหเ้ขารูจ้กักบัยาเสพตดิ
 “คุณพ่อท�างานการท่าเรือ ครอบครัว 
ของผมจงึอาศยัทีแ่ฟลตสวสัดกิาร หา่งจากชมุชน 
แออัดไม่ไกลนัก จึงไม่ใช่เรื่องยากที่ยาเสพติด 
จะแทรกซึมเข้ามา ผมในวัยนั้นไม่อยากเป็นคน 
ที่ถูกมองข้ามหรือแปลกแยก เมื่อกลุ่มเพื่อน 
ทดลองเสพกัน เราก็ต้องร่วมด้วย เริ่มต้นจาก 
สูดสารระเหย แล้วพัฒนาสู่การใช้เฮโรอีน”  
เมือ่ราคาเฮโรอนีพุง่สงู เงนิเดอืนทีม่จีงึไม่เพยีงพอ 

แต๊กใช้วิธีหยิบยืมบ้าง แบมือขอบ้าง แม้แต่กราบเท้า 
เพื่อนเพื่อขอปันยาเสพติด เขาก็เคยทำา ในที่สุด 
แต๊กก็รวบรวมเงินก้อนได้สำาเร็จ ทว่าเขากลับ 
ถูกหลอก พ่อค้าไม่ส่งยาตามที่นัดหมาย 

 “ระหว่างท่ีน่ังรอรับยาเสพติด ผมได้ยินเสียง 
เด็กเล่นชิงช้า แล้วฉุกคิดขึ้นมาว่า เสียงหัวเราะ 
อันบริสุทธ์ิแบบน้ันหายไปจากตัวเราต้ังแต่เม่ือไหร่  
ท�าไมเรามาอยู่ในสภาพนอนคลื่นไส้ทุรนทุราย 
แบบน้ี ผมตัดสินใจสารภาพกับคุณพ่อว่า 
ติดยา” หลังจากครอบครัวรับ รู้ถึงปัญหา 
ของแตก๊ ไดช้ว่ยกนัใหเ้ขาเลิกยา แตก๊ผา่นชว่งเวลา 
การหักดิบอันทรมานจนสำาเร็จ เข้าเรียน ปวช.  
แล้วเข้าสู่เส้นทางดนตรีเป็นครั้งแรก ทว่าชีวิต 
อันสดใสก็อยู่กับเขาเพียงช่วงเวลาสั้นๆ 
 “เหมอืนเปน็ค�าสาปของคนใชย้า สมอง 
ของเราเสพติดความสุขจากการใช้ยาไปเสียแล้ว  
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ถึงแม้จะเลิกได้ แต่ไม่ลืมความสุขที่ได้ใช้ เมื่อไหร่ที่  
พลัง้เผลอ ยาเสพตดิจะกลบัเขา้มาในชวีติอกี” แตก๊กลบัไป 
ติดยาอีกครั้ง คราวนี้เขาได้รู้จักกับยาเสพติดชนิดใหม่ 
ทีเ่รยีกว่ายาบา้ แตก๊มวัเมากบัการใชย้าอยา่งหนกั สง่ผลให ้
เขาต้องเข้าเรือนจำาเป็นครั้งแรก เมื่ออายุ 19 ปี 
 แม้แต่ละวันในเรือนจำาจะผ่านไปอย่างยากลำาบาก 
แต่กฎระเบียบภายในน้ันได้ขัดเกลาเขาให้กลายเป็นคนใหม่  
มีความรับผิดชอบมากขึ้น และรู้จักหน้าที่ จนพ่อของเขา 
กล่าวชมในวันท่ีพ้นโทษว่า แต๊กเปล่ียนไปมาก อย่างไรก็ตาม  
ถึงพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทว่าภายในจิตใจ 
กลับสวนทาง เมื่อความรักคร้ังแรกสิ้นสุดลง เขามิอาจ 
ทำาใจได้ ความรู้สึกที่อยากกลับตัวกลับใจถูกแทนท่ีด้วย 
ความสิ้นหวัง และมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง กอปรกับ 
ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ส่งผลให้เขาเลือกเป็นพ่อค้ายา  
ท้ายที่สุดแต๊กถูกจับกุมเข้าเรือนจำาท้ังหมด 5 ครั้ง  
ซึ่งครั้งสุดท้ายได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาตลอดกาล
 “ทุกคร้ังที่เข้าเรือนจ�า ผมจะได้เข้าไปอยู่ใน 
วงดนตรีของเรือนจ�า เราได้โอกาสพัฒนาฝีมือ พร้อมทั้ง 
เยยีวยาใหเ้ราผา่นพ้นแตล่ะวนัไปได ้แตค่รัง้ที ่5 นัน้ พี่ๆ  ผูค้มุ 
เขาคงต้องการดัดนิสัยเรา ทั้งที่มีความสามารถ แต่ท�าไม 
เปลี่ยนตัวเองไม่ได้สักที เขาเลยห้ามไม่ให้ผมยุ่งเก่ียวกับ 
ดนตรีอีก ผมจึงได้ตระหนักว่า ดนตรีส�าคัญขนาดไหน  
ทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงให้คนฟัง คือช่วงเวลาที่ผมรู้สึก 
มีคุณค่า แต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์อันเหลือเช่ือก็เกิดขึ้น  
เมื่อ ‘พี่ตูน บอดี้แสลม’ (อาทิวราห์ คงมาลัย) นักร้อง 
ขวัญใจของผม มาถ่ายท�ารายการในเรือนจ�า และเลือก 
แดน 4 ซึง่เปน็แดนท่ีผมอยู ่ในการแสดงคอนเสริต์ ขณะนัน้ 
นักร้องประจ�าวงดนตรีเรือนจ�าเพิ่งพ้นโทษ ผู้คุมหาคน 
ร้องเพลงร่วมกับพี่ตูนไม่ได้ จึงดึงตัวผมให้มาช่วย ผมเลย 
ได้วางไม้กวาด แล้วคว้าไมค์อีกครั้ง”

 “ช่วงเวลาที่ได้ร้องเพลงกับพี่ตูน  
แม้เพียงแค่หนึ่งเพลง แต่ความรู้สึกของผมนั้น 

เต็มตื้นด้วยความปีติ พี่ตูนเขียนข้อความ 
ให้ผมว่า ‘แต๊กร้องเพลงเพราะมากนะ  

หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้ง...บนเวที’  
ผมนอนมองดูแผ่นกระดาษนั้นพลางคิด  

จะทำาอย่างไรให้ได้กลับไปอยู่บนเวทีกับพี่ตูนอีก  
จนวันหนึ่งได้ดูรายการเดอะวอยซ์  
ไทยแลนด์ เหมือนค้นพบแสงสว่าง  

นี่แหละคือหนทางของผม” 
 ช่วงเวลา 5 ปี ที่เหลือในเรือนจำา 
แต๊กอุทิศให้แก่การฝึกซ้อมร้องเพลง รอเวลา 
ที่เขาจะได้เป็นอิสระ แล้วทำาตามเป้าหมาย  
1 ปี หลังจากพ้นโทษ แต๊กหาเลี้ยงชีพ 
ด้วยการเล่นดนตรี แม้มีอุปสรรคเข้ามาบ้าง  
แต่เขาไม่หันไปพึ่งพายาเสพติดอีกแล้ว  

เพราะแต๊กรู้แล้วว่าเป้าหมายของเขาคืออะไร

 เมื่อเดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ ซีซ่ัน 5 ประกาศ 
รับสมัคร แต๊กไม่รอช้า เขากระโจนลงสู่สนามประกวด 
ทันที และผ่านเข้ารอบมาจนถึงรอบคัดเลือกสุดท้าย  
“ภาพเก้าอี้ของโค้ชก้องหันมาทางผม ยังติดตรึงใน 
ความทรงจ�าไมเ่ส่ือมคลาย ตอนนัน้หูผมอือ้ แทบล้มท้ังยนื  
ภาพพ่ีน้องในเรือนจ�าโห่ร้องดีใจแวบเข้ามาในหัว ผมเช่ือว่า 
ความส�าเร็จในวันนั้น น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อน 
นักโทษ หันกลับมารัก และเชื่อในตัวเองอีกครั้งได้บ้าง”
 แมก้า้วออกจากเรือนจำาแล้ว แตแ่ต๊กยงักลับไป 
พูดให้กำาลังใจแก่เพื่อนนักโทษ รวมทั้งถ่ายทอดบทเรียน 
ของการใช้ยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานพินิจฯ รวมท้ังยังเป็น 
อาสาสมคัรของมูลนธิปิอเตก็ตึง๊ ทำาหนา้ทีป่ระชาสัมพันธ์ 
กจิกรรมตามโรงเรยีน จงึเปน็โอกาสใหเ้ขาไดพ้บเจอเดก็ๆ  
ท่ีถูกกลั่นแกล้งเช่นเดียวกับเขา “ผมจะให้ค�าแนะน�าว่า  
เราไม่จำาเป็นต้องเป็นเหมือนใคร เราเป็นตัวเรา  
ลองมองหาเพือ่นกลุม่อืน่ทีเ่ขา้กบัเรา หรอืเลน่ดนตร ีกฬีา  
หาจุดยืนของตัวเอง หาคุณค่าของตัวเรา เพื่อวันที่รู้สึก 
กดดัน เราจะยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไว้” แต๊กยังมีอีก 
บทบาทหนึง่  คือการเปน็ครสูอนรอ้งเพลง ทีม่ฝัีนอยากเปิด 
โรงเรียนของตัวเอง และถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีให้แก่ 
กลุ่มนักเรียน กศน. ที่อาจเคยผิดพลาดแบบเขา

 จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา ดีบ้างเลวบ้าง  
ล้มบ้างลุกบ้าง แต๊กได้ข้อสรุปท่ีอยากเผยแพร่เป็นวิทยาทาน 
แก่ผู้ อื่ นว่ า  “อย่าคิดว่าปัญหาของเราต้องแก้ไข 
ดว้ยตัวเอง บางครัง้ความคดิของเราไม่ถกูต้องเสมอไป  
การไดป้รกึษาคนอืน่บ้าง อาจทำาให้เรามองเห็นทางออก 
ท่ีดีกว่าเดิม และอย่ายึดติดกับความสุข โดยเฉพาะ 
สุขจากการเสพยา ดื่มเหล้า หรือเท่ียวผู้หญิง เหล่าน้ี 
คือสุขท่ีไม่เท่ียงแท้ จงมองให้เห็นคุณค่าของตัวเอง  
และตามหาพื้นที่ของเราให้เจอ”

 สำาหรับคนที่ยังมองไม่เห็นทิศทางในอนาคต 
ว่าจะเดินต่อไปอย่างไร แต๊กให้คำาแนะนำาเล็กๆ ว่า 

ลองสำารวจตัวเองว่า ช่วงเวลาใด 
ที่เป็นความสุขของเรา คุณอาจพบคำาตอบ 
ที่กำาลังตามหา  
ณ ช่วงเวลานั้น
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การประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14

(The 14th United Nations Congress on Crime Prevention
and Criminal Justice – UN Crime Congress)

ยุติธรรมกับการต่างประเทศ
กองก�รต่�งประเทศ  สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม

ข้อมูลภูมิหลัง

 การประชุม UN Crime Congress เป็นการประชุมระหว่างประเทศ ในกรอบการป้องกันอาชญากรรมและ 
ความยุติธรรมทางอาญาที่ ใหญ่ที่ สุด จัดขึ้นทุก 5 ปี โดยจัดขึ้นคร้ังแรกเม่ือปี 2498 ส�าหรับผู ้ เข ้าร ่วม 
การประชุมฯ ประกอบด้วย คณะผู้แทนรัฐบาลจากประเทศต่างๆ ซึ่งมีผู ้บริหารระดับสูง เช่น รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม หรืออัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะ รวมถึงผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ นักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ NGOs ที่ท�างานเก่ียวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม 
ทางอาญา เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อหารือเก่ียวกับประเด็นด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม 
ทางอาญา และจะมีการรับรองปฏิญญาทางการเมืองเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม
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 ในห้วงที่ผ ่านมา ประเทศไทยมี
บทบาททีแ่ขง็ขนัในกรอบการประชมุดงักล่าว
มาโดยตลอด โดยได้ส ่งคณะผู ้แทนไทย 
เข้าร่วมการประชุมมาอย่างต่อเนื่อง และ 
ประเทศไทยยังได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม UN Crime Congress สมัยท่ี 11 
เม่ือปี 2548 ซ่ึงมีคณะผู้แทนจากประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมฯ 
ณ กรุงเทพมหานคร 

ก�รประชุม UN Crime Congress 
สมัยที่ 14
 การประชุม UN Crime Congress  
สมัยท่ี 14 เดิมมีกำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  
20 – 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ นครเกียวโต  
ประเทศญี่ปุ ่น แต่เนื่องด้วยสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา-  
2019 (COVID-19) ทางสำานักงานว่าด้วย 
ยาเสพตดิและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ

 สำาหรบักจิกรรมในห้วงการประชมุฯ  
ประกอบด้วย การกล่าวถ้อยแถลงของหัวหน้า
คณะผูแ้ทนในช่วงการประชมุระดบัสงู (High-
level segment) รวมถึงการกล่าวถ้อยแถลง
ของผูแ้ทนตามระเบยีบวาระ (Agenda Items) 
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  
(Wo r k shop s )  ซ่ึ ง เ ป ็ น ก า รประชุ ม 
ในลักษณะการอภิปรายบนเวที (Panel 
Discussion) นอกจากนี ้ยงัมกิีจกรรมคูข่นาน 
ในห้วงการประชุม ได้แก่ การประชุมคู่ขนาน  
(Ancillary meetings) และกิจกรรมการ 
จัดแสดงนิทรรศการ (Exhibitions)

 สำ าห รับการประชุมครั้ งล ่ าสุ ด 
คณะผู้แทนไทยได้เดนิทางไปเข้าร่วมการประชมุ 
UN Crime Congress สมัยที่ 13 เมือ่วนัที่  
12 – 19 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ กรงุโดฮา  
รฐักาตาร์ ภายใต้หวัข้อหลกัของการประชมุฯ 
คือ “การบูรณาการการป้องกันอาชญากรรม 
และความยุติธรรมทางอาญาในวาระของ 
สหประชาชาติ เพื่อรับมือกับสิ่งท ้าทาย 
ด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังส่งเสริม 
หลักนิติธรรมในระดับประเทศและระหว่าง 
ประเทศ ตลอดจนการมีส ่วนร ่วมของ 
สาธารณะ 

(United Nations Office on Drugs and  
Crime - UNODC) และญีปุ่น่ ในฐานะประเทศ 
เจ้าภาพ ได้ประกาศเลื่อนการจัดการประชมุ 
ดังกล่าว เป็นระหว่างวันที่ 7 – 12 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 โดยมีหัวข้อหลักของการประชุม  
คือ“การส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรม  
ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม  
เพื่อน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2030 (Advancing crime  
prevention, criminal justice and the  
rule of law: towards the achievement  
of the 2030 Agenda)”
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ก�รเตรียมก�รเข้�ร่วมก�รประชุม 
UN Crime Congress สมัยที่ 14
 ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม ใ น ฐ า น ะ 
หน่วยงานหลักในการเตรียมการเข้าร่วม 
การประชุม UN Crime Congress สมัยที่ 14  
ได ้ จัดการประชุมเตรียมการหน ่วยงาน 
ท่ี เ ก่ี ย วข ้ อ ง  รวมทั้ ง ไ ด ้ มี ก ารแต ่ งตั้ ง 
คณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการ 
สำาหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการ
ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม 
ทางอาญา สมัยที่ 14 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ 
และแต ่ งตั้ งคณะอนุกรรมการภายใต  ้
คณะกรรมการระดบัชาติฯ 2 คณะ ได้แก่ คณะ
อนุกรรมการด้านสารัตถะ และคณะอนกุรรมการ 
ด้านพิธีการและกิจกรรมคู ่ขนานสำาหรับ 
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน 
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 
สมัยที่ 14 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
ในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

ก�รผลักดันประเด็นสำ�คัญของไทย
ในช่วงก�รเจรจ�ปฏิญญ�เกียวโต
 ในช่วงการเจรจาปฏิญญาเกียวโต 
ซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม 
ประ เทศไทยได ้ ผลั กดันประ เด็น เ ร่ื อง 
การพัฒนาสาธารณสุข ใน ท่ีคุมขั ง ให ้มี 
ความเหมาะสม ในส่วนข้อบทเรือ่งการพฒันา 
สภาพการคุมขัง และสนับสนุนข้อบทเรื่อง 
ความยตุธิรรมเชงิสมานฉันท์ และการป้องกนั 
อาชญากรรมในเยาวชนโดยอาศัยการกีฬา 
อีกด้วย 

บทบ�ทของประเทศไทยในห้วง
ก�รประชุม UN Crime Congress 
สมัยที่ 14
 โดยที่ประเทศไทยมีบทบาทสำาคัญ 
ในเวทีการประชุมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง  
สำาหรับการประชุม UN Crime Congress  

อย่างมปีระสทิธภิาพ การป้องกนัอาชญากรรม 
โดยอาศัยการกีฬา (Crime Prevention  
through Sports) และการส่งเสริมการม ี
ส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการป้องกัน 
อาชญากรรม เป็นต้น โดยได้จัดเตรียม 
ถ้อยแถลงสำาหรับหัวหน้าคณะผู ้แทนไทย 
ในช่วงการประชุมระดับสูง และถ้อยแถลง 
ของผู้แทนไทยตามระเบียบวาระ (Agenda  
Items) นอกจากน้ี ยังได้เตรียมการจัดการ 
ประชุมคู่ขนาน และนิทรรศการภายใต้หัวข้อ  
“Implementation of Mandela rules and  
Bangkok ruleson healthcare within  
prison context: synergies of public and  
private sectors” เพื่อนำาเสนอเกี่ยวกับ 
การยกระดับด้านสาธารณสุขภายในเรือนจำา  
โดยการนำามาตรฐานสากลไปปฏิบตัใิช้ ซึง่เป็น 
ประเด็นที่ ไทยผลักดัน ทั้งนี้  เนื่องจาก 

สมยัที ่14 จงึได้มกีารเตรยีมท่าทใีนการผลักดนั 
ประเดน็ทีไ่ทยให้ความสำาคญั อาท ิการเน้นยำา้ 
บทบาทของไทยด้านการป้องกนัอาชญากรรม 
และความยุติธรรมทางอาญาที่เชื่อมโยงกับ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน การลดความเหลื่อมลำ้า 
ในกระบวนการยตุธิรรมการส่งเสรมิให้ประชาชน 
ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม (access to  
justice) การลดการกระทำาผดิซำา้ (Reducing  
reoffending) โดยมุง่เน้นการพฒันาพฤตนิสัิย 
และการฟื้นฟูผู้กระทำาผิดให้กลับคืนสู่สังคม 

สถานการณ ์ก า รแพร ่ ร ะบาดของ โ รค 
COVID-19 จึงอาจมกีารปรบัรปูแบบในการจดั 
การประชุมและการจัดกิจกรรมคู ่ขนาน  
ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมในฐานะหน่วยงานหลัก 
ในการเตรียมการได้ติดตามสถานการณ์  
และประสานงานกับฝ่ายผู ้จัดการประชุม 
อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการ 
เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
และก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย 
ต่อไป

ที่มา : การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 13 (13th United Nations Congress on Crime 
Prevention and Criminal Justice) ระหว่างวันที่ 12 – 19 เมษายน 2558 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์
      : https://www.tijthailand.org/th/highlight/detail/tij-เข้าร่วมการประชุม-13th-un-crime-congress-กรุงโดฮา-รัฐกาตาร์
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ตอน

         จุดท่องเที่ยวแนะนำาเมื่อมาเยือนเรือนจำาชั่วคราวเขาไม้แก้ว

 ตะลุยแดนยุติธรรม EP.4 จะพ�คุณผู้อ่�นไปบุกเรือนจำ�ท่องเท่ียว  
ในจังหวัดระยอง เรื่องร�วจะเป็นอย่�งไร มีอะไรให้พบเจอบ้�งน้ัน อย่�รีรอ 
ไปตะลุยกันเลย ในชื่อตอน ตะลุยระยอง เปิดมุมมองเรือนจำ�ท่องเที่ยว…

เปิดมุมมองตะลุยระยอง
เรือนจำาท่องเที่ยว...

 เรือนจำาช่ัวคราวเขาไม้แก้ว ต้ังอยู่ในอำ�เภอบ้�นค่�ย 
จังหวัดระยอง เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร และสถ�นท่ีศึกษ�ดูง�น โดยก�รน้อมนำ� “หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพยีง” ในรชัก�ลท่ี 9 และรชัก�ลที ่10 ม�เปน็แนวท�งในก�รดำ�เนินชวีติ 
เริ่มเปิดให้ประช�ชนท่ัวไปเข้�เท่ียวชมตั้งแต่ปี 2562 ท้ังน้ี ยังเป็นก�รฝึก 
วิช�ชีพผู้ต้องขัง ได้แสดงศักยภ�พของตนเองให้สังคมได้รับรู้ว่� ส�ม�รถ 
กลับตนเป็นคนดีได้เม่ือสังคมให้โอก�ส โดยไม่หวนกลับไปกระทำ�ผิดซ้ำ�อีก  
และส�ม�รถนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงม�ปรับใช้ในก�รประกอบอ�ชีพ 
เล้ียงตนเองและครอบครัวต่อไปได้ ซึ่งเป็นนโยบ�ยหลักของกรมร�ชทัณฑ์  
คือก�รพัฒน�พฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้เป็นคนดีมีคุณค่�สู่สังคมอย่�งยั่งยืน

 เมื่อเราเดินทางมาถึงเรือนจำา 
ชั่วคราวเขาไม้แก้ว จุดแรกท่ีเราพบคือ  

“เขาไม้แก้วคอฟฟี่” ท่านจะได้ลิ้มรส 
และกลิ่นของกาแฟสดอันกลมกล ่อม  
อาหารรสชาติจัดจ้าน เคล้ากับบรรยากาศ 
สบายตาของบึงนำ้า และต้นไม้เขียวชอุ่ม  
พร ้อมการขับกล ่อมด ้วยเสียงดนตรี 

นายธนัยนันท์  ภัควัชร์กิตยาธร  
หัวหน้�เรือนจำ�ชั่วคร�วเข�ไม้แก้ว และผู้จัดก�รร้�นก�แฟเข�ไม้แก้วคอฟฟี่

อนัไพเราะ ถือเป็นการต้อนรับทีอ่บอุน่และสุดแสนประทับใจ  
ซึง่ปัจจุบนัเขาไม้แก้วคอฟฟ่ีเปิดให้บรกิารนกัท่องเทีย่วทกุวนั  

ตะลุยแดนยุติธรรม
กองบรรณ�ธิก�ร

 สำาหรับนักท่องเที่ยววัยเยาว์ ก็จะได้เพลิดเพลิน 

กับ “สวนสัตว์จำาลอง” ภายในเรือนจำาช่ัวคราวเขาไม้แก้ว  
โดยมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด อาทิ นกแก้วมาคอว์ 
กวางรซูา แพะ แกะ กระตา่ย ไกซิ่ลก้ี และนกยงู ซ่ึงนกัท่องเท่ียว 
สามารถให้อาหารสัตว์เหล่านี้ได้อีกด้วย 
 และถ้าเดินทางมาในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ก็จะได้พบกับผลิตภัณฑ์จากการฝึก 
วิชาชีพผู้ต้องขัง ผลผลิตทางการเกษตรจากทางเรือนจำาช่ัวคราวเขาไม้แก้ว ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง 
ได้ฝึกวิชาชีพการจำาหน่ายผลผลิตต่าง ๆ รวมถึงสามารถดึงดูดประชาชนท่ัวไปให้เข้ามาภายในเรือนจำาชั่วคราว 
เขาไม้แก้วได้เป็นอย่างดี
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         ศูนย์เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำาชั่วคราวเขาไม้แก้ว

 ศูนย์เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำาชั่วคราวเขาไม้แก้ว มี 4 ฐาน 
การเรียนรู้ ให้ผู้เข้ามาท่องเที่ยวได้ศึกษาหาความรู้ และสร้างประสบการณ์ใหม่  
ประกอบด้วย 
 1) ฐานปศุสัตว์และประมงนำ้าจืด 
 2) ฐานสาธิตเกษตรอินทรีย์ 
 3) ฐานผักปลอดสารพิษ 
 4) ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ไร่ 1 แสน

 วันจันทร์ – ศุกร์ จะมีบุคคลภายนอกเข้ามา 
ศึกษาดูงานภายในศูนย์เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างน้อยวันละ  
1 คณะ สำาหรับวนัเสาร์ – อาทติย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาดูงาน 
นั่งดื่มกาแฟ พร้อมรับประทานอาหารเป็นจำานวนมาก  
ทัง้คนในและนอกพืน้ที ่โดยมยีอดรวมจำานวนนกัท่องเทีย่ว  
พ.ศ. 2563 ผูเ้ข้าชม 18,710 คน เฉลีย่เดอืนละ 1,870 คน  
โดยประมาณ

         กระแสตอบรับ
         ความรู้สึกของผู้เข้ามาเยี่ยมชม 
         และศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ

  ประทับใจการให้ข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ได้เยี่ยมชม 
ร้านกาแฟ น้อง ๆ ชงกาแฟได้อร่อยมาก ชมการปลูกผักสวนครัว เล้ียงสัตว์  
และท่านผู ้บัญชาการเรือนจำาให ้การต้อนรับอย่างดียิ่ง และในเรือนจำา 
มีความเป็นระเบียบในแต่ละแดนผู้ต้องขัง
 : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
  ประทับใจระบบการจัดการและระเบียบวินัยท่ีทางเรือนจำาได้ปลูกฝัง 
ให้กับผูต้้องขังดีมากครับ ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาชาติครับ

: อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 นอกจ�กน้ี จังหวัดระยองยังมีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง อีกหนึ่งสถ�นที ่
ที่ส�ม�รถเข้�ไปเรียนรู้หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยดำ�เนินก�รพัฒน� 
ปรับพื้นท่ีว่�งเปล่�ก่อสร้�งศูนย์ก�รเรียนรู้ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น 
ศูนย์ก�รเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและท่องเท่ียว และยังเป็นก�รเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ให้กบัชุมชนในละแวกใกล้เคยีง ภ�ยใต้วสัิยทศัน ์“ห้วยโป่งป�่เกษตร ปอดกล�งเมอืง  
ศนูย์สร�้งเกษตรกรผูรู้แ้จ้ง สร�้งแรงง�นคณุภ�พ เพือ่เล้ียงดคูรอบครวัให้อบอุน่  
และมั่นคง” ซึ่งประกอบด้วย 6 ฐ�นก�รเรียนรู้ ได้แก่

นางสุกฤตา เพชรหนองชุม 
ผู้อำ�นวยก�รทัณฑสถ�นเปิดห้วยโป่ง
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 หลังจ�กได้เปิดมุมมองกับเรือนจำ�ท่องเท่ียวแล้ว ส่ิงหน่ึงที่เห็นได้ชัดเจนนั่นคือ ก�รสร้�งโอก�ส เพิ่มทักษะให้ผู้ต้องขังส�ม�รถ 
กลับสู่สังคมได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ คุณผู้อ่�นท่�นใดอย�กจะศึกษ�ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ล้ิมรสคว�มอร่อยของอ�ห�ร เบเกอรี่  
ก�แฟสด และพักผ่อนในบรรย�ก�ศที่ร่มรื่นเขียวชอุ่ม ก็แวะม�ท่องเที่ยว และให้กำ�ลังใจกันได้ ณ ศูนย์ก�รเรียนรู้ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง 
เรือนจำ�ชั่วคร�วเข�ไม้แก้ว และศูนย์ก�รเรียนรู้ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ทัณฑสถ�นเปิดห้วยโป่ง

 ฐ�นเรยีนรูด้�้นปศสัุตว ์: เมือ่มาถงึ 
ท่านจะได้พบกับความน่ารักน่าเอ็นดูของ 
สตัวน์านาชนิด พร้อมทัง้ความรูแ้ละเทคนคิ 
ในการเลี้ยงสัตว์ เช่น กวางรูซา เนื้อทราย  
แพะ แกะ ม้า โค กระบือ และการเลี้ยง 
หมูหลุม

 ฐ�นเรยีนรูด้้�นก�รเกษตร : ศกึษา 
วธิกีารปลกูผกักูด ไผ่บงหวาน พชืผกัสวนครวั  
และผลไมห้ลากหลายชนิด พร้อมทัง้เรียนรู ้
การเผาถ่านนำ้าส้มควันไม้ และการกลั่น 
และกรองนำ้าส้มควันไม้ ซึ่งมีสรรพคุณ 
ในการไล่แมลง ศัตรูพืช ฆ่าเชื้อรา ดับกลิ่น  
และรักษาโรคผิวหนัง เป็นต้น

 ฐ�นเรียนรู้ก�รสอนข่ีม้�และโครงก�รอ�ช�บำ�บัด  : อาชาบำาบัด ถือเป็นศาสตร์ 
อย่างหนึ่งท่ีหลายประเทศนำามาใช้ฟื้นฟูสภาพร่างกาย บำาบัดด้านประสาทสัมผัส  
สมาธิ การควบคุมอารมณ์ การเพิ่มทักษะการเข้าสังคม และจิตใจ ไม่ใช่เฉพาะ 
เด็กพิเศษเท่านั้น เด็กปกติท่ัวไปก็สามารถฝึกได้ เนื่องจากอาชาบำาบัดจะเน้นไปที่ 
การฝึกเคลื่อนไหว การทรงตัว หรือการกระตุ้นพัฒนาการของร่างกาย ซึ่งการทำา 
กิจกรรมร่วมกับม้าสามารถทำาได้หลายวิธี เช่น ขี่ม้า เล่นเกม หรือทำากิจกรรมต่าง ๆ  
บนหลงัมา้ อาจรวมถึงการใหอ้าหาร การดแูลหรอืปฏสิมัพนัธกั์บมา้ในลกัษณะอืน่ ๆ  ดว้ย  
ฐานการเรียนรู้นี้จึงช่วยปรับสภาพจิตใจผู้ต้องขัง ให้มีความอ่อนโยน และฝึกให้มี 
ความรับผิดชอบในหน้าที่ การดูแลเอาใจใส่สัตว์และเด็ก รวมถึงการให้บริการ 
ประชาชน

 ฐ�นเรียนรู้ด้�นก�รฝึกอ�ชีพ 
ง�นบริก�ร : ครัวห้วยโป่ง ให้บริการ 
อาหารรสชาติจัดจ้าน เช่น สเต็กปลา  
ผักกูดผัดไข่ ผัดไทย และอาหารตามสั่ง 
หลากหลายเมนู หรือจะเป็นกาแฟสด  
นำ้าหวานโซดา สมูทตี้ และเบเกอรี่รสเลิศ 
มีให้บริการกันที่ คอฟฟี่ฟาร์ม@ห้วยโป่ง

 ฐ�นเรยีนรูด้้�นง�นปูนป้ัน : สาธติ 
การผลิตโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ตกแต่งสวน ซึ่งนำามาใช ้จริงในศูนย ์
การเรียนรู้ฯ 

 ฐ�นเรยีนรูโ้ครงก�ร 1 ไร่ 1 แสน :  
โดยจำาลองพื้นที่ 1 ไร่ มีบ้าน บ่อนำ้า พื้นที่ 
เพาะปลูก เช่น ผักบุ้ง พริก มะเขือ ชะอม  
กะเพรา แมงลัก ดาวเรือง การปศุสัตว์  
เช ่น เลี้ยงหมูหลุม ไก่ไข ่ ไก ่ชน กบ  
และปลา เล้ียงสัตว์ เป็นต้น ซ่ึงผู้ต้องขัง 
สามารถนำาความรูท้ีไ่ด้ ไปใช้ในการบรหิาร 
จัดการ หาเลี้ยงตนเองและครอบครัว  
เมื่อได้รับการปล่อยตัวออกไป 
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กฎหมายสามัญประจำาบ้าน

กองบรรณ�ธิก�ร

 พระร�ชกฤษฎกี�ออกต�มคว�มในประมวล 
รัษฎ�กร ว่�ด้วยก�รยกเว้นรัษฎ�กร (ฉบับที่ 704)  
พ.ศ. 2563 (ม�ตรก�รภ�ษี เพือ่สนับสนุนก�รจ�้งง�น 
ผู้พน้โทษเข�้ทำ�ง�น) ได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�  
เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุ�ยน พ.ศ. 2563 โดยก�รยกเวน้ภ�ษี 
ดังกล่�ว เพื่อเป็นก�รสร้�งแรงจูงใจและสนับสนุน 
ให้น�ยจ้�งท่ีเป็นบริษัทหรือห้�งหุ้นส่วนนิติบุคคล  
เกดิก�รจ�้งง�นผู้พน้โทษเข�้ทำ�ง�น โดยส�ระสำ�คญั 
ของพระร�ชกฤษฎีก�ฉบับนี้ 

โอกาสที่หยิบยื่น...
พร้อมภาษีที่ได้คืน

    การให้โอกาสเป็นสิ่งที่ด ีแต่อย่�ค�ดหวังว่� 

เร�จะได้โอก�สไปตลอด บ�งครั้งโอก�สอ�จมีเพียงครั้งเดียว  

เมื่อมีใครให้โอกาส จงเห็นคุณค่าของโอกาสนั้น 
จะได้ตั้งใจทําในสิ่งที่ดี ๆ ยิ่งขึ้นไป เพร�ะบ�งที โอก�ส 

หน้�อ�จม�ไม่ถึง ห�กเร�ไม่มีจิตสำ�นึกในก�รปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงหรือทำ�ในสิ่งที่ดี สุดท้�ยใครกันแน่ที่ไม่ให ้

โอก�สใคร ที่สุดกลับกล�ยเป็นเร�ที่ไม่เคยให้โอก�สกับตัวเอง 

หากเราปิดกั้นโอกาส แล้วใครจะอยากให้โอกาส 
ไม่มีใครให้โอกาสใครได้ดีเท่ากับ 
เราให้โอกาสตัวเอง 

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เรือนจำา
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ที่มา : พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 704) พ.ศ. 2563
      : https://www.moj.go.th/view/46381

 กำาหนดให้ยกเว้นการเก็บ 
ภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคลที่ รับผู้พ้นโทษซึ่ ง ได้รับ 
การปล่อยตัวออกจากเรือนจำาเป็น 
ระยะเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันท่ีได้รับ 
การปลอ่ยตวัเขา้ทำางาน สำาหรบัเงนิได้ 
เปน็จำานวนรอ้ยละห้าสบิ ของรายจา่ย  
ท่ีได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง 
แรงงานผู้พ้นโทษ เฉพาะในส่วน 
ที่ ไม่ เกิน 15,000 บาท ต่อคน 
ต่อเดือน ซึ่งการยกเว้นภาษีในครั้งนี้ 
เฉพาะรอบระยะเวลาตั้ งแต่วันที่   
1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
เท่านั้น โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได ้

ที่ จะได้ รับสิทธิยกเว้นภาษีตาม 
พระราชกฤษฎกีาฉบับนี ้จะต้องเป็น 
บริษัทหรือนิติบุคคลเท่าน้ัน และต้องมี 
การจ้างงานผู้พ้นโทษเข้าทำางาน

จะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษครบกำาหนด 
ตามหมายศาล หรือเป็นนักโทษท่ีมีหนังสือสำาคัญ 
พักการลงโทษกรณีปกติ หนังสือสำาคัญพักการลงโทษ 
กรณีมีเหตุพิเศษ หรือหนังสือสำาคัญการปล่อยตัว 

ออกจากเรือนจำาเปน็ระยะเวลาไม่เกิน 
สามปีนับแต่วันท่ีได้รับการปล่อยตัว  
เข้าทำางานแห่งประมวลรัษฎากร  
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ภายในกำาหนดเวลาตามกฎหมาย 
ตั้งแต่เดือนที่รับผู้พ้นโทษเข้าทำางาน 
จนถงึเดือนสุดทา้ยของรอบระยะเวลา 
บัญชีที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

ตามมาตรา 4 ต้องยื่นแบบแสดง 
รายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย  
ตามมาตรา 59 แหง่ประมวลรัษฎากร  
สำ าหรับการหักภา ษี  ณ ที่ จ่ าย  
ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวล 
รัษฎากร กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมิน  
ตามมาตรา 40 (1) และ (2) ท่ีรับ 
ผู้ พ้ น โทษซึ่ ง ได้ รั บการปล่อยตั ว 

สำาหรับนายจ้าง ผู้พ้นโทษ

 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   
เ พ่ือเป็นการสนับสนุนให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
เกิดการจา้งงานผูพ้น้โทษ อนัจะก่อใหเ้กิดการสร้างงาน สรา้งรายได ้
แก่ผู้พ้นโทษ ซึ่งจะช่วยลดการกระท�าผิดซ้�า สอดคล้องกับภารกิจ 
กรมราชทัณฑ์ ที่นอกจากการควบคุมผู้ต้องขังแล้ว ยังมีหน้าที่ 
ในการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ให้เป็นผู้ที่มีทักษะ  
มีความสามารถ เพ่ือให้ผู้พ้นโทษได้มีงานมีรายได้ สามารถเล้ียงตัวเอง 
และครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ ไม่หันมาก่อความผิดซ้�า โดยมี 
การติดตามผลการมีงานท�าของผู้พ้นโทษ ผ่านระบบศูนย์ประสานงาน 
และส่งเสริมการมีงานท�า (ศูนย์ CARE) ของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 
ทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นเร่ืองที่กรมราชทัณฑ์ให้ความส�าคัญ 
เป็นอย่างมากในการคืนคนดีสู่สังคม

ลดวันต้องโทษจำาคุก ซึ่งจะต้องเป็นผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัว 
ออกจากเรือนจำาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีเท่านั้น
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1. จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกระทรวงยุติธรรม
2. จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

1. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง และเรือนจ�าชั่วคราวเขาไม้แก้ว
    จังหวัดระยอง
2. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา และเรือนจ�าจังหวัดจันทบุรี

1            จ�กนโยบ�ยของรฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวง 
ยุติธรรม น�ยสมศกัดิ ์เทพสุทิน โดยก�รบูรณ�ก�ร 
ร่วมกับหน่วยง�นที่เก่ียวข้องทุกภ�คส่วน ในก�ร 
สร้�งง�น สร้�งอ�ชีพ ให้ผู้พ้นโทษท่ีสอดคล้อง 
กับคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น เพ่ือคืนคนดี 
สู่สังคมอย่�งย่ังยืน และลดปัญห�คว�มแออัด 
ของประช�กรผู้ตอ้งขงัในเรอืนจำ� กระทรวงยุติธรรม 
ได้ดำ�เนินก�รอย่�งไร?

         จ�กแนวคิดก�รพัฒน�เรือนจำ�ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
ในทุกจังหวัด ต�มนโยบ�ยของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง 
ยุติธรรม น�ยสมศักด์ิ เทพสุทิน กรมร�ชทัณฑ์ ได้ kick off  
เปิดตัวเรือนจำ�ท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรกท่ีใด?

กติกาการร่วมสนุก
สามารถเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรม 
ของเราที่		QR	Code	นี้

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตอบคำาถามได้ท่านละ	1	ครั้ง

ลุ้นรับของรางวัล ลุ้นรับของรางวัล 
กระเป๋าผ้า 
         กระทรวงยุติธรรม

จำ�นวน 

ร�งวัล

											ติดตามการประกาศผลทาง	
facebook	:	กระทรวงยุติธรรม	
Ministry	Of	Justice,	Thailand	

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม	ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป	
-	12	ธันวาคม	2563

รู้ไว้ใช่ว่า...
กองบรรณ�ธิก�ร คลินิกให้คำ�ปรกึษ�

เด็กและครอบครวัอบอุ่น

 ดว้ยเหตนุีเ้อง กรมพนิจิและคุม้ครอง 
เด็กและเยาวชน จึงได้เปิดบริการ “คลินิก 
ให้คำาปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น” ตั้งแต ่
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพื่อให้บริการ 
ให้คำาปรึกษาแก่ เด็ก บิดามารดา ผู้ปกครอง  
ประชาชนทั่วไป ที่มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ของบุตรหลานในครอบครัว ปัญหาการเรียน  
ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางกฎหมาย ปัญหา 
สุขภาพจิต อารมณ์ การปรับตัว รวมถึงปัญหา 
อ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกับเดก็ เยาวชน และครอบครวั  
ตลอดจนหากเมื่อบุตรหลานกระทำาความผิด 
และถูกจับกุม ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  
ซึง่กอ่ใหเ้กดิความกังวล ไมส่บายใจ ยากลำาบาก 
ในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งมักส่งผล 
ใหค้รอบครวั เกดิความเครยีด และขาดความสขุ 
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สถิติการให้บริการ

สามารถขอรับคำาปรึกษาได้ที่ “คลินิกให้คำาปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น”

 โดยจะมบีรกิารประเมินหรอืทดสอบ 
ทางจิตวิทยา การบำาบัดฟื้นฟู การเสริมสร้าง 
ทักษะชีวิต การเสริมพลังครอบครัว การให้ 
คำาแนะนำาทางกฎหมาย การประสานงาน 
และส่งต่อโดยทีมนักวิชาชีพของกรมพินิจ 
และคุม้ครองเดก็และเยาวชน ทีม่ปีระสบการณ ์
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน  
และครอบครัว รวมทั้งมีประสบการณ์ในด้าน 
การดูแล บำาบัด แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน  
ดว้ยมุง่หวงัใหบ้ดิามารดา ครอบครวั ตลอดจน 
ประชาชนทั่วไปได้คลายทุกข์ มีความสุข  
และสถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นและเข้มแข็ง 
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้เด็กและเยาวชนท่ีกระทำาผิด 
เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมลดลง

ณ สถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน
และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเย�วชนทั่วประเทศ

โดยปัญหาที่ให้บริการมากที่สุด คือ 
ปัญหากฎหมาย และปัญหาพฤติกรรม

 แม้ว่�สถ�บันครอบครัวจะเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของสังคม ทว่�กลับมีคว�มสำ�คัญอย่�งย่ิง 
ในฐ�นะต้นท�งแห่งก�รเพ�ะบ่มคนให้มีคุณภ�พ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในวัยเด็กท่ีจะเติบโตขึ้นไป 
เปน็กำ�ลังสำ�คญัในก�รขบัเคล่ือนประเทศช�ติในอน�คต ดงัน้ัน ห�กครอบครวัใดส�ม�รถดูแลสม�ชกิ 
ได้เป็นอย่�งดี ก็ย่อมส�ม�รถท่ีจะช่วยลดปัญห�ท�งสังคมต่�งๆ ลงได้อย่�งม�ก ห�กแต่ในคว�มจริงแล้ว  
มีครอบครัวอยู่จำ�นวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับคว�มทุกข์กังวล และอ�จจะยังมองไม่เห็นท�งออก  
เพร�ะไร้คนชี้แนะให้คำ�ปรึกษ�

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำาถามท้ายเล่มวารสารยุติธรรม ฉบับที่ 4 ประจำ�ปี 2563

“พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ”
ส่วนกลาง	ติดต่อหมายเลข

0-2141-6498,	08-1909-0936
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https://www.facebook.com/mojthofficial/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKNH0fDDqHa5CjMBvlcaGzcJEl2Eiky-45tJEJ-ahOghLtvQ/closedform
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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
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http://www.oja.go.th/TH/wp-content/uploads/2017/12/info_Southern.pdf
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