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	 ปัจจุบันเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตล้วนมีบทบาทส�าคัญต่อ 
วิถีชีวิตประจ�าวันของคนในสังคมยุคใหม่อย่างเห็นได้ชัด	 โดยเฉพาะ 
การใช้งาน	“แอปพลเิคชนั (Application)”	ซึง่ช่วยอ�านวยความสะดวก		
ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา	 การสื่อสาร	 เศรษฐกิจ	 ความบันเทิง	 หรือ 
แม้กระทั่งในกระบวนการยุติธรรม			ก็ยังน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้งาน
ท�าให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง	 ๆ	 และ 
เข้าถึงงานบริการของภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น	 คอลัมน์	 “เร่ืองจากปก”  
จึงน�าคุณผู้อ่านไปรู้จักกับแอปพลิเคชัน “U-NAI (อยู่ไหน)	 ซึ่งถูก
ออกแบบขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งและค้นหา 
คนหายได้ด้วยตนเองจากข้อมูลในระบบ	 รวมท้ังยังช่วยในการติดตาม 
และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับคนหายได้อีกด้วย
	 จากนัน้พลกิไปอ่านบทสมัภาษณ์พเิศษ	นายวิตถวลัย์	สนุทรขจติ 
อธิบดีกรมคุมประพฤติ	 ในคอลัมน	์“คนยุติธรรม”	พร้อมติดตามวิธีคิด 
และแนวทางการด�าเนินงานในภาพรวม	 ตลอดจนทัศนคติอันมุ่งมั่น 
ทีจ่ะน�าประสบการณ์ทัง้หมดมาช่วยพฒันาและยกระดบักรมคมุประพฤติ	
กระทรวงยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
	 อย ่างไรก็ตามกระทรวงยุติธรรม	 ได ้มุ ่ งมั่นด�าเนินงาน 
สร้างความสุขให้ประชาชนด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการด้านงานยุติธรรมได้อย่างสะดวก	 ทั่วถึง	 รวดเร็ว	 และเป็นธรรม	
ผ่านการด�าเนินงานตามนโยบาย	 “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก  
สร้างสุขให้ประชาชน”	 ซ่ึงตลอดช่วงเดือนตุลาคม	 -	 ธันวาคม 
พ.ศ.	2563	กระทรวงฯ	ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างไรกันบ้าง	เชิญตามไป
อ่านได้ที่คอลัมน ์“ยุติธรรมสร้างสุข”	กันเลย
	 ส�าหรับคอลัมน์	 “ยุติธรรมกับการต่างประเทศ”	 ฉบับนี	้ 
ขอน�าเสนอถงึกระทรวงยตุธิรรมกบับทบาทน�าของไทยในการขับเคลือ่น
โครงการอาเซยีน	-	ออสเตรเลีย	เพือ่ต่อต้านการค้ามนษุย์	(ASEAN-ACT)	
ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกันในระดับสากล	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อตอบสนองต่อปัญหา 
การค้ามนุษย์	ทั้งด้านการป้องกันและปราบปราม	การให้ความคุ้มครอง	
รวมถึงการช่วยเหลือและเยียวยา	 ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย	์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก	
	 นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์อื่น	ๆ 	ที่น่าสนใจมากมาย	อาท	ิคอลัมน์ 
“เดินหน้ายตุธิรรม”	ท่ีมุง่อ�านวยความยตุธิรรมให้แก่ประชาชนกบัการสร้าง 
 “สงัคมแห่งความสมานฉนัท์ สร้างวฒันธรรมการไกล่เกลีย่ด้วยระบบ 
ยตุธิรรมทางเลือก”	การส่งเสรมิสิทธแิก่ผู้ต้องหาในช้ันสอบสวนคดีอาญา	 
กบั  คอลัมน์		“คุ้มครองคน คุม้ครองสิทธิ” และพลาดไม่ได้กบั	“อาชพีดดูวง”  
ส่งเสรมิอาชพีแก่ผูต้้องขงัเพือ่คนืคนดสีูส่งัคมใน	คอลมัน์ “ก�าแพงมอิาจกัน้”  
คอลัมน ์“ตะลุยแดนยุติธรรม”	กับภารกิจจิบกาแฟที่ร้าน	Cook	&	Coff	
@	ราชบุร	ีณ	เรือนจ�าชั่วคราวเขาบิน	สังกัดเรือนจ�ากลางราชบุรี	คอลัมน์	
“กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน”	ธุรกิจกลโกงของคนหลอกลวง	แชร์ลูกโซ่	
และปิดท้ายด้วย	“รู้ไว้ใช่ว่า...”	บอกพิกัดและเส้นทางการเดินทางไปยัง
อาคารที่ท�าการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่			
 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

หมายเหตุ	:	วรรณกรรม	บทความ	หรือข้อคิดเห็นใด	ๆ	ที่ปรากฏในวารสารยุติธรรม	เป็นผลงานของผู้เขียนโดยเฉพาะ	กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย

 ทีป่รกึษา

 นายวทิยา สรุยิะวงค์		 รองปลดักระทรวงยติุธรรม
 นายวลัลภ นาคบวั		 รองปลดักระทรวงยตุธิรรม
 นายสหการณ์ เพ็ชรนรนิทร์	 รองปลัดกระทรวงยตุธิรรม
 นายนยิม เตมิศรสุีข	 รองปลดักระทรวงยตุธิรรม
 นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภริมย์		 ผูช่้วยปลดักระทรวงยตุธิรรม

 บรรณาธิการบริหาร
 นางสาววราภรณ์ พรประสาทศลิป์ 	 ผู้อ�านวยการกองกลาง

 บรรณาธกิาร
 นางสาวปทิตตา โฉมประดษิฐ์		 หวัหน้ากลุม่งานประชาสมัพนัธ์

 กองบรรณาธกิาร
 นางสาวชญาภา ยงค์ศร	ี	 นักประชาสัมพนัธ์ช�านาญการ
 นายกติตพิทัธ์ ศรีเจรญิ	 นกัประชาสัมพนัธ์ช�านาญการ
 นางสาวธิดาทพิย์ หอมมะล	ิ	 นกัประชาสมัพนัธ์ช�านาญการ
 นางสาวมานติา วนชิาชวีะ		 นักประชาสมัพนัธ์ปฏบัิตกิาร
 นางสาววรัญญา ชเูนตร		 นกัประชาสมัพนัธ์ปฏบัิตกิาร
 นางสาวพิมล สายวารรีตัน์		 นกัประชาสมัพนัธ์ปฏบิตักิาร
 นางสาวเสาวลกัษณ์ ตัง้จติต์วฒันา		 นกัประชาสมัพนัธ์
 นายปัญจกฤตย์ วารายานนท์		 นกัประชาสมัพนัธ์
 นางสาวสุชญัสนีิ จนัด	ี นกัประชาสัมพนัธ์
 นางสาวจติตพิร โสวะคณุ		 นักจดัการงานทัว่ไป

 ฝ่ายภาพและศลิปกรรม
 นายกฤษดา สรวงศักดา		 นักวชิาการโสตทศันศึกษา
	 	 ช�านาญการ
 นายพิษณ ุมลแก้ว		 เจ้าหน้าทีโ่สตทศันศกึษา
 นายอรรถโกวิท คงย่ิง		 เจ้าหน้าท่ีโสตทศันศึกษา
 นายสกุฤษฎ์ สุวรรณเวยีง		 นกัวิชาการโสตทศันศกึษา
 นายนวิฒัน์ ใจแก้ว		 นกัประชาสมัพนัธ์

 ฝ่ายบรหิารจดัการ	 กลุม่งานประชาสมัพนัธ์	กองกลาง
	 	 ส�านกังานปลัดกระทรวงยุตธิรรม
 ออกแบบ บรษิทั	ชูส้มีพริน้แอนด์ดไีซน์	จ�ากดั
 เจ้าของ ส�านกังานปลดักระทรวงยุตธิรรม
 พมิพ์ที ่	 บรษิทั	ชูส้มีพริน้แอนด์ดไีซน์	จ�ากดั

บทบรรณาธิการ

www.moj.go.th        pr.gad@moj.go.th
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Application “อยู่ไหน” จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ที่จะทำาให้ประชาชน สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา
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โดย ร้อยตำ�รวจเอกหญิงรัชด�ภรณ์ มรม่วง
ผู้อำ�นวยก�รกองพัฒน�ระบบก�รติดต�มคนห�ยก�รพิสูจน์ศพนิรน�ม สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์

 ปัญห�คนห�ย และศพนิรน�ม ในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทย ที่ผ่านมา
ประชาชนที่บุคคลในครอบครัวสูญหายจะต้องเดินทางไปแจ้งความ ณ ท้องที่เกิดเหตุ หรือเดินทางไปตามหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อตามหาคนหาย เนื่องจากประเทศไทยขาดการรวมศูนย์กลางข้อมูลคนหาย และศพนิรนาม ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ตาม
หน่วยงานต่าง ๆ สร้างความลำาบากให้กับประชาชน และทำาให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันเวลา 
ประกอบกับปัจจุบันจำานวนคนหาย และศพนิรนามมีจำานวนเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งการติดตามคนหายยังเสมือนเป็นการผลักภาระ 
ค่าใช้จ่ายในการติดตามคนหายให้กับญาติ และมีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้สถิติคนหายที่ยัง 
ไม่พบตัวของประเทศไทยมีอยู่อีกเป็นจำานวนมาก จากสถิติย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2563 พบว่า คนหายมีจำานวน 
3,170 ราย (ข้อมูลจากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์) และศพนิรนามมีจำานวน 5,360 ศพ (ข้อมูล
จากกระทรวงสาธารณสุข สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ) 

รู้จัก Application

  “อยู่ไหน”
 ช่วยในการติดตามคนหาย

3วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

เรื่องจากปก



 จากปัญหาต่าง ๆ รัฐบาลจึงได้ออกระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย
และการพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558 ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและ 
การพิสูจน์ศพนิรนาม หรือ ค.พ.ศ. ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน และมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทำาหน้าท่ีเป็นสำานักงานเลขานุการ ค.พ.ศ. 
โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงาน มีศูนย์กลาง 
ในการรวบรวมข้อมูล และมีระบบการติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทย 

 นอกจากนีใ้นปัจจุบนัประเทศไทยกำาลงัก้าวสูส่งัคม
ผู้สูงวัย ซ่ึงกลุ่มบุคคลหนึ่งท่ีถูกละเลยหรือไม่ได้รับความ
สำาคัญในการพัฒนาหรือดูแลมากนักและถือเป็นกลุ่มบุคคล
ที่มีความเปราะบางทางสังคม กลุ่มน้ีคือ กลุ่มคนนิรนาม  
ซึง่หมายถงึ บคุคลท่ีไม่ทราบชือ่ตวั ชือ่สกลุ และไม่มหีลกัฐาน 
แสดงตัวตน ส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องหรือ
พิการทางสมอง ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท 
หรือเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบทางสมอง ผู้เร่ร่อน ขอทาน 
รวมทั้งผู้สูงวัย จนทำาให้ไม่สามารถระบุตัวตน ญาติ หรือ
สถานที่อยู่อาศัยได้

 กลุ่มบุคคลนิรนามเหล่านี้ยังไม่มีการเก็บข้อมูลท่ี
เป็นระบบ ยังไม่มีการศึกษาท่ีชัดเจน ทำาให้ไม่สามารถระบุ
จำานวนกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ ประกอบกับการที่กลุ่มบุคคล
เหล่านี้อยู่ในการปกครองของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ หรือบางส่วนอาจเป็นคนป่วยที่
ไร้ญาต ิได้รบัการรกัษาอยูใ่นโรงพยาบาลของรฐัหลายแห่งที่
กระจายอยูท่ัว่ไปของประเทศไทย และไม่สามารถแจ้งยนืยนั
ตัวตนได้ กลายเป็นบุคคลสูญหายที่ญาติกำาลังตามหา 
ประกอบกับการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐยัง 
ไม่เป็นหนึ่งเดียว ข้อมูลยังกระจัดกระจาย ขาดศูนย์กลาง 
ในการรวบรวมข้อมูล จากสถิติปี พ.ศ. 2562 พบว่า 
มีคนนิรนามสูงถึง 1,438 ราย
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 จากปัญหาคนหาย คนนิรนาม และ 
ศพนิรนาม ดังกล่าว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
ในฐานะเลขานุการ ค.พ.ศ. จึงได้พัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม
เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลคนหาย คนนิรนาม 
และศพนิรนามของประเทศให้ทุกหน่วยงาน
สามารถใช ้ประโยชน ์จากข ้อมูลร ่วมกัน 
ในการติดตามคนหาย พิสูจน ์คนนิรนาม 
และศพนิรนาม ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลในระบบ 
ทั้งสิ้นกว่า 6,000 ราย 

 จากระบบฐานข้อมูลได้พัฒนาไปสู่การจัดทำา Mobile Application 
ชื่อ “อยู่ไหน” เพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ Application “อยู่ไหน” เปิดตัวไปแล้วเมื่อ 
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ประชาชนสามารถดาวน์โหลดฟรีได้แล้วที่  Google Play และ App Store  ซึ่งจะเป็น 
ช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งคนหาย และค้นหาคนหายได้ด้วยตนเองจากข้อมูล 
ในระบบ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ประชาชน 
ผูใ้ชง้านระบบเครอืขา่ย เจา้หนา้ทีรั่ฐและเอกชน สามารถช่วยเปน็หเูปน็ตา 
ในการติดตามคนหาย โดยมีระบบแจ้งเตือน (Alert) ในพื้นที่
รัศมีการค้นหาได้ถึง 50 กม. และสามารถแจ้งเบาะแส 
ผา่นระบบได ้     “จำานวนเครือขา่ยยิง่มาก ยิง่สร้างโอกาส 
ติดตามคนหายมากขึ้น”
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Application “อยู่ไหน” 

จะเป็นอีกช่องท�งหนึ่งที่จะทำ�ให้ประช�ชน

ส�ม�รถเข้�ถึงกระบวนก�รยุติธรรม

ได้อย่�งสะดวก รวดเร็ว และทันเวล�

ติดตามสถานะคดี
ของตนเองได้
ตลอดเวลา

กำาหนดรัศมี
การค้นหาได้ถึง
50 กม. เพื่อช่วย
ในการติดตาม

คนหาย 

สามารถแชร์ภาพ
และข้อมูลของ
คนหายไปยังสื่อ
สังคมออนไลน์ได้

ด้วยตนเอง

แจ้งคนหายได้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ 

ทำาให้สะดวก 
รวดเร็วในการ
ติดตามคนหาย

ค้นหาคนหายได้
ด้วยตนเอง จาก
ข้อมูลคนนิรนาม 
และศพนิรนาม

ดึงข้อมูลการรับแจ้งคนหายจาก 
Mobile App เข้าสู่ระบบฐาน
ข้อมูลกลางของ ค.พ.ศ. ได้เลย 

ไม่ต้องกรอกข้อมูลซำ้า 

1 2 3

บันทึกข้อมูลศพและคนนิรนาม
เบื้องต้น ณ สถานที่เกิดเหตุได้ 

สืบค้นข้อมูล
และตรวจสอบสถานะคดีได้

เจ้าหน้าที่รัฐ (ผู้รับแจ้งคนห�ย) ได้ประโยชน์ดังนี้

ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะได้รับ คือส�ม�รถ

1 2 3 4 5
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โดย ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำ�นวยก�รกองส่งเสริมก�รระงับข้อพิพ�ท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ

โ ด ย กำ � ห น ด ใ ห้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น
ยุทธศ�สตร์ช�ติ ในก�รส่งเสริมระบบ
ยุติธรรมท�งเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน  
และก�รมีส่ วนร่ วมของประช�ชน 
ในกระบวนก�รยุติธรรม และยังบรรจุ
อยู่ในแผนก�รปฏิรูปประเทศ ซึ่งเน้น
ก�รพัฒน�กลไกช่วยเหลือ และปฏิรูป
กระบวนวิ ธีพิจ�รณ�คว�มแพ่งและ 
วิธีพิจ�รณ�คดีปกครอง เพื่อเพ่ิมโอก�ส
ของประช�ชนในก�รเข�้ถงึคว�มยตุธิรรม

สังคมแห่งความสมานฉันท์
สร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย ด้วยระบบยุติธรรมทางเลือก
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 โดยมีพระร�ชบัญญัติก�รไกล่เกลี่ย
ข้อพิพ�ท พ.ศ. 2562 เป็นกฎหม�ยสำ�คัญ 
ท่ี ช่วยส่งเสริมระบบยุติธรรมท�งเลือก 
เปดิโอก�สให้นำ�ขอ้พพิ�ทต�่ง ๆ  เชน่ ขอ้พพิ�ท 
ท�งแพง่เกีย่วกบัทีด่นิทีไ่มเ่กีย่วดว้ยกรรมสทิธิ ์
ข้อพพิ�ทระหว�่งท�ย�ทเกีย่วกบัทรพัยม์รดก 
ข้อพิพ�ทท�งแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 
ห�้ล�้นบ�ท และขอ้พพิ�ทท�งอ�ญ�คว�มผิด 
อนัยอมคว�มไดค้ว�มผดิลหโุทษ เข�้ม�ระงบั 
ข้อพิพ�ทได้ ด้วยก�รไกล่เกลี่ยโดยหน่วยง�น 
ของรัฐ หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทภ�ค
ประช�ชน แทนก�รฟ้องร้องคดีต่อศ�ล 
อันเป็นก�รลดภ�ระค่�ใช้จ่�ย ลดระยะเวล�
ในก�รเข้�ถึงคว�มยุติธรรมของประช�ชน 
อกีท้ังชว่ยใหคู้ก่รณยีตุ ิหรอืระงบัขอ้พพิ�ทได้
ด้วยคว�มพึงพอใจของทั้งสองฝ่�ย

	 ภายใต้การบริหารประเทศ
ของรัฐบาล	พลเอก	ประยุทธ์	
จันทร์โอชา		นายกรัฐมนตรี	
ได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง

ต่อการอำานวยความยุติธรรม
แก่ประชาชน

เดินหน้ายุติธรรม
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เช่น ก�รจัดฝึกอบรมก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท ก�รจัดทำ�
คู่มือก�รปฏิบัติง�น พร้อมกับจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท
ภ�คประช�ชน และให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ 
และสำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัด เป็นหน่วยบริก�รไกล่เกลี่ย
ข้อพิพ�ทแก่ประช�ชน จนส�ม�รถไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท 
สำ�เร็จแล้วกว�่ 60,000 เร่ือง ลดค�่ใชจ้�่ยของประช�ชนกว�่ 
6,976 ล้�นบ�ท และลดต้นทุนภ�ครัฐกว่� 767 ล้�นบ�ท   

	 ขณะเดยีวกนักระทรวงยตุธิรรมยงัไดจ้ดัทำ�บนัทกึ
ข้อตกลงคว�มร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒน�และขับเคลื่อน
ก�รดำ�เนนิง�นก�รไกลเ่กลีย่ขอ้พิพ�ท	กบัหนว่ยง�นของรฐั 
และสถ�บันก�รศึกษ�	 35	 หน่วยง�น	 เพื่อบูรณ�ก�ร 
คว�มรว่มมอืก�รไกลเ่กล่ียขอ้พิพ�ทท้ังท�งอ�ญ�	ท�งแพง่ 
และพ�ณิชย	์และท�งปกครอง	ต�มแผนแมบ่ทก�รบรหิ�ร
ง�นยุติธรรมแห่งช�ติ	 ฉบับท่ี	 3	 (พ.ศ.	 2562	 -	 2565)	 
พรอ้มกบัดำ�เนนิก�รสร�้งคว�มเข�้ใจกระบวนก�รไกลเ่กลีย่ 
ระงับข้อพิพ�ท	ผ่�นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ	ฉบับที่	4 
เพื่อขับเค ล่ือนก�รดำ�เนินง�นไกล่ เกลี่ยข้อพิพ�ท 
ในหนว่ยง�น	20	กระทรวง	และสร�้งก�รรบัผูผ้�่นก�รศึกษ� 
ในทุกช่วงชั้น

ทั้งนี	้นับแต่พระราชบัญญัติ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	2562

มีผลใช้บังคับมาเมื่อวันที่	

19	พฤศจิกายน	2562	กระทรวงยุติธรรม

ได้มีการส่งเสริมการสร้างการรับรู้กฎหมาย

แก่ประชาชน	เครือข่ายอาสาสมัคร

และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างหลากหลาย	
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 นอกจ�กนี้ ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน� 2019 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ ยังได้เล็งเห็นถึง
ปัญห�คว�มเดือดร้อนของประช�ชนที่ได้รับผลกระทบท�งเศรษฐกิจ 
จงึได้จดัทำ�บนัทกึขอ้ตกลงคว�มรว่มมอืระหว�่งกระทรวงยตุธิรรมกบั
ธน�ค�รแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทปัญห� 
ท�งก�รเงนิใหก้บัลกูหนีธ้น�ค�ร พรอ้มกบัจดัง�น “มหกรรมก�รไกลเ่กลีย่ 
ข้อพิพ�ท” เมื่อวันที่ 19 ธันว�คม 2563 โดยมีลูกหนี้ม�รับบริก�ร
ไกล่เกลี่ยถึง 295 ร�ย ส�ม�รถห�ข้อยุติร่วมกันและช่วยลดปริม�ณ
คดีขึ้นสู่ศ�ลได้ 291 ร�ย รวมทุนทรัพย์กว่� 20,661,972 บ�ท และ
ยังลดค่�ใช้จ่�ยก�รดำ�เนินคดีของประช�ชนได้อีก 37,797,408 บ�ท
 และท่ีสำ�คัญเมื่อวันที่ 30 ธันว�คม 2563 น�ยสมศักดิ์ 
เทพสทิุน รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงยตุธิรรม ยังไดเ้ป็นประธ�นมอบป�้ย 
ศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พพิ�ทภ�คประช�ชน พืน้ที ่50 เขตกรงุเทพมห�นคร 
เพื่อเป็นหน่วยให้บริก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทแก้ไขปัญห�คว�มขัดแย้ง 
ในชุมชน โดยประช�ชนเข้�ม�ใช้บริก�รได้โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย 
เพร�ะไมต่อ้งจ�้งทน�ยคว�ม ว�งเงนิประกนัศ�ล  ขณะเดยีวกนัฝ�่ยรฐั 
ก็ได้ประโยชน์ ส�ม�รถลดจำ�นวนคดีขึ้นสู่ศ�ล และค่�ใช้จ่�ยใน
กระบวนก�รยุติธรรม ทำ�ให้เศรษฐกิจในชุมชนเกิดคว�มเข้มแข็ง 
 ในวันนี้	 ประช�ชนที่มีข้อพิพ�ทท�งแพ่งและข้อพิพ�ท
ท�งอ�ญ�	 ส�ม�รถติดต่อขอรับบริก�รไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ทได้ 
ณ	กองส่งเสริมก�รระงับข้อพิพ�ท	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ	
และสำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัด	 หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท 
ภ�คประช�ชนใกล้บ้�น	 ซึ่งมีผู้ไกล่เกลี่ยที่มีคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	
ช่วยเหลืออำ�นวยคว�มสะดวกให้คู่กรณีตกลงห�ท�งออกร่วมกัน 
และจัดทำ�บันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพ�ทเพื่อยุติหรือระงับ 

ข้อพิพ�ท	โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย
อันเป็นก�รช่วยส่งเสริมให้เกิด	
“สังคมแห่งคว�มสม�นฉันท์	
สร้�งวัฒนธรรมก�รไกล่เกลี่ย”	
ในสังคมไทยได้อย�่งยั่งยืน

สำาหรับการขับเคลื่อนในส่วนภูมิภาค 
ได้ใช้กลไก	กพยจ.	เป็นหน่วยขับเคลื่อน

ผ่านสำานักงานยุติธรรมจังหวัด	
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน	

และศูนย์ยุติธรรมชุมชน	ซึ่งมีอยู่	
7,788	แห่งทั่วประเทศ	โดยปัจจุบัน
ได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ภาคประชาชนได้แล้ว	218	แห่ง	ทั่วประเทศ	
ครอบคลุม	76	จังหวัด	และ	50	เขต

ของกรุงเทพมหานคร	และในปี
2564	-	2565	จะเร่งตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน	ครอบคลุม

ในระดับอำาเภอได้อีก	878	แห่งทั่วประเทศ		





10 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

รมว.ยุติธรรม
มอบนโยบายกรมราชทัณฑ์

เน้นการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง
 ลดความแออัดในเรือนจ�า

สร้างทักษะอาชีพก่อนคืนคนดี
มีคุณภาพสู่สังคม

กระทรวงยุติธรรม หารือการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

	 นายสมศกัดิ	์เทพสทุนิ	รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม	เป็นประธานการประชมุเพือ่มอบนโยบาย
การปฏิบัติราชการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ให้แก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์	 และผู้บัญชาการเรือนจ�าและทัณฑสถาน 
ทั่วประเทศ	โดยมี	ว่า	ที่		 ร.ต.ธนกฤต	จิตรอารีย์รัตน	์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	นายสามารถ	 เจนชัยจิตรวนิช 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�าก ระทร วงยุติธรรม	 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 และนายอายุตม ์
สินธพพันธุ์	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	เข้าร่วม	ณ	ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์	ชั้น	3	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี

 นายสมศักดิ	์ เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	พร้อมด้วย	ว่าที่	ร.ต.ธนกฤต 
จิตรอารีย์รัตน์	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	วิศิษฏ์สรอรรถ	ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
นางอรัญญา	ทองน�า้ตะโก	อธบิดีกรมบงัคบัคดี	และ	นางสาวภัทรลดา	แก้วผ่อง	หรอืน้องบมี	พร้อมด้วย	นางสาวพรทิพย์	จนัทรตัน์ 
มารดา	ร่วมแถลงข่าวเพือ่ขอบคุณกระทรวงยติุธรรมและกรมบังคบัคด	ีทีช่่วยเหลอืตัง้แต่แรกจนจบคด	ีกรณถูีกทนายความโกงเงนิ
จากอบุตัเิหตรุถชน	ณ	บรเิวณหน้าห้องประชมุกระทรวงยตุธิรรม	1	ชัน้	9	อาคารราชบรุดีเิรกฤทธิ	์ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
กรุงเทพมหานคร

	 ศาสตราจารย์พเิศษวศิษิฏ์				วศิิษฏ์สรอรรถ			ปลดักระทรวง 
ยุติธรรม	 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	ครั้งที่	1/2563	โดยมี	พันต�ารวจโท	พงษ์ธร	ธัญญสิร	ิ
ผูอ้�านวยการส�านกังานกจิการยตุธิรรม	และคณะอนุกรรมการฯ	เข้าร่วมการประชมุฯ	
เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562	 พร้อมท้ังพิจารณาข้อเสนอ 
เพื่อปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ณ	ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม	 1	 ช้ัน	 9	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ	กรุงเทพมหานคร

เดือนตุลาคม 2563

1 ตุลาคม 2563

14 ตุลาคม 2563

15 ตุลาคม 2563

“น้องบีม” เข้าขอบคุณ รมว.ยุติธรรม
หลังคดีถูกรถพ่วงชนนาน 15 ปี จบ 
“สมศักดิ์” ชี้เป็นคดีตัวอย่างการเร่งช่วยประชาชน 
แนะชาวบ้านหากเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งสามารถ
ร้องเรียนได้ทีส่�านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 
ข้าราชการทุกคนพร้อมช่วยเหลือ

ที่นี่ยุติธรรม



วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

รมว.ยุติธรรม ชี้ทุกคน
เป็นตัวจักรส�าคัญช่วยลูกหลาน
หลุดพ้นวงจรยาเสพติด
ขอ ส�านักงาน ป.ป.ส. หาวิธี
ลดค่าตรวจหาสารเสพติดในเส้นผม
เผยเทคโนโลยีใหม่ตรวจได้เร็ว - 
แม่นย�า แยกสารได้ละเอียด

กระทรวงยุติธรรม เปิดตัวโมเดล
ท�านายการกระท�าผิดซ�้า โดยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงยุติธรรมและศูนย์ Big Data Experience
 จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง ทิศทางการใช้ประโยชน์
จาก Machine Learning และเทคโนโลยี Big Data
 เพื่อพัฒนามาตรฐานการอ�านวยความยุติธรรม

	 ศาสตราจารย์พเิศษวศิษิฏ์	วศิษิฏ์สรอรรถ	ปลัดกระทรวงยตุธิรรม	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์ทศันา 
บุญทอง	 นายกสภาการพยาบาล	 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 เรื่อง	 การยกระดับพยาบาลวิชาชีพ 
ในสถานที่ควบคุม	 โดยมี	 นายอายุตม์	 สินธพพันธุ์	 อธิบดีกรมราชทัณฑ์	 พันต�ารวจโท	 วรรณพงษ์	 คชรักษ์	 อธิบดีกรมพินิจ 
และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ศิริอร	 สินธุ	 อุปนายกสภาการพยาบาล	 และผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 
อังคณาสริยาภรณ์	 เลขาธิการสภาการพยาบาล	 ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานฯ	 พร้อมท้ังคณะผู้บริหารจากกรมราชทัณฑ ์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	กรมคุมประพฤติ	และสภาการพยาบาล	เข้าร่วม	ณ	ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม	ชั้น	2	
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	กรุงเทพมหานคร

	 นายสมศักดิ	์เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม		พร้อมด้วย	นายอุทัย	สินมา	อธิบดีอัยการ	
ส�านักงานคดีแรงงานภาค	3	รักษาการในต�าแหน่งอธิบดีอัยการ	ส�านักงานคดียาเสพติด	เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	เพื่อถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และแนวทางในการเอาชนะยาเสพติด	ในหัวข้อ	“หลักการและนโยบายเกี่ยวกับการด�าเนินคดียาเสพติด	และมาตรการ 
ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินคดียาเสพติด”	 ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	 “อัยการผู้ช่วย”	 รุ่นที่	 61	 พ.ศ.	 2563 
(สนามใหญ่)	 ภาควิชาการ	 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 จ�านวน	 309	 คน	ณ	 ห้องแกรนด์พาลาสโซ	 ชั้น	 7	 โรงแรมพาลาซโซ 
ถนนรัชดาภิเษก	กรุงเทพมหานคร

	 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธานเปิดงานและ 
ปาฐกถาพิเศษ	 ในงานเสวนาวิชาการ	 เร่ือง	 “ทิศทางการใช้ประโยชน์จาก	Machine	 Learning	 และเทคโนโลยี	 Big	 Data 
เพื่อพัฒนามาตรฐานการอ�านวยความยุติธรรม”	 โดยมี	 นายนิยม	 เติมศรีสุข	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 นักวิชาการ 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data)	 นักวิชาการด้านกระบวนการยุติธรรมในส่วนของการบ�าบัดฟื้นฟูผู้กระท�าผิด 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ	ณ	 Big	 Data	 Experience	 Center	 (BX)	 อาคาร	 Knowledge	 Exchange	 Center	 (KX) 
ชั้น	10	ห้อง	X01AB	กรุงเทพมหานคร

11

29 ตุลาคม 2563

29 ตุลาคม 2563

27 ตุลาคม 2563

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสภาการพยาบาล 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับพยาบาลวิชาชีพในสถานที่ควบคุม



	 นายสมศักดิ	์เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ให้การต้อนรับนายไมเคิล	จอร์จ	ดีซอมบรี 
(Mr.Michael	 George	 DeSombre)	 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย	 และคณะ	
ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ	 โดยมี	 นายธนวัชร	 นิติกาญจนา	 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม		
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม	 ให้การต้อนรับ 
ท้ังนี	้ได้หารอืร่วมกนัด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ	การบงัคบัใช้กฎหมาย	และการต่อต้านการค้ามนษุย์	ซึง่จากการหารอื 
ในครั้งนี	้ฝ่ายสหรัฐอเมริกาพร้อมให้การสนับสนุนฝ่ายไทยในการด�าเนินการในประเด็นดังกล่าว	ณ	ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม	
ชั้น	2	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	กรุงเทพมหานคร	

12 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

รมว.ยุติธรรม เผย ป.ป.ส. จับยาเคครั้งใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย จ�านวนกว่า 11.5 ตัน 

มูลค่า 28,750 ล้านบาท เตรียมส่งออกนอกประเทศ
พร้อมขยายผลยึดทรัพย์ตามนโยบายรัฐบาล

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะท�างาน
ในโอกาสครบรอบ 1 ปี โครงการราชทัณฑ์ปันสุข 
ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ครั้งที่ 2/2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจ�าประเทศไทย

เดือนพฤศจิกายน 2563

12 พฤศจิกายน 2563

18 พฤศจิกายน 2563

17 พฤศจิกายน 2563

	 นายสมศักดิ	์เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	พร้อมด้วย	นายวิชัย	ไชยมงคล	เลขาธิการ
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ	(ป.ป.ส.)	เดนิทางมาตรวจสอบการตรวจยดึเคตามนีเครอืข่ายยาเสพติด 
ข้ามชาติรายใหญ่	 หลังจากส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 ได้รับข้อมูลจากทางการไต้หวันว่า	 มีการลักลอบส่งออกเคตามีน	 300	 กิโลกรัม 
ไปยงัไต้หวนั	ซึง่จากการสบืสวนพบโกดงัต้นทาง	ตัง้อยูท่ีโ่กดงั	ต.ท่าข้าม	อ.บางปะกง	จ.ฉะเชงิเทรา	จงึเข้าตรวจค้น	จนกระท่ังพบเคตามนี 
บรรจใุนถงุกระสอบรวมน�า้หนกัประมาณ	11,500	กโิลกรมั	มูลค่าประมาณ	28,750	ล้านบาท	ตามราคาขายปลกี	ซึง่ถอืเป็นจ�านวน
มากที่สุดที่เคยจับมาในประเทศไทย	 และน่าจะเป็นเครือข่ายส่งออกยาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่	 จึงเตรียมสืบสวนจับกุมขยายผล
เครือข่ายยาเสพติดรายนี	้พร้อมด�าเนินการยึดทรัพย์สินต่อไป

	 พลเอก	 ไพบูลย	์คุ้มฉายา	องคมนตรี	 เป็นประธานการประชุมคณะท�างานในโอกาสครบรอบ	1	ปี	
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข	ท�าความ	ด	ี เพื่อชาติ	 ศาสน	์กษัตริย์	 ครั้งที่	 2/2563	 โดยมี	 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม	พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 เข้าร่วมฯ	ณ	ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม	 1 
ชั้น	9	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	กรุงเทพมหานคร



	 นายสมศักด์ิ	เทพสุทนิ	รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรม	เป็นประธานพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการ
สร้างความร่วมมอืระหว่างภาคประชาสงัคมกบักรมพินจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชนเพือ่ป้องกนัการกระท�าผดิซ�า้	โดยมี	นายธนวชัร	
นติกิาญจนา	ทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม	พร้อมผูบ้รหิาร	ข้าราชการในสังกดักระทรวงยติุธรรม	กรรมการสงเคราะห์	
และภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศ	เข้าร่วมฯ	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร

	 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ	์ วิศิษฏ์สรอรรถ	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย 
ในหัวข้อ	 แนวทางการวินิจฉัย	 คดีตรวจสอบทรัพย์สิน	 ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน 
เจ้าหน้าที่	 ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด	 พ.ศ.	 2534	ณ	 โรงแรมเซ็นจูรี่	 
พาร์ค	กรุงเทพมหานคร

	 นายสมศักดิ์	เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ	 ระหว่างกระทรวงยุติธรรม	 และ	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดยมี	 ว่าที่ร้อยตรี	 ธนกฤต	 จิตรอารีย์รัตน์	 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 นายสามารถ	 เจนชัยจิตรวนิช	 ผู ้ช ่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงยุติธรรม	 
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 นายวัลลภ	 นาคบัว	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 พร้อมด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม	เข้าร่วมฯ	ณ	โรงแรมไมด้า	ดอนเมือง	แอร์พอร์ต	กรุงเทพมหานคร

วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 13

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ 
ภาคประชาสังคมขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ป้องกันการกระท�าผิดซ�้า พร้อมฝาก
กรรมการสงเคราะห์ - ภาคีเครือข่าย

ช่วยหาแนวทางพัฒนาเด็กและเยาวชน
ชี้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน

ทุกอย่างจะส�าเร็จ

กระทรวงยุติธรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปราบปรามผู้กระท�าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย การเงิน การไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาท และกองทุนยุติธรรม พร้อมมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมฯ รุ่นที่ 24 และ 25

24 พฤศจิกายน 2563

25 พฤศจิกายน 2563

30 พฤศจิกายน 2563
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กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนงาน
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ภายใต้

ประเด็น “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ในโลกหลังการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

กระทรวงยุติธรรม จับมือกระทรวงพาณิชย์ พัฒนาระบบ
ระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริการไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
รวดเร็ว จบไว ไร้กังวล

กระทรวงยุติธรรม ประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

โครงการอาเซียน -ออสเตรเลีย
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 

(ASEAN - ACT) ประจ�าปี 2563

	 นายสมศักดิ์	 เทพสุทิน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม	 และนายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์	 ร่วมเป็นสักขีพยาน	 ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา	 ระหว่าง 
กรมทรพัย์สนิทางปัญญา	กระทรวงพาณชิย์	และสถาบนัอนญุาโตตลุาการ	กระทรวง
ยุติธรรม	 โดยมี	 นายพสิษฐ์	 อัศววัฒนาพร	 ผู้อ�านวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
และนายวุฒิไกร	 ลีวีระพันธุ ์	 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา	 เป็นผู ้ลงนามฯ 
ณ	ห้องบุรฉัตรไชยากร	ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	กรุงเทพมหานคร

	 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธานเปิดการประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาเซียน	 -	ออสเตรเลีย	 เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์	 (ASEAN	 -	ACT)	ประจ�าป	ี2563	 โดยมี	
Mr.Paul	Stephens	Deputy	Head	of	Mission	,	DFAT	นายนิยม	เติมศรีสุข	รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	ตลอดจนอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการอาเซียน	 -	 ออสเตรเลีย	 เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์	 เข้าร่วมประชุม	ณ	 ห้องเยอบีร่า	 2	 โรงแรมทีเค	 พาเลซ 
คอนเวนชั่น	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร

เดือนธันวาคม 2563

3 ธันวาคม 2563

7 ธันวาคม 2563

7 ธันวาคม 2563

	 นายสมศักด์ิ	 เทพสุทิน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 พร้อมด้วย	 นายนพปฎล	 เดชอุดม	
เลขาธิการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย	Ms.	Lovita	Ramguttee,	Deputy	Resident	Representative,	 
UNDP	Thailand	เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	ครั้งที่	4	ภายใต้ประเด็น	“ธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนในโลกหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019”	(The	4th	National	Dialogue	on	Business	and	Human	 
Rights	 in	 the	 Post	 COVID	 -	 19	World)	 โดยมี	 นายวัลลภ	 นาคบัว	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 นายเรืองศักด์ิ	 สุวาร ี
อธบิดกีรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ	และผูแ้ทนธรุกจิกว่า	100	คน	เข้าร่วมฯ	ณ	ห้องโลตสัสวที	1	-	4	ชัน้	22	โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร	์เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพมหานคร



เส้นทางก่อนมาเป็น อธิบดีกรมคุมประพฤติ
 
	 ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวราชการตั้งแต่คุณตา	คุณพ่อ	ผมจึงตั้งเข็มเป็นราชการเลยมาเรียนรัฐศาสตร์	ชีวิตผมชอบงาน 
ที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย	 ตอนนั้นกรมการปกครองเปิดสอบก็ไม่ได้ไปสอบ	 แต่ไปสอบของส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 เพราะคิดว่า 
มี “สืบสวนสอบสวน”	 ก็คิดว่าอย่างน้อยได้ท�าอาชีพท่ีใกล้เคียงกับสิ่งที่เราชอบก็น่าจะพอได้	 โดยได้บรรจุรับราชการคร้ังแรก 
เมื่อปี	พ.ศ.	2526	ที่ส�านักงาน	ป.ป.ส.	ในต�าแหน่งนักสืบสวนสอบสวน	และได้เปลี่ยนมาเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เคยด�ารง 
ต�าแหน่งรองเลขาธิการ	 ป.ป.ส.	 ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 /	 วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ	 และ	 ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงยุติธรรม	โดยชีวิตราชการส่วนใหญ่อยู่ใน	ป.ป.ส.	ร่วม	36	ปี

เมื่อก้าวเข้ามาเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติ

	 ด้วยงานคุมประพฤติเป็นงานเกี่ยวกับการดูแล	 ปรับพฤติกรรมของผู้กระท�าผิด	 โดยกรมคุมประพฤติด�าเนินการดูแลแก้ไข 
ผู้กระท�าผิด	 จ�านวน	 356,476	 ราย	 ซึ่งมีฐานความผิดอันดับหนึ่ง	 คือ	 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	 รองลงมาเป็นฐานความผิด 
เกี่ยวกบั	พ.ร.บ.จราจรทางบก	ซึ่งกรมคุมประพฤติไดม้ีแนวทางในการด�าเนินงานและท�างานเชงิบรูณาการกบัหนว่ยงานภาค	ีตลอดจน
พัฒนากิจกรรมในรูปแบบค่ายต่าง	ๆ	เช่น
  โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนน�าและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
โดยบรูณาการร่วมกับหน่วยงานภาคเีครอืข่าย	ได้แก่	กรมการปกครอง	และกระทรวงสาธารณสขุ	เพือ่สร้างวทิยากรแกนน�าและพฒันา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจากการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่	 (Learning	by	Doing)	 จ�านวน	44	จังหวัด	พร้อมมีการขยายผล 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินแล้ว	จ�านวน	12	จังหวัด	
  โครงการพัฒนาโปรแกรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว	 เพื่อพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	 โดยเปิดโอกาส 
ให้บคุคลในครอบครวัผูถ้กูคมุความประพฤตทิีเ่ข้าร่วมค่ายศนูย์ขวญัแผ่นดินมส่ีวนร่วมในกจิกรรม	เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัปัญหายาเสพตดิ
และปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวได้อย่างถูกต้อง	
  ค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้น	 ได้บูรณาการร่วมกับภาคชุมชน 
และเอกชนในรูปแบบค่ายค้างคืน	 3	 วัน	 2	 คืน	 เปิดโอกาสให้ภาคชุมชน	 และกลุ่มผู้เสียหายจากอุบัติเหตุการขับรถขณะเมาสุรา 
เข้ามามีส่วนร่วมภายในกิจกรรมค่าย	 เพื่อสร้างจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อผลการกระท�าซ่ึงส่งผลต่อตนเอง	 บุคคลอื่น 
และสังคม	รวมถึงช่วยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติลด	ละ	เลิก	การดื่มสุรา

  สัมภาษณ์พิเศษ
นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต 

   อธิบดีกรมคุมประพฤติ

15วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

คนยุติธรรม
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การนำาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ 

	 กรมคุมประพฤติได้น�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว	 (EM)	 มาใช้ในการควบคุมและติดตามผู้กระท�าผิด 
ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ	 เริ่มประมาณกลางเดือนกันยายน	 2563	 ในกลางเดือนมกราคม	 2564	 มีผู้ติด 
อุปกรณ์	EM	จ�านวน	13,277	ราย	โดยใช้กับผู้ที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์	ผู้ได้รับการพักการลงโทษ	ผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ	
ผู้ถูกคุมความประพฤติ

	 โดยเมื่อวันที่	11	กันยายน	2563	กรมคุมประพฤติ 
ได้รับเกียรติจาก	 นายสมศักด์ิ	 เทพสุทิน	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธานเปิดตัวศูนย์ควบคุม
อเิลก็ทรอนกิสต์ดิตามตัว	(Electronic	Monitoring	Control 
Center	:	EMCC)	ภายใต้แนวคิด	“ให้โอกาส คืนอิสรภาพ 
เพ่ิมความมั่นใจ สู่สังคมปลอดภัย”	 พร้อมทั้งเยี่ยมชม 
ศนูยค์วบคุมฯ	และชมสาธติการใชร้ะบบอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์
ติดตามตัว	 รวมทั้ ง เยี่ยมชมศูนย์ เฉพาะกิจเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยของประชาชน	 (Safety	 Observation 
Ad	 hoc	 Center,	 Ministry	 of	 Justice	 (JSOC)	 โดยมี
คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม	 เลขาธิการส�านักงาน 
ศาลยุติธรรม	 ผู้บริหารส�านักงานอัยการสูงสุด	 และผู้แทน
จาก	UNODC	เข้าร่วม
	 การใช้อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ ติดตามตัวกับ 
ผู้พ้นโทษต้องค�านึงถึงความพร้อมของผู้ท่ีจะได้รับพักโทษ 
โดยดูจากการพัฒนาพฤตินิสัยท่ีต้องเปลี่ยนแปลงไป 
ในทิศทางทีด่	ีซึง่พิจารณาจากผูอ้ปุการะเลีย้งดูของผูพ้น้โทษ
ความคิดเห็นของคู่กรณีหรือแม้แต่ความคิดเห็นของชุมชน
น�ามาประกอบการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและ 

ไม่ เป็นภัยต่อสังคม	 อีกท้ังขณะนี้ ได้ มีศูนย์เฉพาะกิจ 
เฝา้ระวงัความปลอดภยัของประชาชน (Safety Observation 
Ad hoc Center, Ministry of Justice (JSOC) ที่ได้ 
ด�าเนินการและเตรียมความพร้อมเพื่อวางระบบการป้องกัน 
และเฝา้ระวงัการกอ่อาชญากรรม	สะเทอืนขวญัของผูพ้น้โทษ 
ที่มีพฤติการณ์เป็นภัยอันตรายต่อสังคม	 และเฝ้าระวัง 
ดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อย	 ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

ติดอุปกรณ์ 

EM (ยอดสะสม)

ผู้เข้ารับ
การตรวจพิสูจน์

ผู้ได้รับ
การลดวันต้องโทษ

ผู้ได้รับ
การพักการลงโทษ

ผู้ถูกคุม
ความประพฤติราย

ราย ราย

ราย ราย

13,277

7,651 986

4,284 356

	(ข้อมูล	ณ	วันที่	13	มกราคม	2564)
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 การดำาเนินการของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน 
(Safety Observation Ad hoc Center, Ministry Of Justice : JSOC) 

	 นายสมศักดิ์	เทพสุทิน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ได้มีข้อสั่งการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัย
ของประชาชน	 (JSOC)	 ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ	 เพ่ือเพิ่มระดับการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษและผู้ได้รับ 
การพกัโทษในความผดิคดีอกุฉกรรจ์	โดยหน้าทีห่ลกัของศนูย์	JSOC		คอื	การตดิตามและเฝ้าระวังผูพ้้นโทษ		แบ่งเป็น	3	กลุม่	คือ	 

กรมคุมประพฤติ	อยู่ระหว่างด�าเนินการขับเคลื่อน	JSOC	ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม	ดังนี้
	 1. การจัดท�าแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนด้วยมาตรการคุมประพฤติ	ปี	2564	-	2569	
ซึ่งประกอบด้วยมาตรการรวม	4	ด้าน	ได้แก่	
	 	 1.1	 มาตรการใช้อุปกรณ์	EM	ในการติดตามเฝ้าระวังผู้กระท�าผิด	
	 	 1.2	 มาตรการการเฝ้าระวังผู้กระท�าผิดคดีสะเทือนขวัญ	
	 	 1.3	 มาตรการการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากสังคม	
	 	 1.4	 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
	 2.	การเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการ
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ชุมชน	จ�านวน	3	ครั้ง	 1)	หน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม	อาทิ	ต�ารวจ	อัยการ	ศาล	และหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง		2)	นักวิชาการ	ผู้แทนจากองค์กรไม่แสวงผลก�าไร	อาจารย์มหาวิทยาลัย	
และ	3)	ภาคประชาชน	ภาคเอกชน	อาสาสมัคร	ตลอดจนสื่อมวลชน	เพื่อน�ามา 
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการติดตามและเฝ้าระวังการกระท�าผิดซ�้า 
ในชุมชน	พรอ้มทัง้สรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจแกส่งัคมเพือ่ให้เกดิการมสีว่นรว่ม
ในการสร้างสังคมปลอดภัยร่วมกัน	 ซึ่งก�าหนดจะด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมกราคม	2564

17

กลุ่มการจัดลำาดับผู้ต้องขังตามฐานความผิด 
หรือ Watch list 1

กลุ่มการจัดลำาดับผู้ต้องขังตามฐานความผิด 
หรือ Watch list 2

กลุ่มเฝ้าระวัง
หรือ Watch list 3

ฆ่าข่มขืน

ฆ่าข่มขืนเด็ก

สังหารหมู่

ชิงทรัพย์
โดยการปล้นฆ่า

นักค้ายาเสพติด
รายสำาคัญ 

ฆาตกรต่อเนื่อง

ฆาตกรโรคจิต

กลุ่มผู้ต้องขังในคดีสะเทือนขวัญมี 7 ฐานความผิด 
ประกอบด้วย 

ผู้ได้รับการพักโทษตามกฎหมายแต่เป็นคดีที่น่าสนใจ
และอาจเป็นภัยกับสังคมได้

ผู้กระท�าผิดรายใหม่ที่เป็นข่าว
และยังไม่ได้รับการตัดสินโทษ
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 ความร่วมมือกับหน่วยงาน เครือข่ายต่าง ๆ ในการดูแลผู้ถูกคุมประพฤติ 
เพื่อลดการกระทำาความผิด และลดความแออัดในเรือนจำา

	 ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดและการคืนคนดีสู่สังคมนั้น	 นอกจากส่งเสริมและฝึกอาชีพ	 พร้อมกับการอบรม 
ปรับพฤตินิสัย	 ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติที่ยังไม่มีงานท�าได้เข้ามาท�างานภายในหน่วยงานท่ีสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ในลักษณะงานชั่วคราวเวลาไม่เกิน	1	ปี	คือ	กรมคุมประพฤต	ิกรมราชทัณฑ์	และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 การบูรณาการการทำางานร่วมกับภาคเอกชนในการสร้างงานสร้างอาชีพ 

	 กรมคุมประพฤติได้บูรณาการการท�างานร่วมกับบริษัท	 เนสท์เล่	 ในการเข้ามาฝึกทักษะอาชีพและสนับสนุน 
ทุนการประกอบอาชีพรวมถึงอุปกรณ์ส�าหรับการประกอบการอาชีพจ�าหน่ายเครื่องดื่ม	เช่น	รถเข็น	อุปกรณ์ในการชงกาแฟ	 
สตูรการท�ากาแฟ	บรษัิท	ปตท.	สนบัสนนุการสร้างงานสร้างอาชพีด้านการวางจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของผูท้�าผิดทีป๊ั่มน�า้มนัต่าง	ๆ 	 
บริษัท	 ซีพีออลล์	 ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อส�าหรับผู ้ท�าผิดที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันปัญญาภิวัฒน ์
และการฝึกอาชีพด้านการท�ากาแฟ	 รวมทั้งบริษัท	 เมทัลชีท	 ซ่ึงให้การสนับสนุนการฝึกอาชีพด้านการท�าพื้นสังเคราะห์และ
การท�าหลังคาเมทัลชีท	 ซึ่งเป็นการบูรณาการครบวงจรทั้งในด้านของการฝึกทักษะอาชีพและภายหลังการฝึกเสร็จสิ้นก็จะมี
การรับผู้กระท�าผิดที่ผ่านการฝึกแล้วเข้ารับการจ้างงานในบริษัทต่อไป

 ของขวัญปีใหม่ 2564 

	 ในช่วงเทศกาลปีใหม่	2564	รฐับาลได้ให้ความส�าคญักบัการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนเพือ่สร้างความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน	ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย�้ากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ทัว่ประเทศให้ด�าเนินการสนับสนุนการป้องกนัและลดอบัุติเหต	ุโดยในส่วนของกรมคุมประพฤติ	ได้ก�าหนดแนวทางให้ส�านกังาน
คุมประพฤติจ�านวน	 117	 แห่งทั่วประเทศ	 จัดกิจกรรมน�าผู้ถูกคุมความประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ	 สนับสนุน 
การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีใ่นการให้บริการประชาชน	ณ	จุดบรกิารประชาชน	ด่านชมุชน	และด่านตรวจค้นบรเิวณทางสายรอง 
ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหต	ุพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรศาล	ในวันที่ศาลเปิดท�าการเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป
อย่างรวดเร็ว
	 นอกจากน้ี	จะด�าเนินการทางกฎหมายกบักลุม่ผูก้ระท�าผดิตามเง่ือนไขท่ีศาลก�าหนดอย่างเข้มข้น	อาท	ิกรมคมุประพฤต ิ
จะจดัให้ท�างานบรกิารสงัคมเพือ่สร้างจิตส�านกึในการเคารพกฎหมายการตดิอปุกรณ์เครือ่งตดิตามตวัอเิลก็ทรอนกิส์	การอบรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	วินัยจราจร	หรือห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	รวมทั้งยังมีการคัดกรองด้วยแบบประเมินพฤติกรรม 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 หากพบว่า	 มีผู ้กระท�าผิดท่ีมีพฤติกรรมการติดสุราระดับสูง 
กรมคุมประพฤติจะส่งเข้ารับการบ�าบัดการติดสุรากับสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข	 นอกจากนี้	 ในส่วนของกลุ่มผู้กระท�าผิดซ�้า	 จะด�าเนินการเข้มข้นในรูปแบบ
โครงการค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้น
เป็นระยะเวลา	3	วันต่อเนื่อง	ร่วมกับการท�างานบริการสังคม	อาทิ	การดูแลเหยื่ออุบัติเหตุ	
การช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล	 และการสร้างจิตส�านึก	 เช่น	 การเยี่ยมชมห้องดับจิต 
และตกึอบุตัเิหต	ุเป็นต้น	ทัง้นี	้เพือ่ให้เกดิการเรยีนรูแ้ละสร้างความตระหนกัถงึผลกระทบ

ของการขับรถขณะเมาสุรา

     ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารกรมคุมประพฤติได้ที่
 http://www.probation.go.th  

 https://www.facebook.com/departmentofprobation
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แชร์ลูกโซ่

กฎหมายสามัญประจำาบ้าน

วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 37

รู้จัก....

  “แชร์ลูกโซ่”  นับเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่สั งคมไทยมานาน 

และแม้จะมีความพยายามปราบปรามจับกุมดำาเนินคดีแต่ขบวนการต้มตุ๋น 

ด้วยแชร์ลูกโซ่ก็ยังไม่หมดไป ทุกวันน้ียังคงมีข่าวหลอกหลวงสร้างความเสียหาย 

ต่อประชาชนนับครัง้ไมถ่ว้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาวะทีเ่ศรษฐกจิกำาลงัยำา่แย ่ 

ขบวนการมิจฉาชีพก็ย่ิงสรรหารูปแบบแชร์ลูกโซ่ใหม่ ๆ  ออกมาชวนเช่ือหลอกลวง 

ประชาชนมากขึ้น ดังนั้นเราจำาเป็นต้องรู้เท่าทัน เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็น 

เหยื่อจากขบวนการมิจฉาชีพดังกล่าว

แชร์ลูกโซ่

           ความหมายของแชร์ลูกโซ่ คือ การท่ีกลุ่มผู้กระทำาความผิด 

ประกาศ โฆษณาชวนเช่ือ ชักชวนให้ผู้สนใจนำาเงินมาลงทุนหรือสมัครสมาชิก 

กับบุคคลหรือนิติบุคคลเพ่ือนำาเงินไปลงทุนในกิจการใด ๆ อย่างหน่ึง  

โดยอ้างว่า หากเข้าร่วมแล้วจะได้รับผลตอบแทนในอัตราสูงเกินจริง  

และยังหลอกให้ชักชวนบุคคลอ่ืน ๆ โดยให้ค่าหัวคิวจากการลงทุนของ 

ผู้ถูกชักชวน ซ่ึงแผนธุรกิจท่ีกล่าวอ้างไม่มีจริง หรือมีจริงเพียงบางส่วน

หรือธุรกิจท่ีกล่าวอ้างน้ัน ไม่สามารถได้กำาไรตามท่ีโฆษณา 

โดย นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร
ผู้อำานวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบวนคดีพิเศษ
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 ในความเป็นจริง ผู้หลอกลวงไม่ได้มีการนำาเงิน 

ไปลงทุนตามท่ีกล่าวอ้าง หรืออาจลงทุนเพียงบางส่วน  

แต่ไม่ได้มากขนาดท่ีโฆษณาชวนเช่ือไว้ และจะใช้วิธี 

การจ่ายผลตอบแทน ด้วยการนำาเงินค่าสมัครสมาชิก  

หรือเงินลงทุนของสมาชิกรายใหม่ไปหมุนเวียนจ่าย 

ให้กับสมาชิกหรือผู้ลงทุนรายเก่า หรือบางกรณี 

อาจมีการจ่ายผลตอบแทนเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ท่ีหาสมาชิก  

หรือหาผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาได้ เพ่ือต้องการเพ่ิม 

ผู้ร่วมลงทุนหรือสมาชิกใหม่เป็นวงกว้างแบบลูกโซ่  

และในท่ีสุดเม่ือไม่สามารถหาสมาชิกหรือผู้ลงทุน 

รายใหม่ได้  ผู้หลอกลวงก็หยุดจ่ายผลตอบแทน โดยอ้าง 

เหตุผลต่าง ๆ นานาและหลบหนีไปในท่ีสุด 

การสมัครสมาชิกหรือการร่วมลงทุน ไม่ได้เป็นการสมัครสมาชิกหรือร่วมลงทุนกับสถาบัน 
การเงินตามกฎหมาย เช่น อ้างว่านำาเงินไปร่วมลงทุนกับบริษัทในต่างประเทศท่ีมีความม่ันคง 
แล้วเสนอแบ่งผลกำาไรให้ เป็นต้น

มีการเสนอจ่ายผลตอบแทนหรือดอกเบ้ียจากการสมัครสมาชิกหรือจากการร่วมลงทุน
ในอัตราท่ีสูงกว่าสถาบันการเงินท่ัวไป หรือลงทุนในเวลาส้ันแต่ให้ผลตอบแทนเร็ว เช่น  
อ้างว่ากำาหนดคืนทุนและเงินต้นภายใน 1 - 3 เดือน หรือจูงใจว่าให้ผลตอบแทนรายวัน  
รายเดือน เป็นต้น

มีการสร้างภาพหรือจัดฉากให้น่าลงทุน เช่น ภาพความร่ำารวยของผู้ท่ีเคยร่วมลงทุนมาก่อน  
หรือนำาบุคคลสาธารณะ ดาราศิลปิน มาแอบอ้าง

ผู้สมัครสมาชิกหรือผู้ร่วมลงทุน ชำาระค่าสมาชิกหรือเงินลงทุนเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องทำา
ธุรกรรมอ่ืนใด รอเพียงครบกำาหนดและรับผลตอบแทน โดยรูปแบบของกิจการจะไม่เน้น 
เร่ืองการลงทุน แต่มุ่งเน้นเฉพาะการหาสมาชิกหรือหาผู้ร่วมลงทุนเท่าน้ัน และมีการแบ่ง 
ค่าหัวคิวจากการเชิญชวนคนอ่ืนต่อ

วิธีสังเกตว่ากำาลังตกอยู่ในขบวนการของแชร์ลูกโซ่หรือไม่
พิจารณาได้จาก 4 ลักษณะ ดังนี้

2

3

4

1
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 สำาหรับบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับขบวนการเล่นแชร์ลูกโซ ่

 ในกรณีท่ีเป็นสมาชิกหรือนักลงทุนในขบวนการแชร์ลูกโซ่ หากไม่ได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนใด ๆ   

หรือได้รับเงินลงทุนหรือผลตอบแทนคืนมาน้อยกว่าเงินท่ีสมัครสมาชิกหรือท่ีร่วมลงทุนไป บุคคลน้ัน 

ถือเป็น “ผู้ได้รับความเสียหาย” 

 แต่ในส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีหลอกลวง 

ด้วยการประกาศโฆษณา ชักชวนประชาชนให้นำาเงินมา 

สมัครสมาชิก หรือร่วมลงทุนในกิจการใด ๆ  โดยเสนอ 

ผลตอบแทนในอัตราสูง และรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า

กิจการไม่มีอยู่จริงหรือเป็นจริงแค่บางส่วน จนไม่

สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนทุกรายได้ตาม

ท่ีกล่าวอ้างไว้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำาความผิดตาม 

พระราชกำาหนดการกู้ยืมเ งินท่ีเป็นการฉ้อโกง 

ประชาชน พ.ศ. 2527 มีโทษจำาคุกต้ังแต่ 5 - 20 ปี  

และปรับ 50,000 - 1,000,000 บาท รวมถึงยังมีความผิด 

ฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา 

มีโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท  

หรือท้ังจำาท้ังปรับ

 ขณะเดียวกัน บุคคลอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการหลอกลวง เช่น ผู้บรรยายแผนการตลาด บุคคลต่าง  ๆ  

ท่ีมาช่วยสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้ลงทุน วิทยากร แม่ทีม ผู้ชักชวน ผู้เสียหายท่ีไปชักชวนบุคคลอ่ืนมาลงทุน 

ก็อาจเข้าข่ายกระทำาความผิดเก่ียวกับการเล่นแชร์ลูกโซ่ได้เช่นกัน แต่จะมีการพิจารณาถึงพฤติการณ์  

ข้อเท็จจริง และองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นกรณีไป โดยอาจมีความผิดตามพระราชกำาหนด 

การกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มีบทลงโทษ จำาคุก 5 - 20 ปี และปรับ 500 - 1,000,000 บาท  

และอาจเป็นความผิดอาญาฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343  มีโทษจำาคุก

ไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

    สายด่วน 1202            โทร. 0 2831 9888

    ทางเว็บไซต์ www.dsi.go.th 

2.  กองบังคับการปราบปรามการกระทำาความผิดเก่ียวกับ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

    โทร. 0 2237 7535

    ทางเว็บไซต์ www.ecd.police.go.th 

3. ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำานักนโยบายพัฒนา 

ระบบการเงินภาคประชาชน สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง 

     สายด่วน 1359 กด 1

     โทร 0 2169 7127 - 36

     ตู้ ปณ. 1359 ปณจ.บางรัก กรุงเทพฯ 10500

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ 



“ยุติธรรมสร้างสุข 
ยุติธรรมเชิงรุก

สร้างสุขให้ประชาชน”

ยุติธรรมสร้างสุข

กองบรรณาธิการ

	 กระทรวงยุติธรรม	มุ่งด�าเนนิงานสร้างความสขุให้ประชาชน ด้วยการให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบรกิารด้านงานยตุธิรรมได้ท่ัวถงึและรวดเรว็ ผ่านการด�าเนนิงานตามนโยบาย “ยตุธิรรมสร้างสขุ  
ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” ของนายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
โดยการขับเคลื่อนผ่านศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข หรือส�านักงานยุติธรรมจังหวัด 81 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้ง
กรงุเทพมหานคร ซึง่ได้ให้การช่วยเหลอืประชาชนทีต่กเป็นผูเ้สยีหาย หรอืได้รบัผลกระทบจากอาชญากรรมในพืน้ท่ี  
ภายใน 24 ชัว่โมง โดยมศีนูย์ยตุธิรรมสร้างสขุ หรอื ส�านกังานยติุธรรมจงัหวดั เป็นหน่วยงานหลกัในการบรูณาการกบั 
หน่วยงานต่าง ๆ  กว่า 210 แห่ง ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือเหยื่อ ภายใต้แนวทาง “ยุติธรรมใส่ใจ  
Justice Care” เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเข้าถึงความเป็นธรรม 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 การช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกของกระทรวง
ยตุธิรรมนัน้ คอื การท่ีเจ้าหน้าท่ียตุธิรรมในส่วนภมูภิาค 
ติดตามข่าวสาร และลงพื้นที่ช ่วยเหลือประชาชน  
รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ส่วนกลางก็จะมีการติดตามข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชน และ 
ส่งข้อมลูให้ศนูย์ยตุธิรรมสร้างสขุในภูมภิาคด�าเนนิการ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนถึงที่ เป็นประจ�าทุกวัน  
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนรับบริการ 
ได้อย่างรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ของประชาชน
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 ซึ่งในห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 มีกรณีตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือดังนี้ 

รมว.ยุติธรรม	สั่ง	กรมคุ้มครองสิทธิ	ลงพื้นที่เร่งเยียวยา	 

สาว	17	ถูกแฟนข่มขืน	และถูกแอบถ่ายคลิป	ที	่จ.สมุทรสาคร

รมว.ยุติธรรม	สั่งกรมคุ้มครองสิทธ	ิ-	ยุติธรรมจังหวัดระยอง	

เร่งช่วยเหลือ	เด็ก	4	ขวบถูกท�าอนาจาร

 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม สั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรภีาพ เข้าไปดูแลกรณีหญงิสาวอาย ุ17 ปี ถกูแฟน 
ข่มขืนและถูกแอบถ่ายคลิป ที่ จ.สมุทรสาคร แล้ว  
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 พนักงานคุ ้มครอง 
สิทธิและเสรีภาพประจ�าจังหวัดสมุทรสาคร  
ได้ประสานไปยังพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี 
สถานีต�ารวจภูธรโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร  
ได ้แจ ้งสิทธิแก ่ผู ้ เ สียหาย โดยการช่วยเหลือ
เยียวยา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดอีาญา หาก
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาว่า การกระท�า 
ของผู้ต้องหา เป็นความผิดฐานข่มขนืกระท�าช�าเรา 

และผู้เสียหายไม่มส่ีวนเกีย่วข้องในการกระท�าความผิด  
จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทน 
ผูเ้สยีหายฯ คอื ค่ารกัษาพยาบาลไม่เกนิ 40,000 บาท  
ตามใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ค่าฟื ้นฟูสมรรถภาพ 
ทางร่างกายและจิตใจ ไม่เกิน 20,000 บาท และ 
ค่าตอบแทนความเสียหายอืน่ 40,000 - 50,000 บาท  
ทั้งนี้ ข้ึนอยู ่กับดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ  
เป็นส�าคัญ

 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและส�านักงานยุติธรรม
จังหวัดระยอง ช่วยติดตามกรณีเด็กหญิงวัย 4 ขวบถูกกลุ่มเด็ก ป.6  
กระท�าอนาจาร ในพื้นที่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยยุติธรรม 
จังหวัดระยองประสานไปยัง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง  
โดยส่งนกัจติวทิยาและเจ้าหน้าทีบ้่านพักเดก็ฯ เพือ่สอบถามข้อเท็จจรงิ  
ทัง้นี ้หากตกเป็นผูเ้สยีหายเกดิจากการกระท�าความผดิอาญาของผูอ้ืน่  
โดยที่ตนไม่มีส ่วนเกี่ยวข้องในการกระท�าความผิดมีสิทธิได ้รับ 
การเยียวยาที่เป็นค่าตอบแทนความเสียหายอื่น 50,000 บาท

1

2
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	 กระทรวงยุ ติธรรม	 พร ้อมช ่วยเหลือเหยื่อ 

ในคดีอาชญากรรมทุกคน	 ไม่ใช่เฉพาะคดีดังที่เป็นข่าว

เท่านั้น	 หากใครได้รับความเดือดร้อนสามารถไปแจ้ง

ยังส�านักงานยุติธรรมจังหวัดได้ทุกจังหวัด	 เราจะม ี

เจ้าหน้าท่ีคอยให้ค�าแนะน�าและอ�านวยความสะดวก	

นอกจากนี้ยังสามารถร้องทุกข์จากความเดือดร้อนต่างๆ	

ในกระบวนการยุติธรรม	 ซึ่งหน่วยงานของกระทรวง 

ทุกหน่วยงานพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชน 

ทุกคนอย่างรวดเรว็และเท่าเทยีมไม่มแีบ่งฝ่ายแบ่งชนชัน้

แน่นอน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม

รมว.ยุติธรรม	สั่ง	ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี	เร่งช่วยเหลือเยียวยา

เหยื่อหนุ่มคลั่งเอามีดไล่แทงชาวบ้าน

 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยตุธิรรม สัง่การให้ผูอ้�านวยการส�านกังาน
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทาง
ไปดูแลและแนะน�าแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
กรณีชายวัย 31 ปี เกิดอาการคลุ้มคลั่ง ในเบื้องต้น 
กรณีผู้เสียชีวิต 2 รายถือเป็นผู้เสียหายตามมาตรา 
3 แห่ง พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนกรณทีีเ่สยีชวีติตามทีก่ฎหมายก�าหนด 
คือ ค่าตอบแทนกรณถีงึแก่ความตาย 50,000 บาท  

ค่าจัดการศพ 20,000 บาท และค่าขาดอุปการะ
เลี้ยงดู 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 110,000 บาท  
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บถือเป็นผู้เสียหายตามมาตรา 3 แห่ง 
พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายจึงมสิีทธไิด้รับค่าตอบแทน
กรณไีด้รบับาดเจบ็ตามทีก่ฎหมายก�าหนด คอื ค่ารกัษา
พยาบาลตามทีจ่่ายจรงิ ไม่เกนิ 40,000 บาท (ตามต้นฉบับ 
ใบเสร็จ) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 20,000 บาท (ตามต้นฉบับ 
ใบเสร็จ) ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ ตามอัตรา
ค่าจ้างข้ันต�่า ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (ผู้เสียหายต้อง 
ประกอบอาชีพ หากไม ่ประกอบอาชีพ ไม ่ ได ้ 
ค่าขาดประโยชน์ และค่าตอบแทนความเสียหายอ่ืน  
ไม่เกิน 50,000 บาท (พิจารณาจากอาการบาดเจ็บที่
ปรากฏตามใบรับรองแพทย์)

3
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 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2563 ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนเชิงรุก  
รวมทั่วประเทศ 12,260 เรื่อง แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 1,586 เรื่อง และศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข (ส�านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด) 10,674 เรื่อง โดยมีศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขที่ได้รับเรื่องให้บริการประชาชนมากสุด 10 อันดับแรก ได้แก่

เชียงใหม่

นครปฐม

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

พิษณุโลก

กาญจนบุรี

นครสวรรค์

สมุทรสาคร

ระนอง

เพชรบูรณ์

สุพรรณบุรี

ภูเก็ต

ล�าปาง

เพชรบุรี

สงขลา

การด�าเนินงาน ของ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข
สรุปสถิติภาพรวมการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถิติ สยจ. 10 อันดับแรก

ยอดรวมทั่วประเทศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ภาคเหนือ 2,057 เรื่อง

ภาคกลาง 2,053 เรื่อง

ภาคใต้ 1,119 เรื่อง

ชลบุร ี825 เรื่อง

ยะลา 527 เรื่อง

ปัตตาน ี328 เรื่อง

นครปฐม 294 เรื่อง

สมุทรสาคร 232 เรื่อง

สุรินทร์ 648 เรื่อง

เชียงใหม ่467 เรื่อง

ขอนแก่น/นครราชสีมา 313 เรื่อง

เพชรบุร ี273 เรื่อง

อุบลราชธานี 222 เรื่อง

467
เรื่อง

294
เรื่อง

219
เรื่อง

170
เรื่อง

232
เรื่อง

171
เรื่อง

174
เรื่อง

273
เรื่อง

173
เรื่อง

161
เรื่อง

137
เรื่อง

88
เรื่อง

158
เรื่อง

136
เรื่อง

87
เรื่อง

สยจ.

10,674
เรื่อง

12,260 เรื่อง

กทม.

1,586
เรื่อง

ข้อมูลจากระบบ MSC ณ วันที่ 27 ธ.ค. 63 จัดท�าโดย กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด
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สาขารัตนบุรีสาขารัตนบุรี

สาขาเบตง

สาขาเกาะสมุย

  1. กรุงเทพมหานคร

  2. นนทบุรี

  3. ปทุมธานี

  4. นครปฐม

  5. สมุทรปราการ

  6. สมุทรสาคร

  7. สมุทรสงคราม

  8. พระนครศรีอยุธยา

  9. อางทอง

 10. สิงหบุรี

สาขาแมสอดสาขาแมสอด

สาขาฝางสาขาฝาง

สุรินทร์

ชลบุรี

ยะลา

อุบลราชธานี

สระแก้ว

นราธิวาส

อุดรธานี

ระยอง

ยะลา (เบตง)

สกลนคร

ฉะเชิงเทรา

ขอนแก่น,
นครราชสีมา

ปราจีนบุรี

ปัตตานี

สรุปสถิติมากที่สุด

5 อันดับแรก แยกตามรายภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,851 เรื่อง

ภาคตะวันออก 1,532 เรื่อง

ชายแดนใต้ 1,062 เรื่อง

648
เรื่อง

825
เรื่อง

527
เรื่อง

222
เรื่อง

131
เรื่อง

158
เรื่อง

313
เรื่อง

133
เรื่อง

328
เรื่อง

190
เรื่อง

127
เรื่อง

49
เรื่อง

150
เรื่อง

117
เรื่อง

มากกว่า 300 เรื่อง 201 - 300 เรื่อง 101 - 200 เรื่อง น้อยกว่า 100 เรื่อง
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 โดยประชาชนที่เข้ามารับบริการ (ด้วยตนเอง) มีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ร้อยละ 98.68 ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะบริการประชาชนด้วยหัวใจ 
ด้วยจิตบริการ และมิตรไมตรี ซึ่งจะพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 นอกจากการให้บริการทางด้านกฎหมาย  
ใ ห ้ ค� า ป รึ ก ษ า  แ ล ะ ง า น ด ้ า น ยุ ติ ธ ร ร ม แ ล ้ ว  
ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยังลงพื้นท่ีเชิงรุกให้ความรู ้
และช่วยเหลอืประชาชนผ่านโครงการยตุธิรรมเคลือ่นท่ี
ของส�านักงานยุติธรรม กว่า 309 ครั้ง โดยมีประชาชน 
เข้าร่วมโครงการกว่า 80,864 คน 

ข้อมูลการติดต่อส�านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

ความพึงพอใจ
98.68 %

จ�านวนงานบริการ
(พบด้วยตนเอง)

9,025 คน

จ�านวนผู้ตอบ
แบบประเมิน

8,585 คน

 ทัง้น้ี หากประชาชนตกเป็นผูเ้สียหายหรือไม่ได้รบั 
ความเป็นธรรม สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ  
ร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ส�านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ โทร.สายด่วน
ยุติธรรม 1111 กด 77 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง 
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 อย่างท่ีเราทราบกันดีว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ก�าหนดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนไว้หลายประการ แม้แต่ผู้ต้องหาและจ�าเลย ก็ยังได้รับการก�าหนดสิทธิ 
ไว้เช่นกัน โดยในมาตรา 242 วรรคแรกระบุไว้ว่า “ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิ 
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที ่
ผู้ถูกควบคุมหรือคุมขังไม่อาจหาทนายความได้ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาทนายความ 
ให้โดยเร็ว” 
 นอกจากน้ียังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยพระราชบัญญัติแก้ไข 
เพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่22) พ.ศ. 2547 มาตรา 38 ก�าหนดให้มาตรา 134/1 บัญญัต ิ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา โดยมีประเภทคดีที่ผู ้ต้องหามีสิทธิได้รับการจัดหา
ทนายความให้ ดังนี้

“การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหา
ในชั้นสอบสวนคดีอาญา”

คดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต 
และผู้ต้องหา

ไม่มีทนายความ

คดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน
สิบแปดปีในวันที่พนักงาน

สอบสวนแจ้งข้อหา 
และผู้ต้องหาไม่มีทนายความ

คดีที่มีอัตราโทษจ�าคุก
 และผู้ต้องหา

ไม่มีทนายความ

< 18 ปี

“การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหา
ในชั้นสอบสวนคดีอาญา”

วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 25

 คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ



 ทั้งนี้ก่อนเร่ิมถามค�าให้การ ให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่ม ี

ให้รัฐจัดหาทนายความให้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาในคดีอาญามีสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับทนายความ 

ทีพ่นกังานสอบสวนจดัหาให้ได้ โดยผูต้้องหาต้องมเีหตโุดยสมควรทีจ่ะปฏเิสธไม่รบัทนายความทีพ่นกังาน

สอบสวนจดัหาให้ และให้ผูต้้องหาร้องขอต่อผูแ้ทนกระทรวงยตุธิรรม หรือผูแ้ทนสภาทนายความให้จดัหา

ทนายความให้แทน

 ขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรม ยังได้ส่งเสริม

การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยก�าหนดให้มี

ทนายความสามารถเข้าร่วมฟังการสอบปากค�าผู้ต้องหา

ในช้ันสอบสวน รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายตลอดระยะเวลาการสอบสวน โดยมีการ

ออกกฎกระทรวง ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไข

ที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความ

ให้แก่ผูต้้องหาในคดอีาญา พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวง

ยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่

ทนายความทีร่ฐัจดัหาให้ผู้ต้องหาในคดอีาญา พ.ศ. 2550 

และระเบยีบกระทรวงยตุธิรรม ว่าด้วยการจ่ายเงนิรางวัล

และค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู ้ต้องหา 

ในคดีอาญา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 เพ่ือก�าหนดสิทธ ิ

ของทนายความในการปฏิบัติหน้าที่สอบสวนผู้ต้องหา 

ในคดีอาญา  

วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม26



 แต่มีข้อแม้ในการเข้าร่วมฟังการสอบปากค�าผู้ต้องหาในชั้น

สอบสวน ทนายความจะต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อทนายความอาสา

โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคในการสอบสวนคดีอาญาเพื่อ 

ปฏิบัติงาน ร่วมรับฟังการสอบปากค�าผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 ของสภาทนายความใน 

พระบรมราชูปถมัภ์ ท่ีส่งบัญชรีายช่ือให้กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ 

และก�าหนดให้ว่าเมื่อทนายความปฏิบัติหน้าท่ีสอบสวนผู้ต้องหา 

ในคดีอาญาแล้วเสร็จ ให้ขอรับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายต่อผู้แทน

กระทรวงยุตธิรรมพิจารณาเบิกจ่ายเงนิรางวลัได้ในอตัราวนัละ 1,000 บาท 

 ด้านสิทธิของเด็กหรือเยาวชนในชั้นสอบสวนคดี

อาญา ได้มีการก�าหนดให้มีสิทธิไว้เช่นกัน โดยเป็นไปตาม 

พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 75 ซึ่งบัญญัติว่า โดยชั้นการสอบสวน ให้กระท�าใน

สถานท่ีที่เหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่ปะปนกับ 

ผู้ต้องหาอื่นหรือมีบุคคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้องอยู่ในสถานที่นั้น

อันมีลักษณะเป็นการประจานเด็กหรือเยาวชน พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
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 ที่ส�าคัญการสอบสวนจะต้องค�านึงถึง

อายุ เพศ สภาวะของเด็กหรือเยาวชน และต้อง

ใช้ภาษาและถ้อยค�าท่ีท�าให้เด็กหรือเยาวชน

สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ แต่ถ้าเด็กหรือเยาวชนไม่สามารถ

สื่อสารหรือไม่เข้าใจภาษาไทยให้จัดหาล่ามให้

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หรอืจัดหาเทคโนโลยส่ิีงอ�านวยความสะดวกหรอื

ความช่วยเหลอือืน่ใดให้ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ยิง่ไปกว่านัน้ในการแจ้งข้อกล่าวหาและ

สอบปากค�าเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท�า

ความผดิ จะต้องมท่ีีปรกึษากฎหมายของเดก็หรอื

เยาวชนร่วมอยู่ด้วยทุกครั้ง พร้อมท้ังแจ้งด้วยว่า 

เดก็หรอืเยาวชนมสีทิธทิีจ่ะไม่ให้การหรอืให้การก็ได้ 

และถ้อยค�าของเด็กหรือเยาวชนอาจใช้เป็นพยาน

หลักฐานในการพิจารณาคดี ตลอดจนเปิดให้ 

บดิา มารดา ผูป้กครองบคุคลหรอืผูแ้ทนองค์การซึง่

เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู ่ด ้วยเข ้าร ่วมรับฟัง 

การสอบสวนดงักล่าวได้ด้วย โดยท่ีปรกึษากฎหมาย 

ทีเ่ข้าร่วมการสอบสวนคดีอาญาเมือ่ปฏบิติัหน้าทีเ่สร็จ 

ให้มีสิทธิได้รับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที ่

เช่นกัน
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กำ�แพงมิอ�จกั้น

กองบรรณาธิการ

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะกระท�าความดีได้
ชีวิตคนเราในบางครั้งไม่มีใครต้องการที่จะเลือกเดินทางผิด แต่ในหลาย ๆ ครั้ง หลาย ๆ คราว 
สถานการณ์และสภาพแวดล้อม หรือสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้ว มันอาจท�าให้ทางเดินของชีวิตเรา
พลิกผันจนต้องสูญสิ้นอิสรภาพ แต่ถ้าตราบใดที่เรายังมีก�าลังใจที่ดีจากทั้งตัวเองและคนรอบข้าง 

ก็จะท�าให้เราผ่านพ้นประสบการณ์ที่เลวร้ายจนได้ อย่างเช่นเรื่องราวดังต่อไปนี้... 

คุณหนึ่งฤทัย จ�าปานิล
ผู้พ้นโทษซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการก�าลังใจในพระด�าริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

(โครงการก�าลังใจฯ) ปรับเปลี่ยนวิธีคิด สามารถมีอาชีพสุจริตเมื่อพ้นโทษ

“บทเรียนชีวิต 
จ�ก สิ่งที่ผิดพลาด”

เป็นคนด ีที ่ไม่ดัง ยังดีกว่า.. 

เป็นคนดัง ที ่ไม่ดี
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อดีตก่อนต้องโทษ

 แต ่ เดิมดิฉันเป ิดร ้านเสริมสวยอยู ่ที่จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยช ่วงที่สามี เพิ่ ง เสียชีวิตไป  
แถมมีลกูชายตดิมาด้วย 2 คน ท�าให้รายจ่ายแต่ละวนัไม่พอใช้  
จนต ้องหารายได ้ เสริมเพื่อน�ามาจุนเจือครอบครัว 
ประจวบ เหมาะกั บ ได ้ ค� า แนะน� าจากลู กค ้ าที่ ม า 
เสริมสวยเป็นประจ�าว่า แฟนของเขาต้องการหาคนเก็บเงินกู้ 
อยู่พอดี รายได้ดี ไม่เหนื่อย แถมจะออกรถให้อกีคนัหนึง่ 
ไว้ขับตามไปเกบ็เงนิ โดยลกัษณะงานก็จะมีคนโทรมาบอกให้ไป
เกบ็ตามจดุต่าง ๆ  พอเกบ็มาแล้วกโ็อนให้เขาตามหมายเลขบญัชี  
หรือบางทีก็จะมีมาเก็บเงินสดที่ร้านเลย 
 ดิฉันฟังดูแล้วก็แอบน่าสนใจอยู่นะ เพราะไม่ต้อง
ลงทุนอะไร แถมยังเปิดร้านรับงานเสริมสวยได้ตามปกติ 
เมื่อคิดทบทวนดีแล้ว ผ่านไป 1 อาทิตย์ ก็ตกลงรับค�าทันที  
จากนั้นทางนู ้นก็พาไปออกรถยนต์ฮอนด้าซีวิค 1 คัน  
(รถเป็นชือ่ของดฉินัเอง) โดยงานพเิศษดงักล่าวสร้างรายได้
ให้กับดิฉันเป็นอย่างดี ครอบครัวอยู่กินสบายขึ้น

จุดเปลี่ยนชีวิตสู่สิ้นวันอิสรภาพ

 6 เดอืนถัดมา ชวีติอนัสวยหรทูัง้หมดต้องจบลง เช้าวนันัน้ 

มีต�ารวจนอกเคร่ืองแบบบุกเข้ามาในร้านประมาณ 15 คน 

พร้อมด้วยผู้ชายคนท่ีติดต่อให้ดิฉันช่วยท�าเงินกู้ โดยทั้งหมด 

ได้บอกว่า ดฉินัโดนคดร่ีวมกนัจ�าหน่าย และจ�าหน่ายยาเสพตดิ 

 ดฉินัได้ยนิปุ๊บ พลางโต้กลบัโดยทันทีว่า ไม่เคยยุ่งเกีย่ว 

กบัยาเสพตดิ ไม่กนิ ไม่เท่ียว จะมยีาได้ยงัไง? ตอนนัน้ดฉินัร้องไห้

อย่างไม่อายใคร ท�าอะไรไม่ถูก ทุกอย่างรอบตัวเกิดเร็วมาก  

ทางต�ารวจกไ็ด้ควบคุมตวัดฉินัไป วนิาทนีัน้สิง่แรกทีดิ่ฉันคดิคอื 

ลกูกลบัจากโรงเรยีน จะเจอใคร? จะรูห้รอืเปล่าว่า..แม่โดนจบั? 

 ในวนัแรกทีเ่ดนิเข้าสูเ่รอืนจ�า ดฉินัเครยีดมาก ไม่รูจ้ะใช้ชวีติ 

ในสถานทีแ่ห่งนีไ้ด้อย่างไร เดนิวนไปวนมาอย่างไร้จดุหมาย กระทัง่

เจ้าหน้าทีน่�าข้าวของเครือ่งใช้มาให้ พร้อมกบัพาไปทีตู่เ้กบ็ของ 

แล้วก็แนะน�าว่า อาบน�า้ตรงนี้ กินข้าวตรงนั้น อะไรประมาณนี้  

ซ่ึงตั้งแต่มาถึงดิฉันก็ร้องไห้ไม่หยุด จนคนข้างในนั้นมองดฉัิน 

เหมือนกับตัวตลก ทั้งข�า ทั้งหัวเราะ แต่ดิฉันต้องเข้มแข็ง  

ต้องอดทน และก็ต้องปรับตัวเองให้อยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้ 

 เวลาผ่านพ้นไปอีก 7 เดือน ถึงวันนัดฟังค�าตัดสิน 

ดิฉันแทบล้มทั้งยืน ศาลตัดสินโทษจ�าคุก รวม 28 ปี 6 เดือน 

เป็นเหตุให้ต้องเก็บข้าวของย้ายไปอยู่ทัณฑสถานหญิงกลาง 

เนื่องจากเป็นมีโทษสูง ซึ่งพอรู้สึกว่าจะปรับตัวได้แล้ว จ�าต้อง

เริ่มต้นใหม่อีก 

 สภาพทัว่ไปของทณัฑสถานหญงิกลางค่อนข้างแออดั 

เนือ่งจากเตม็ไปด้วยผูต้้องขังนบัพนัคน พอถึงเวลาเข้านอนแล้ว

ห้ามลุกไปไหน เพราะกลับมาจะไม่มีที่นอน ต้องยืนรอจนกว่า

จะมีที่ถึงได้นอน แม้ว่าคนจะอยู่กันเยอะแต่พออยู่ไปเร่ือย ๆ  

ก็เริ่มคุ้นชิน  
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 กระทั่งเกิดเหตุการณ์อุทกภัย 

น�้าท่วมใหญ่ฉับพลัน จึงท�าให้ต้องอพยพ

ผู้ต้องขังหนีน�้าไปยังเรือนจ�ากลางราชบุรี 

ซึ่งที่นี้ ดิฉันได้รู้จักกับโครงการก�าลังใจฯ  

ซึ่งมีวิทยากรมาอบรมให้ความรู ้และ 

ฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ให้กับผู้ต้องขัง เช่น  

การท�าผ้าบาติก นวดน�า้มนั ฯลฯ ดฉินัสนใจ

เลอืกเรียนโครงการไพ่ยปิซ ีเพราะลงทนุน้อย  

และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักได้ 

อีกทั้งยังช่วยเป็นท่ีปรึกษาให้กับคนที่มี

ปัญหาชีวิต สร้างก�าลังใจซึ่งกันและกัน  

แถมตวัดฉินัต้องตัง้มัน่ยดึมัน่ในศลีในธรรม  

เพ่ือให้มสีมาธิในการท�านาย ต่อมาก็ได้รบั 

โอกาสจากผูบ้ญัชาการเรอืนจ�ากลางราชบรุี  

ให้ออกมาฝึกวิชาชีพที่ร้าน “Cook & 

Coff @ ราชบุรี” เป็นเวลา 1 เดือน โดย

เป็นหมอดไูพ่ยปิซีให้กบันกัท่องเทีย่วและ

ผู้ที่แวะเวียนมาพักผ่อน 

แนวคิดชีวิตหลังพ้นโทษ

 ห ลั ง จ า ก พ ้ น โ ท ษ ดิ ฉั น ไ ด ้ 

โอบกอดลูกชายทั้งสองคนแบบที่อยาก

ท�ามานานแล้ว ดิฉันได้รับรู ้จากปาก 

ทัง้คูว่่า ท่ีผ่านมาพวกเขาอยูกั่นล�าบากมาก  

ทั้งโดนเพื่อนล้อ โดนไล่ให้ไปอยู ่ท่ีอื่น  

สิง่แรกทีไ่ด้ยนิคอื “แม่อย่าทิง้หนไูปไหนอกี..  

หนูอยากมีแม่เหมือนคนอื่นเขา” 

 ดฉัินขอไม่กลับไปท�าสิง่ท่ีผดิอกี  

และยึดมั่นท�าแต่สิ่งที่ดี ๆ ยึดถือหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง พออยู่พอกินในการ

ด�าเนนิชวีติ นอกจากนีส้ิง่ทีไ่ด้รบักลบัมา

จากโครงการก�าลังใจฯ คือได้รับการดูแล 

มทีีอ่ยูอ่าศยัทีด่ขีึน้ มอีาชพีเป็นของตวัเอง 

อยูท่ีบ้่าน ท�าร้านเสริมสวย และโดยเฉพาะ 

หมอดูไพ่ยิบซี จากเดิมเร่ิมต้นไม่มีใคร 

รู้ว่า..ดิฉันดูไพ่ยิบซีได้ จึงฉุกคิดข้ึนว่า.. 

ถ้าเราเอาแต่อยู่กับที่เฉย ๆ ก็คงไม่มีใคร

รู้จัก ก็เลยเกิดไอเดีย “หมอกระเป๋า” 

ขึ้นมา โดยขับรถตระเวนไปทุกที่ เพื่อหา

ลกูค้า ซึง่กไ็ด้รบัผลตอบรับอย่างทีห่วงัไว้

อุทาหรณ์สอนใจฝากไว้ให้ 
ผู้ที่คิดกระท�าความผิด

 จากบทความท้ังหมดนี้นับเป็น

บทเรียนราคาแพงมากส�าหรับตัวดิฉัน 

ท�าให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่กล้าใช้ชีวิต 

โดยประมาทอีก จะไม่หลงเชื่อค�าพูด 

คนง่าย ๆ หรืออยากได้อยากมีเหมือน 

คนอืน่ บทเรยีนในครัง้นีท้�าให้ดฉินัสญูเสยี

ทุกอย่าง ทั้งอิสรภาพ อนาคต และคนท่ี

เรารักทุกอย่างจบสิ้นนับตั้งแต่วินาทีแรก

ที่ถูกจองจ�า 

หลังจากพ้นโทษ
ดิฉันได้โอบกอด
ลูกชายทั้งสองคน

แบบที่อยากท�ามานานแล้ว

 “คุณหนึ่งฤทัย จ�าปานิล” เป็น

หนึ่งในกลุ ่มผู ้ต้องขังท่ีได้รับการอบรม

จากโครงการก�าลังใจฯ ท�าให้เมื่อพ้นโทษ 

ออกมา ได้มีอาชีพและมีงานท�า โดย

ปัจจุบันยังได ้น�าทักษะความรู ้หมอด ู

ไพ่ยบิซรีบัตรวจดวงชะตาให้แก่ประชาชน

ทั่วไป รวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวง

ต่าง ๆ มากมาย อาทิ นางงาม นายแบบ 

และผูบ้รหิาร ซึง่สามารถสร้างรายได้เสรมิ

เพ่ิมช่องทางท�ากินสุจริต ป้องกันการ 

หลงผิดได้ในอนาคต
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ASEAN-ACT คืออะไร
  

    โครงการอาเซียน - ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  
(ASEAN-ACT) เป็นโครงการท่ีต่อยอดจากโครงการออสเตรเลีย 
- เอเชีย เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ (AAPTIP) ซึ่งได้ดำาเนินการไป
เมื่อปี 2557 - 2561 โดยรัฐบาลไทยและออสเตรเลียได้ลงนาม 
ในข้อตกลงเสริมว่าด้วยโครงการอาเซียน - ออสเตรเลีย  
เพือ่ตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์(Subsidiary Arrangement between 
the Government of the Kingdom of Thailand and the 
Government of Australia - ASEAN-ACT) เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2561 และมีระยะเวลาการดำาเนินโครงการทั้งสิ้น 
10 ปี ระหว่างปี 2561 - 2571 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในการตอบสนอง
ต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งด้านการป้องกันและปราบปราม  
การให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือและเยียวยา ตลอดจน
ส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้
อนุ สัญญาอา เซี ยนว่ าด้ วยการต่ อต้ านการค้ าม นุษย์   
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against  
Trafficking in Persons, Especially Women and Children -  
ACTIP) ท่ีประเทศไทยเป็นภาคี ซ่ึงรัฐบาลออสเตรเลียให้การสนับสนุน 
งบประมาณจำานวน 80,000,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในการ
ดำาเนินโครงการ

กระทรวงยุติธรรมกับบทบาทนำาของไทย
ในการขับเคลื่อนโครงการอาเซียน - ออสเตรเลีย 

เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 
(ASEAN-ACT)  

“

“
โดย นางกาบแก้ว กาพย์เกิด ทองทิพยา 

นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�ร กองก�รต�่งประเทศ 

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงยุติธรรม
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บทบาทของไทยในการขับเคลื่อน
โครงการ 

	 กระทรวงยุติธรรมในฐานะหน่วยงานประสาน
งานหลักของไทย	(Coordinating	Authority)	มีบทบาท
ในการเสนอการจัดต้ังคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการ
อาเซียน	 -	ออสเตรเลีย	 เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์	 (ASEAN 
-ACT)	 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์	คร้ังท่ี	3/2563	เม่ือวันท่ี	17	สิงหาคม	2563		ซ่ึงมี 
รองนายกรัฐมนตรี	(พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ)	เป็นประธาน	
และท่ีประชุมได้เห็นชอบร่างคำาส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
ขับเคล่ือนโครงการ	ASEAN-ACT	 ท้ังน้ี	 รองนายกรัฐมนตรี	 
(พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ)	ได้ลงนามในคำาส่ังเรียบร้อยแล้ว 
เมือ่วนัที	่5	พฤศจกิายน	2563	โดยมปีลดักระทรวงยตุธิรรม 
เป็นประธานอนุกรรมการ	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	
เป็นรองประธานอนุกรรมการ	 และผู้อำานวยการ 
กองการต่างประเทศ	 สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
	 นอกจากนี้	 ยังมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องของไทย
ที่มีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนโครงการ	ASEAN-ACT	
ในฐานะอนุกรรมการ	 ได้แก่	 สำานักงานศาลยุติธรรม	
สำานักงานอัยการสูงสุด	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์	 กระทรวงแรงงาน	 กระทรวง
การต่างประเทศ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 กรมบังคับคดี	 
สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	กรมประมง 
ศูนย์พิทักษ์เด็ก	 สตรี	 ครอบครัว	 ป้องกันปราบปราม 
การค้ามนุษย	์(สำานกังานตำารวจแหง่ชาต)ิ	และกองทพัเรอื	

ASEAN-ACT

ASEAN-ACT
ความร่วมมือร่วมใจระหว่างไทย - ออสเตรเลีย 
ภายใต้โครงการ 

	 เมือ่วนัที	่8	ธนัวาคม	2563	ศาสตราจารย์พิเศษวศิษิฏ์	 
วิศิษฏ์สรอรรถ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 ได้เป็นประธาน 
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาเซียน	 -	
ออสเตรเลีย	 เพือ่ต่อต้านการค้ามนษุย์	 (ASEAN-ACT)	ประจำาปี 
2563	ณ	 โรงแรมทีเค	 พาเลซ	 &	 คอนเวนชั่น	 แจ้งวัฒนะ	
กรุงเทพมหานคร	 โดยมี	 นายนิยม	 เติมศรีสุข	 รองปลัด
กระทรวงยุติธรรม	 เป็นรองประธานอนุกรรมการ	 และ 
นางสาวอทิตยา	 ทองบุญ	 ผู้อำานวยการกองการต่างประเทศ	
เป็นฝ่ายเลขานุการ	 และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
ผูแ้ทนจากหน่วยงานทีเ่ป็นอนกุรรมการฯ	ผูแ้ทนจากโครงการ 
ASEAN-ACT	และผูแ้ทนจากสถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลยี
ประจำาประเทศไทย	 โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เน้นยำ้า 
ถึงความสำาคัญของการต่อต้านการค้ามนุษย์	 ซึ่งถือเป็นวาระ 
ในระดับสากลที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา	 
และในโอกาสนี้ ท่ีประชุมยั ง ได ้ เห็นชอบการแต ่ งตั้ ง 
พลตำารวจเอก	ธรรมศักดิ	์วชิชารยะ	รองเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี
ฝ่ายการเมือง	เป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการฯ	ในฐานะ 
ผู ้ เชี่ยวชาญและมีบทบาทสำาคัญด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์อีกด้วย	 ซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรม
เล็งเห็นว่า	 การจัดต้ังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 
ASEAN-ACT	 ได้สะท้อนให้เห็นถึงการที่รัฐบาลไทยมีความ
จริงใจและความพยายามทีจ่ะยกระดบัการตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	 ซึ่งจะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
ท่ีดียิ่งข้ึน	 อีกท้ังยังแสดงความขอบคุณรัฐบาลออสเตรเลีย 
ที่สนับสนุนในการดำาเนินโครงการ	 ASEAN-ACT	 ในภูมิภาค
อาเซยีน	ซึง่จะช่วยให้เกิดการขบัเคลือ่นการต่อต้านการค้ามนษุย์ 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ทิศทางของไทยในโครงการ 

ASEAN-ACT
 การกำาหนดยุทธศาสตร์และกรอบ
การดำาเนนิงานของโครงการ	ASEAN-ACT	นัน้ 
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์	 วิศิษฏ์สรอรรถ	 
ปลดักระทรวงยตุธิรรม	และนายนยิม	เตมิศรสีขุ 
รองปลดักระทรวงยตุธิรรม	ตา่งเห็นพอ้งกนัว่า	
ควรจะจัดทำาเป็นยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน	
โดยยดึยทุธศาสตรข์องคณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามการคา้มนษุย	์(ปคม.)	เป็นหลกั 
และโครงการหลักของ	ASEAN-ACT	จะต้อง
สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์หลัก
ของ	 ปคม.	 เนื่องจากประเด็นการค้ามนุษย์
ได้ถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี 
ด้านความมั่นคง	 จึงควรเริ่มต้นกำาหนด
ยุทธศาสตร์และกรอบการดำาเนินงาน	 โดย 
การวเิคราะหส์ถานการณ์/แนวโนม้ในภมูภิาค 
แล้วจึ งหารูปแบบและวิธีการที่ จะช่วย
สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์	 นอกจากนี้ 	 ผู้แทน 
หน่ วยงานที่ เ ก่ี ยวข้ อ งยั ง ได้ แจ้ ง ข้อมู ล 
การดำาเนินงาน	 ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต 
ทีเ่ปน็ประโยชน์ตอ่การขับเคลือ่นและกำาหนด
ทิศทางของโครงการในระยะต่อไป	อาทิ	

 การประชุมทวิภาคีระหว่างกองคดีการค้ามนุษย์  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมตำารวจแห่งชาติ สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา เมื่อวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งนำาไปสู่การจับกุม 
ชาวเมียนมาท่ีหลบหนีมายังฝ่ังไทย และเมียนมาได้แสดงความขอบคุณ 
รัฐบาลไทยเป็นอย่างยิ่ง

 กรมบังคับคดีได้มีความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ตามบันทึกความร่วมมือการให้ความ
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพ่ือบังคับคดีให้เป็นไปตาม 
คำาพิพากษา โดยอาจจะมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
อยู่ระหว่างปรับปรุงพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิ 
ผู้ เสียหายจากคดีค้ามนุษย์ โดยผู้เสียหายสามารถยื่นขอรับ 
การคุ้มครองได้ หากพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่านการเห็นชอบ  
ซึ่งผู้เสียหายจะได้รับค่าใช้จ่ายชดเชย จากกระบวนการสืบสวน
ทางการเงินของสำานักงาน ปปง. สำาหรับสถานะล่าสุดคือ  
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 การเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการยึดทรัพย์
ผู้กระทำาผิดคดีค้ามนุษย์ การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เรื่อง 
กระบวนการคัดกรองเหย่ือจากการค้ามนุษย์ (victim identification) 
โดยทางการไทยอาจจะขอรับการสนับสนุนข้อคิดเห็น/คำาแนะนำา 
ในเชิงกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติท่ีดีจากประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ในแต่ละด้านเพิ่มเติม ตลอดจนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจ 
ลกูเรอืประมงทีอ่าจตกเปน็เหยือ่การคา้มนษุย ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป 
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ผมมีความฝันว่าเมื่อพ้นโทษออกไป ผมจะออกไป

เปิดร้านกาแฟเล็ก ๆ ทำาร้านให้สวย ๆ ให้คนได้

เข้ามานั่งทานกาแฟ และขนมอร่อย ๆ หารายได้

ไว้เลี้ยงตนเองและครอบครัวหลังพ้นโทษ

เรือนจำ�ชั่วคร�ว
เขาบิน

สังกัดเรือนจำ�กล�งร�ชบุรี
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Cook 
& Coff 

 ร้าน Cook & Coff @ ราชบุรี เกิดขึ้นจาก
แนวคิดของนายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการ
เรอืนจำากลางราชบรุ ีท่ีมองวา่ ดว้ยการทีเ่รอืนจำากลาง
ราชบุรี ตั้งอยู่ใกล้อำาเภอจอมบึง และอำาเภอสวนผึ้ง 
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัด จึงเล็งเห็น
ให้มีการเปิดร้านอาหารแบบคาเฟ่ ชื่อร้านว่า “Cook 
& Coff @ ราชบุรี” สำาหรับใช้ส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง
ได้ฝึกวิชาชีพ เพื่อนำาไปใช้เล้ียงดูตัวเองภายหลังจาก
การพ้นโทษ  

นายยุทธนา นาคเรืองศรี 
ผู้บัญชาการเรือนจำากลางราชบุรี

@ร�ชบุรี

 เป็นความฝันเล็ก ๆ  ของ น.ช.ปอ (ขอสงวนชื่อจริง นามสกุลจริง) 
ผูต้อ้งขงัเรอืนจำากลางราชบรุทีีท่ำางานเปน็พนกังานชงกาแฟในรา้น Cook 
& Coff @ ราชบุรี เป็นการจุดประกายความหวังของผู้ที่ก้าวพลาดว่า
โอกาสยังมีให้แก้ตัวอยู่เสมอหากยังมีความหวังและสังคมยังให้โอกาส



36 ว�รส�รยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

 ร้านแห่งน้ีได้ปรับปรุงจากพื้นที่
รกร้างซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นบ่อนำ้าเก่า 
เกือบ 7 ไร่ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เรือนจำา 
ช่ัวคราวเขาบิน สังกัดเรือนจำากลางราชบุรี 
โดยไดล้งทนุปรบัปรงุสถานที ่กอ่สร้างอาคาร 
ตกแต่ง สรา้งโตะ๊ ตอ่เกา้อี ้ดว้ยแรงงานฝมีอื
ผู้ต้องขังทั้งหมด และเปิดให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว ด้วยฝีมือ 
การปรุงอาหารจากผู้ต้องขัง ทั้งอาหารไทย  
อาหารอติาเลีย่น อาหารญีปุ่น่ และยงัเลอืกใช ้
วตัถุดบิทีส่ด สะอาด จากโครงการฝกึวชิาชีพ
ในเรือนจำาชั่วคราวเขาบิน ไม่ว่าจะเป็น
โครงการ 1 ไร ่1 แสน  การปลกูผกัออร์แกนิค 
การเล้ียงปลาดุก ปลานิล การเลี้ยงไก่ไข่  
การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงนกกระทา  

 นอกจากนี้  ยั ง มีบ ริการ 
ดูดวงจากไพ่ยิบซี และการเพ้นท์เล็บ  
การจำาหน่ายอาหาร Street food โดยให้ผู้ ต้องขั ง เปิดร้ านขายอาหาร 
หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมเบื้อง ก๋วยเต๋ียว ขนมถ้วย ขนมครก ลูกช้ินปิ้ง 
ขายผักออร์แกนิค ผักปลอดสารพิษ เพื่อช่วยสร้างรายได้จากการฝึกวิชาชีพ 
ให้แก่ผู้ต้องขัง ได้เก็บเป็นเงินออมไว้ใช้หลังพ้นโทษ รวมถึงยังได้มีการฝึกผู้ต้องขัง 
ให้มีทักษะการบริหารจัดการ และการบริการร้านอาหารในหลายรูปแบบ โดยเมื่อร้าน 
มีรายได้มีกำาไร ก็จะมีเงินปันผลให้กับผู้ต้องขัง 50% ของกำาไร สำาหรับไว้เป็นทุน 
ประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษ   
 ปัจจุบันเรือนจำากลางราชบุรี  ยังไ ด้ขับเคลื่อนตามนโยบายของ 
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเป็นเรือนจำาท่องเที่ยว  
“Cook & Coff @ ราชบุรี ท่องเที่ยวเกษตรวิถี…คืนคนดีสู่สงัคม” พร้อมกับน้อมนำา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขัง  
โดยมีการบรหิารจดัการพ้ืนที ่ 37 ไร ่ของเรอืนจำาชัว่คราวเขาบนิ เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่ว
เชิงเกษตร มกีารพฒันาอบรมขดัเกลาผูต้อ้งขงั ดว้ยการทำาการเกษตร การเลีย้งสตัว ์
การผลติสนิคา้เกษตรแบบพืน้บา้น เพือ่ยกระดบัไปสูก่ารผลติสนิคา้เกษตรทีม่มีลูคา่
สูงขึ้น เช่น สอนการเพาะปลูกทุเรียน ทักษะการเลี้ยงไก่ชน การเลี้ยงโคขุน 
 รวมถึงให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้หลักการปลูกและอนุบาลต้นกล้าของพืช 
หลายชนิด เพื่อการจำาหน่าย ตลอดจนสอนการทำาบัญชีครัวเรือนของผู้ต้องขัง 
เพื่อให้สามารถจัดทำาบัญชีกำาไร ขาดทุน ในการประกอบอาชีพ เพื่อใช้เป็นอาชีพอิสระ 
ที่สร้างงาน สร้างรายได้ในอนาคต
 

ร้าน “Cook & Coff @ ราชบุรี” แห่งนี้ 

จึงถือเป็นร้านที่สร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขัง 

โดยไม่ได้หวังผลกำาไร เพียงแต่ต้องการให้ผู้ต้องขัง 

ได้รับการฝึกอบรม มีทักษะอาชีพ มีเงินทุน 

ไว้ประกอบกาชีพภายหลังการพ้นโทษ 

เป็นการคืนคนดีสู่สังคม และสามารถแก้ไขปัญหา 

การกลับมากระทำาผิดซำ้าได้อย่างยั่งยืน 

ขอขอบคุณผู้ประสานงาน :
นางสาวสาธิกา สามศรี นักทัณฑวิทยาชำานาญการพิเศษ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์



กองบัญชาการ
ทหารสูงสุดถนนเลียบคลองประปา

ศูนยราชการฯ
อาคาร B

ศูนยราชการฯ
อาคาร A

วงเว�ยนหลักสี่

สี่แยกหลักสี่

ถนนพหลโยธิน    

บิ�กซ�

ถนนติวานนท

ถนนติวานนท
หาแยกปากเกร�ด

ถนนว�ภาวดี รังสิต

ถนนว�ภาวดี รังสิตบร�ษัทไปรษณียไทย

บร�ษัททีโอที

ถนนแจงว
ัฒนะ

ทางพ�เศษ ศร�รัช

กสท

ทางพ�เศษ ศร�รัช

อาคารท่ีทำการกระทรวงยุติธรรม

รู้ไว้ใช่ว่า...

40 วารสารยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

 รู้หรือไม่ว่า ปัจจุบัน กระทรวงยุติธรรม ได้ย้าย 
สถานท่ีท�าการแห ่งใหม ่แล ้ว  จากอาคาร ศูนย ์ราชการ
เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบรีุดเิรกฤทธิ์  
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร มาอยู่ ณ ที่ท�าการแห่งใหม่ ที่อยู่เลขที่ 404 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
10210 ฝ่ังตรงข้าม CAT Telecom บริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ากัด
 ภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ประกอบด้วย 
ส�านักงานรัฐมนตรี ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 นอกจากนี้ยังจัดให้มีศูนย์บริการประชาชน ได้แก่  
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม (ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข)  
สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 ส�านักงานกองทุนยุติธรรม และ 
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม

N

กระทรวงยุติธรรม แห่งใหม่”

ส�าหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาติดต่อกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่
มีเส้นทางแนะน�าดังนี้

รถเมล์

รถไฟ

รถตู้โดยสาร

รถไฟฟ้า

- สาย 26 (เสริม) อู่มีนบุรี – ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- สาย 51 ม.เกษตรศาสตร์ – ปากเกร็ด
- สาย 52 สถานีรถบางซื่อ – ปากเกร็ด
- สาย 59 (เสริม) รังสิต – ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- สาย 66 สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)-ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
- สาย 150 แฮปปี้แลนด์ – ปากเกร็ด
- สาย 166 (เสริม) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ศูนย์ราชการฯ

ลงสถานีรถไฟหลักสี่ (โดยสารต่อด้วยรถเมล์ หรือรถตู้)

คันที่ผ่านศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

(โดยสารต่อด้วยรถเมล์ หรือรถตู้)
- BTS ลงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ แล้วต่อรถเมล์ หรือ Taxi
-  MRT ลงสถานีสวนจตุจักร หรือสถานีบางซื่อ แล้วต่อรถเมล์  

หรือ Taxi

เรือนจ�ากลางราชบุรีได้เปิดเป็นเรือนจ�า

ท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดชื่อว่าอะไร

1.“ Cook & Coff @ ราชบุรี

ท่องเที่ยวเกษตรวิถี…คืนคนดีสู่สังคม”

2.“ Cook & Coffee

ท่องเที่ยวเกษตรวิถี…คืนคนดีสู่สังคม”

กิจกรรมร่วมสนุกตอบค�ำถำมทำ้ยเล่ม  
วารสารยุติธรรม ฉบับที่ 1 ประจ�าปี 2564

กระทรวงยุตธิรรมโดยสถาบนันติวิทิยาศาสตร์  

ได้จดัท�าโมบายแอปพลเิคชนั เพือ่ให้ประชาชน 

สามารถแจ้งคนหายและค้นหาคนหายได้

ด้วยตนเองจากข้อมูลในระบบ ชื่อโมบาย

แอปพลิเคชันนี้ มีชื่อว่าอะไร 

1. แอปพลิเคชัน "รู้ทัน : Roo Than"

2. แอปพลิเคชัน "อยู่ไหน :  U-NAI"
กติกาการร่วมสนุก
- สามารถเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราที่ QR Code นี้
- ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ - 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
- ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตอบค�าถามได้ท่านละ 1 ครั้ง

กระเป๋าผ้า
กระทรวงยุติธรรม

จ�านวน 5 รางวัล

ติดตามการประกาศผลทาง Facebook : กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice,Thailand

ลุ้นรับ
ของรางวัล

1
2

โดย กองบรรณาธิการ

อาคารที่ทำาการกระทรวงยุติธรรม

เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Google Map



Promoting a fair society based on equality

สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม
บนรากฐานของความเท่าเทียม

วิสัยทัศน์ กระทรวงยุติธรรม

Facebook Twitter

Justice Care
ที่อยู�ติดต�อ
สยจ. ทั่วประเทศ

แผนที่
Google map
มากระทรวง

เว็บไซต�
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