
การน าระบบแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI  Map)  

มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่ออ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ๑ 
 

๑ ความหมายลักษณะของระบบแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต DSI Map  

 ส ำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำรจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติกำรแผนท่ีและภูมิสำรสนเทศ เพื่อรองรับภำรกิจในกำรตรวจสอบกำรบุกรุกท่ีดินของรัฐประเภทต่ำงๆ 
โดยใช้ฐำนข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ เช่น ภำพถ่ำยดำวเทียม ภำพถ่ำยทำงอำกำศ และอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้ำไปยัง
โปรแกรมกำรตรวจสอบพื้นท่ี โดยได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนฐำนข้อมูลจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นเรื่อง
เร่งด่วนท่ีจะสร้ำงระบบฐำนข้อมูลเชิงพื้นท่ี เพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรถือครองสิทธิที่ดินของผู้บุกรุก
ท่ีดินของรัฐ  จึงได้มีกำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบพื้นท่ี  โดยกำรจัดท ำระบบแม่ข่ำยแผนท่ีผ่ำนอินเตอร์เน็ต     
DSI Map  ซึ่งจะสำมำรถตรวจสอบข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ท ำให้มีฐำนข้อมูลเกี่ยวกับแนวเขตป่ำ      
เขตอนุรักษ์พื้นท่ีต่ำงๆ ท ำให้สำมำรถเข้ำใจสภำพปัญหำของพื้นท่ี และท ำควำมเข้ำใจข้อมูลแนวเขตท่ีดินประเภท
ต่ำงๆ ได้ และท่ีส ำคัญสำมำรถตรวจสอบต ำแหน่งพื้นท่ีเกิดเหตุว่ำอยู่ในเขตสงวนหวงห้ำมประเภทต่ำงๆหรือไม่ได้
โดยง่ำย โดยผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต  ท้ังนี้เพื่อท่ีจะสร้ำงหน่วยตรวจสอบให้อยู่ในพื้นท่ีมำกขึ้นโดยเฉพำะประชำชน
ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีจะทรำบกำรเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีได้ทันทีหำกมีกำรบุกรุก และจะสำมำรถตรวจสอบพื้นท่ีเกิดเหตุได้
ด้วยตนเองด้วยระบบดังกล่ำว ไปแจ้งหน่วยงำนในพื้นท่ี อันเป็นกำรป้องกันกำรกระท ำทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ     
บำงคนท่ีร่วมกับนำยทุนในกำรแสวงหำผลประโยชน์อันมิชอบต่อไป  

 ระบบแผนท่ี DSI Map มวีัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำระบบ คือ 
  ๑. เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีมีฐำนข้อมูลเกี่ยวกับแนวเขตป่ำและเขตอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

ได้ทุกพื้นท่ีของประเทศไทยผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตเป็นกำรลดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำร

ท ำงำน ท ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและมีขีดควำมสำมำรถเรียนรู้งำนท่ีตนท ำได้อย่ำงเข้ำใจ ตอบสนอง

ภำรกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษและภำครัฐ 

๒.เพื่อกำรพัฒนำแม่ข่ำยแผนท่ีในกำรสนับสนุนงำนคดีพิเศษและต่อยอดในฐำนอื่นๆต่อไป
ก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงท่ีหลำกหลำยอย่ำงเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน

                                         
๑ พ.ต.ต.ณฐพล  ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  



๒ 

 
รูปแบบของระบบ  

  ระบบแม่ข่ำยแผนท่ีผ่ำน Internet เป็นรูปแบบกำรให้บริกำรข้อมูลแผนท่ี และข้อมูล             

ภูมิสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง อำทิ ข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศ ภำพดำวเทียม ข้อมูลในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 

(Geographic Information System: GIS) ข้อมูลจำกระบบก ำหนดต ำแหน่งบนโลก (Global Positioning 

System: GPS) ผ่ำนระบบเครือข่ำย Internet โดยผู้ใช้งำนท่ัวไปสำมำรถเข้ำถึง และเรียกดูข้อมูลดังกล่ำวผ่ำน

โปรแกรม Web Browser ท่ัวไป อำทิ Internet Explorer, Mozilla Firefox ผู้ใช้งำนสำมำรถเรียกแสดงผลช้ัน

ข้อมูลต่ำงๆ ท่ีมีอยู่ในระบบได้อย่ำงเป็นอิสระ  กำรใช้งำน  DSI Map เป็นกำรใช้งำนบนพื้นฐำน  Google map    

ท่ีทุกคนสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงง่ำยและสะดวกในกำรค้นหำเข้ำใจได้อย่ำงทันที และน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร

สืบสวนสอบสวนและประชำชนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรเฝ้ำระวังกำรบุกรุกพื้นท่ีป่ำได้เป็นอย่ำงดี จำกกำรใช้ระบบ

แม่ข่ำยแผนท่ีผ่ำนอินเตอร์เน็ต DSI Map ของศูนย์ปฏิบัติกำรแผนท่ีและภูมิสำรสนเทศ  สำมำรถสรุปประเด็นได้ว่ำ   

มีฐำนข้อมูลเกี่ยวกับแนวเขตป่ำและเขตอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ทุกพื้นท่ีของประเทศไทยผ่ำน

ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นกำรลดงบประมำณ ค่ำใช้จ่ำย เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำรท ำงำน ท ำให้เกิดประสิทธิภำพ

ในกำรปฏิบัติงำนและเจ้ำหน้ำท่ีมีขีดควำมสำมำรถเรียนรู้งำนท่ีตนท ำได้อย่ำงเข้ำใจ ตอบสนองภำรกิจของกรม

สอบสวนคดีพิเศษและรัฐ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   เพื่อจะได้มีกำรพัฒนำแม่ข่ำยแผนท่ีเพื่อสนับสนุนงำนคดีพิเศษ 

เพื่อต่อยอดในฐำนอื่น ๆ ต่อไป  เช่น กำรน ำระบบกำรติดตำมคนร้ำยมำใช้ร่วมกับ  DSI  Map ก่อให้เกิดกำร

เปล่ียนแปลงหลำยส่ิงหลำยอย่ำงเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

   

๒.แนวคิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมแบบใหม่ ๒ 

ทฤษฎีและหลักกำรท่ีเกี่ยวข้องกับงำนป้องกันอำชญำกรรมสมัยใหม่ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ต ำรวจไทยใช้แนวทำงกำรท ำงำนโดยมุ่งเน้นกำร บังคับใช้กฎหมำยเป็นหลัก โดยพยำยำมระดมจับกุมผู้กระท ำผิดให้

ได้จ ำนวนมำก ๆ ให้ต ำรวจตระเวนตรวจเพื่อหวังผลในกำรป้องกันอำชญำกรรม แต่วิธีกำรดังกล่ำว ไม่สำมำรถลด

อำชญำกรรมได้ต่อมำต ำรวจเริ่มมองเห็นควำมจริงว่ำกำรท ำงำน เพียงล ำพังโดยปรำศจำกควำมร่วมมือจำก

ประชำชน ไม่อำจท ำให้งำนต ำรวจประสบควำมส ำเร็จได้ ต่อมำได้มีกำรศึกษำวิจัยเพื่อหำแนวทำงกำรท ำงำนใหม่ท่ี

มีประสิทธิภำพจนกระท่ังค้นพบ “ทฤษฎีต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน” ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีพลิกโฉมหน้ำวงกำร ต ำรวจโลก     

โดยให้ต ำรวจเปล่ียนทิศทำงกำรท ำงำน จำกเป็นผู้ใช้อ ำนำจบังคับใช้กฎหมำยกับประชำชน เป็นกำรหันหน้ำเข้ำหำ

                                         
๒  http://www.csd.go.th/Dimensions_csd/Chapter%2002.pdf 



๓ 

 
ประชำชน ท ำหน้ำท่ีปกป้องและให้บริกำร สร้ำงควำมคุ้นเคยด้วยควำมจริงใจ เมื่อประชำชนไว้วำงใจก็จะให้ข้อมูล

ให้ข่ำว บอกปัญหำและควำมต้องกำรให้ทรำบ จำกนั้นต ำรวจกับประชำชนก็จะร่วมมือกันแก้ปัญหำให้ตรงตำม

ควำมต้องกำรทฤษฎีต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน โดยหลักกำรดังกล่ำวมีดังนี้   

  แนวทฤษฎีกำรป้องกันอำชญำกรรมสมัยใหม่ “๕ ทฤษฎี ๑ หลักกำร” คือ 

๑. ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมำย (Law Enforcement) กำรท ำหน้ำท่ีจับผู้ร้ำย  

๒. ทฤษฎีต ำรวจชุมชนสัมพันธ์ (Police Community Relation) ท ำหน้ำท่ีเป็นเพื่อนของ

ชุมชน ช่วยลดควำมขัดแย้งและเพิ่มช่องทำงส่ือสำรกับประชำชน 

๓. ทฤษฎีต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing) ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ให้บริกำร  

๔. ทฤษฎีป้องกันอำชญำกรรมโดยสภำพแวดล้อม (Crime Control Through 

Environmental Design) ท ำหน้ำท่ีเป็นนักวำงแผนป้องกัน  

๕. ทฤษฎีหน้ำต่ำงแตก (Broken Window) ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ตรวจตรำควำมเรียบร้อย เมื่อพบ

ปัญหำให้รีบแก้ไขทันทีก่อนท่ีปัญหำเล็กๆ จะลุกลำมกลำยเป็นเรื่องใหญ่  

 

๓ แนวคิดในการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ๓ 

แนวควำมคิดเรื่อง ยุติธรรมชุมชน หรือ Community Justice เป็นแนวควำมคิดท่ีใหม่ส ำหรับ

ประเทศไทยปัจจุบันซึ่งคุ้นเคยกับระบบ กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชนโดยรัฐฝ่ำยเดียว มำเป็นเวลำนำน

กว่ำร้อยปี นับต้ังแต่ได้มีกำรเปล่ียนระบบกฎหมำยจำกระบบกฎหมำยพระธรรมศำสตร์ซึ่งใช้มำแต่เดิมต้ังแต่สมัยต้น

กรุงศรีอยุธยำ หรือท่ีเรียกกันจนติดปำกว่ำกฎหมำยตรำสำมดวงในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์มำเป็นระบบกฎหมำย

แบบยุโรปท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันแนวควำมคิดหนึ่งท่ีติดมำกับระบบกฎหมำยยุโรปด้วยก็คือ ควำมคิดท่ีว่ำกฎหมำย

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกฎหมำยอำญำ เป็นเรื่องของกำรใช้อ ำนำจรัฐต่อประชำชนและเป็นเรื่องท่ีรัฐเป็นผู้อ ำนวยควำม

ยุติธรรมแก่ประชำชนฝ่ำยเดียว ประชำชนเป็นเพียงผู้มำร้องขอ รอรับ หรือได้รับผลจำกกระบวนกำรยุติธรรมท่ีรัฐ

เป็นผู้จัดกำรและจัดให้เท่ำนั้น ประชำชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนกำรยุติธรรมแต่อย่ำงใด หลังจำกแนวคิดนี้อยู่มำ

เป็นเวลำนำนกว่ำร้อยปี ท ำให้ทุกฝ่ำยยอมรับและเช่ือแนวควำมคิดดังกล่ำว ซึ่งต้องยอมรับว่ำกระบวนกำรยุติธรรม

โดยท่ัวไปนั้นอำจไม่สำมำรถป้องกันและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงแท้จริง 

                                         
๓ http://www.scbchallenge.com/challenge2008/commu20website/group10/community_Justice.html 



๔ 

 
ปัญหำหลักของระบบยุติธรรมหลักคืออะไร ปัจจุบันปัญหำของระบบยุติธรรมหลักของไทยพอจะ

แบ่งได้ ๓ ประกำร คือ  คดีล้นศำล คนล้นคุก  กำรละเลยเหยื่ออำชญำกรรม ตำม พ.ร.บ. ค่ำตอบแทนเหยื่อ       

ค่ำทดแทน และค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๕๔ เหยื่ออำชญำกรรมมีสิทธิท่ีจะได้รับกำรคุ้มครอง กำร

ปฏิบัติท่ีเหมำะสม และกำรตอบแทนท่ีจ ำเป็นและสมควร รวมท้ังควำมช่วยเหลือจำกรัฐ (ในคดีควำมผิดเกี่ยวกับ

เพศ ควำมผิดเกี่ยวกับชีวิต และร่ำงกำย ควำมผิดต่อชีวิต ควำมผิดฐำนท ำให้แท้งลูก และควำมผิดฐำนทอดท้ิงเด็ก 

คนป่วยเจ็บ หรือคนชรำ) โดยรัฐใช้เงินภำษีอำกรชดใช้ ผู้ไ ด้รั บควำมเสียหำย มิใช่กำรชดใช้เยียวยำ 

(รับผิดชอบ) ระหว่ำงผู้กระท ำ กับ ผู้ได้รับควำมเสียหำย ปัญหำควำมเส่ือมสลำยของชุมชน ชุมชนไม่มีส่วนร่วมใน

กระบวนกำรยุติธรรม คิดว่ำหน้ำท่ีส ำคัญของพลเมืองในกระบวนกำรยุติธรรม คือ กำรเป็นพยำนศำลเท่ำนั้น เป็น

กำรแบ่งแยกหน้ำท่ีในกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำอำชญำกรรมระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ กับประชำชนอย่ำงชัดเจน ไม่

เห็นควำมส ำคัญของกำรรวมพลังต่อต้ำนอำชญำกรรม ข้อพิพำทหรือพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรำรถนำทุกเรื่องถูกน ำเข้ำสู่

กระบวนกำรยุติธรรม หรือใช้วิธีกำรนอกระบบ 

ยุติธรรมชุมชน (Community Justice) คือกำรกระท ำระดับรำกฐำนท่ีประชำชน องค์กรชุมชน 

และระบบยุติธรรมจะสำมำรถใช้ควบคุมอำชญำกรรม และควำมไร้ระเบียบของสังคมได้ (Karp and Clear, 

๒๐๐๐)ยุติธรรมชุมชน หมำยถึง วิธีกำรในกำรขับเคล่ือนชุมชนให้เป็นหุ้นส่วนในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรควบคุม

อำชญำกรรมและแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน และชุมชน หมำยถึง เครือข่ำยควำมสัมพันธ์

ทำงสังคมมิใช่พื้นท่ี (McCold and Wachtel, ๑๙๗๗)  นอกจำกนี้นิยำมของยุติธรรมชุมชน เชิงปฏิบัติกำร 

หมำยถึง ยุทธศำสตร์และยุทธวิธีส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชำชนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมหรือเป็น

หุ้นส่วนในกำรป้องกัน ควบคุมอำชญำกรรม จัดกำรควำมขัดแย้งเชิงสมำนฉันท์ ลดและเยียวยำควำมเสียหำยหรือ

ควำมรุนแรงท่ีเกิดจำกอำชญำกรรมหรือกำรกระท ำผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยกำรฟื้นฟูระบบยุติธรรม

เชิงจำรีตและ/หรือพัฒนำระบบยุติธรรมชุมชน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้ประชำชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และเข้ำถึง

ควำมยุติธรรมและเพื่อให้ชุมชนมีศักยภำพและควำมสมำนฉันท์  จำกนิยำมเชิงวิชำกำรและเชิงปฏิบัติกำรข้ำงต้น 

สำมำรถสรุปได้ว่ำ ยุติธรรมชุมชนเป็นยุทธศำสตร์เชิงปฏิบัติกำรในรูปของมำตรกำร/วิธีกำร/กระบวนกำรท่ีกระท ำ

ในชุมชนระดับรำกหญ้ำชุมชนต้องเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรมีส่วนร่วมหรือเป็นหุ้นส่วน 

ภำรกิจหลักของยุติธรรมชุมชน คือ กำรป้องกันและควบคุมอำชญำกรรมและควำมไร้ระเบียบของ

ชุมชน แก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นด้วยวิธีกำรเชิงสมำนฉันท์ เยียวยำควำมรุนแรงท่ีเกิดอำชญำกรรม 

และรับคืนผู้กระท ำผิดกลับสู่ชุมชน กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรมีลักษณะเชิงรุกมำกกว่ำต้ังรับปัญหำท่ีปลำยทำงมี



๕ 

 
เป้ำหมำยส ำคัญในกำรสร้ำงพลังควำมเข้มแข้งให้ชุมชนรักษำควำมปลอดภัย อ ำนวยควำมยุติธรรมระดับชุมชน และ

พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในชุมชน เพื่อให้ควำมยุติธรรมเกิดขึ้นอย่ำงแท้จริง โดยผู้ท่ีได้รับผลกระทบเป็นผู้

อ ำนวยควำมยุติธรรมร่วมกับกระบวนกำรยุติธรรม จึงเกิดเป็นแนวควำมคิดของยุติธรรมชุมชนขึ้น ซึ่งควำมหมำย

ของยุติธรรมชุมชนนั้น หลำยท่ำนอำจมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันไป บำงท่ำนอำจเห็นว่ำ เป็นกำรควบคุม

อำชญำกรรมโดยชุมชนร่วมมือกับต ำรวจในกำรป้องกันและลดปัญหำอำชญำกรรม บำงท่ำนอำจมองว่ำ เป็นกำร

ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในกระทรวงยุติธรรมและ/หรือศำลกับชุมชน โดยตระหนักว่ำปัญหำ

อำชญำกรรมเป็นประเด็นของปัญหำสังคม ซึ่งกระบวนกำรยุติธรรมท้ังระบบต้องให้ควำมส ำคัญเข้ำมำท ำงำน

ร่วมกับชุมชนมำกขึ้น บำงท่ำนอำจมองว่ำเป็นกำรลงโทษหรือแก้ไขผู้กระท ำผิดโดยอำศัยควำมร่วมมือจำกชุมชน 

โดยใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ในชุมชน ในขณะท่ีบำงส่วนมองไปท่ีบทบำทของกำรจัดกำรยุติธรรมแบบสมำนฉันท์โดย

ชุมชนเป็นหลักแม้ว่ำมุมมองต่อค ำว่ำยุติธรรมชุมชนหลำยฝ่ำยจะเข้ำใจและมองยุติธรรมชุมชนแตกต่ำงกันไป แต่มี

รำกฐำนส ำคัญยิ่งส่ิงหนึ่งท่ีทุกกลุ่มควำมคิดเห็นเหมือนกัน คือ กำรท ำงำนอย่ำงร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนใน

กระบวนกำรยุติธรรมกับชุมชน ซึ่งหำกให้นิยำมของค ำว่ำยุติธรรมชุมชนแล้วค ำนิยำมควรจะระกอบด้วย

องค์ประกอบส ำคัญ ๓ ประกำร คือ เป็นกิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและควบคุมปัญหำอำชญำกรรมในชุมชนเป็นกำร

ด ำเนินกำรโดยชุมชนเพื่อชุมชนรัฐมีหน้ำท่ีเป็นหุ้นส่วนร่วมกับชุมชน 

ภารกิจหลักของยุติธรรมชุมชน 

๑. กำรป้องกันและควบคุมอำชญำกรรมและกำรกระท ำผิด  

๒. กำรจัดกำรควำมขัดแย้งเชิงสมำนฉันท์ (Restorative justice)  

๓. เยียวยำและเสริมพลังเหยื่ออำชญำกรรม  

๔. รับผู้กระท ำผิดกลับคืนสู่ชุมชน (Reintegration) 

กำรด ำเนินกำรจัดให้มียุติธรรมชุมชนนั้น ต้องเป็นเรื่องของควำมสมัครใจของชุมชนท่ีจะมำร่วม

ท ำงำนร่วมกันกับภำครัฐเพื่อประโยชน์ของชุมชนนั้นเอง โดยกำรท ำให้ชุมชนท่ีตนเองอำศัยอยู่นั้นสงบสุข ปลอดภัย

น่ำอยู่ โดยต้ังอยู่บนหลักกำรท่ีว่ำ ไม่มีใครรัก ห่วงใยชุมชนมำกไปกว่ำคนท่ีอยู่ในชุมชนนั้นเอง รัฐจะต้องเฟ้นหำ

กลุ่มผู้แทนในชุมชนท่ีอำสำสมัครเข้ำท ำงำนเพรำะมีควำมห่วงใย พร้อมท่ีจะดูแลชุมชนของตน มำจัดฝึกอบรม ให้

ควำมรู้ จัดสร้ำงเครือข่ำยกำรประสำนงำนท่ีมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรส่ือสำร เพื่อรับแจ้งเหตุร้ำย

จำกยุติธรรมชุมชน เพื่อให้ค ำปรึกษำหำรือในด้ำนกฎหมำยหรือกำรป้องกันอำชญำกรรม เพื่อกำรป้องกันและเฝ้ำ

ระวังเรื่องยำเสพติด เพื่อให้ค ำแนะน ำในกำรแก้ปัญหำสังคมให้กับยุติธรรมชุมชนในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อเป็นพี่เล้ียง



๖ 

 
อำสำสมัครยุติธรรมชุมชนในกำรไกล่เกล่ียข้อขัดแย้งหรือข้อพิพำทในชุมชน รวมท้ังอำจร่วมกันวำงแผนในกำร

อบรมดูแลเด็กและเยำวชนและป้องกันกำรกระท ำผิดของเด็กและเยำวชนโดยเฉพำะกลุ่มท่ีเริ่มมีพฤติกรรมเส่ียงท่ี

อำจจะน ำไปสู่กำรกระท ำผิด ซึ่งอำจจะเป็นกำรร่วมมือกันจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมให้เยำวชนได้รับรู้ถึงผลกระทบ

ของกำรกระท ำผิด เป็นต้น   (เรียบเรียงจำกบทควำม“กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์”โดย ผศ.ดร.จุฑำรัตน์ 

เอื้ออ ำนวย และ“ยุติธรรมชุมชน: กำรสร้ำงควำมยุติธรรมโดยประชำชน” โดยวันชัย รุจนวงศ์)  

 

๔.บทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน 
  กระทรวงยุติธรรมภำยหลังจำกกำรปฏิรูประบบรำชกำรเมื่อวันท่ี ๓ ตุลำคม ๒๕๔๕ ได้มีกำร

เปล่ียนแปลงโครงสร้ำงและภำรกิจอย่ำงมำกมำย เพื่อยกระดับกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรในกำรอ ำนวยควำม

ยุติธรรมให้แก่ประชำชน ประกอบกับกำรท่ีกระทรวงยุติธรรมและศำลยุติธรรมได้ถูกแยกออกจำกกันเป็นครั้งแรก

นับต้ังแต่ท่ีพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวได้ทรงจัดต้ังกระทรวง ยุติธรรมเม่ือวันท่ี ๒๕ มีนำคม ๒๔๓๔  

ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง  รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีต้องกำรให้มีกำร

แบ่งแยกอ ำนำจกันให้ชัดเจนระหว่ำงอ ำนำจบริหำรและอ ำนำจตุลำกำร 

  ดังนั้นบทบำท อ ำนำจ หน้ำท่ีของกระทรวงยุติธรรมท่ีมีต่อประชำชนนั้นก็มีกำรปรับเปล่ียนไปตำม

โครงสร้ำงและภำรกิจดังกล่ำว  เมื่อตัดอ ำนำจทำงด้ำนกำรพิจำรณำอรรถคดีออกไป กระทรวงยุติธรรมจึงมีภำรกิจ

หลักท่ีส ำคัญในด้ำนกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมเบื้องต้นก่อนกำรพิจำรณำส่ังฟ้องคดีของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  

ภำรกิจในด้ำนกำรด ำเนินกำรบังคับคดีตำมค ำพิพำกษำและค ำส่ังศำล ท้ังทำงคดีแพ่งและคดีอำญำ  ตลอดจน

รวมถึงงำนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชน งำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  งำนป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ  งำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ เป็นต้น  ท้ังนี้สำมำรถสรุปบทบำทหน้ำท่ีของ

กระทรวงยุติธรรมในกำรอ ำนวยควำม ยุติธรรมให้แก่ประชำชนได้ โดยปรำกฏในมำตรำ ๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึ่งก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีของกระทรวงยุติธรรมไว้ให้มีอ ำนำจหน้ำท่ี

เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรยุติธรรม  เสริมสร้ำงและอ ำนวยควำมยุติธรรมในสังคม และรำชกำรอื่น

ตำมท่ีมีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนรำชกำรท่ีสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

   



๗ 

 
  กระทรวงยุติธรรมจึงมีบทบำท หน้ำท่ีในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชนดังนี้๔  

  ๑. ภำรกิจด้ำนกำรบริหำรและประสำนงำนกับหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมในกำรร่วมมือ

และประสำนงำนในด้ำนงำนยุติธรรม เช่น ส ำนักงำนศำลยุติธรรม ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

เป็นต้นและรวมถึงกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมของต่ำงประเทศด้วย 

  ๒. ภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำนโยบำย พัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม โดยกำรศึกษำวิจัย 

ประเมินผลกำรบังคับใช้กฎหมำย เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำให้เกิดควำมยุติธรรมแก่ประชำชน เช่น        

ร่ำง พ.ร.บ. จรำจรทำงบก (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... (ก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนมีอ ำนำจส่ังให้ผู้ขับข่ีรถขณะเมำสุรำทดสอบ)  

ร่ำง พ.ร.บ. ไกล่เกล่ียข้อพิพำทคดีอำญำในช้ันสอบสวน พ.ศ. ....  กำรจัดต้ังสถำบันอนุญำโตตุลำกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นต้น 

  ๓. ภำรกิจด้ำนกำรเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ท้ังในด้ำนกำร

ก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์  กำรอ ำนวยกำรบังคับใช้กฎหมำย  กำรประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ   

เป็นต้น  เช่น กำรด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดภำยใต้กลไกขับเคล่ือนของศูนย์อ ำนวยกำรป้องกัน

และปรำบปรำมยำเสพติด  กำรสกัดกำรค้ำยำเสพติดตำมแนวชำยแดน ฯลฯ 

  ๔. ภำรกิจด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ  กำรสร้ำงและส่งเสริมกำรมีส่วน

ร่วมในทุกภำคส่วนของสังคมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ  รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกร      

กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้ำงธรรมำภิบำลให้เกิดขึ้นใน

หน่วยงำนภำครัฐ  โดยกำรประสำนควำมร่วมมือกับคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ      

ซึ่งเป็นองค์อิสระตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  ๕. ภำรกิจด้ำนกำรคุมควำมประพฤติผู้กระท ำผิดท้ังเด็ก เยำวชน และผู้ใหญ่ โดยกำรสืบเสำะ

ประวัติเพื่อประกอบกำรพิจำรณำคดี กำรสอดส่อง ติดตำม แก้ไขพฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 

และสนับสนุนให้ชุมชนและภำคประชำสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมและกำรปฏิบัติต่อ

ผู้กระท ำผิด และผู้ท่ีอยู่ในกระบวนกำรคุมประพฤติ ท้ังนี้เพื่อเสริมสร้ำงควำมสงบสุขในสังคม เช่น กำรจัดกิจกรรม

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท ำผิด  กำรสงเครำะห์ผู้กระท ำผิด  กำรจัดให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติท ำงำนบริกำรสังคม กำรจัดให้

ผู้ต้องโทษท ำงำนบริกำรสังคมแทนค่ำปรับงำนอำสำสมัครคุมประพฤติ เป็นต้น 

                                         
๔ Website2556.moj.go.th/upload/mini110_download/.../902_2036.doc 



๘ 

 
  ๖. ภำรกิจด้ำนกำรควบคุมผู้ต้องขัง  กำรบ ำบัดฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ เช่น กำรพัฒนำพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำจิตใจ  กำรจัดกำร ฝึกอำชีพ      

กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนปล่อย  กำรบ ำบัดและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ

ยำเสพติดในเรือนจ ำ กำรประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ เป็นต้น 

  ๗. ภำรกิจด้ำนกำรพิทักษ์ ผู้เยำว์และคืนเด็กดี สู่สังคม โดยกำรพิทักษ์ คุ้มครองสิทธิและ         

สวัสดีภำพเด็ก เยำวชน ผู้เยำว์และครอบครัวท่ีเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก  กำรด ำเนินงำน   ด้ำนคดีเด็ก 

กำรป้องกัน บ ำบัด แก้ไข ฟื้นฟู พัฒนำ สงเครำะห์ และติดตำมประเมินผล ตลอดจนกำรประสำนควำมร่วมมือ 

สร้ำงเครือข่ำยกับชุมชน องค์กรอื่นๆ ท้ังในและต่ำงประเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนกำรยุติธรรมและป้องกันกำร

กระท ำผิดของเด็กและเยำวชน  เช่น กำรสืบเสำะและพินิจเด็กและเยำวชนซึ่งต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดรวมท้ัง

สำเหตุแห่งกำรกระท ำควำมผิดเพื่อรำยงำนต่อศำล  กำรควบคุมคุม บ ำบัด ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กและเยำวชน  ก ำกับ

กำรปกครองผู้เยำว์ตำมค ำส่ังศำลจนกว่ำจะบรรลุนิติภำวะ เป็นต้น 

  ๘. ภำรกิจด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำม และควบคุมคดีพิเศษท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 

ควำมมั่นคง และควำมปลอดภัย โดยด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง สืบสวนสอบสวน แสวงหำข้อเท็จจริง และด ำเนินคดี    

เพื่อปกป้องและรักษำรำยได้ของรัฐ ปรำบปรำมขบวนกำรทุจริตและสร้ำงผลกระทบให้กับองค์กรเอกชนข้ำมชำติ  

รวมถึงควำมผิดทำงอำญำอื่นท่ีมีควำมซับซ้อน ควำมผิดข้ำมชำติท่ีเป็นองค์กรอำชญำกรรม มีผู้มีอิทธิพลท่ีส ำคัญ

เป็นตัวกำร หรือคดีอำญำท่ีอำจมีผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน 

ควำมมั่นคงของประเทศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศหรือระบบเศรษฐกิจ กำรคลังของประเทศท่ีคณะกรรมกำร

คดีพิเศษอนุมัติ 

  ๙. ภำรกิจด้ำนกำรตรวจพิสูจน์หลักฐำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์และทำงกำรแพทย์ประกอบกำร

ด ำเนินคดี โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน รวมถึงจรรยำบรรณของผู้ปฏิบัติงำน  กำรบริกำรและประสำนกำร

ให้บริกำรทำงนิติวิทยำศำสตร์ท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำน เช่น กำรชันสูตรพลิกศพและตรวจสถำนท่ีเกิดเหตุในพื้นท่ี

จังหวัดนนทบุรี ปทุมธำนี นครนำยก และพระนครศรีอยุธยำ  กำรติดตำมคนหำย  พิสูจน์ศพนิรนำม  กำรตรวจ

สถำนท่ีเกิดเหตุ  กำรด ำเนินงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้  กำรพัฒนำระบบบริหำร

คุณภำพ ISO 9001:2000 และพัฒนำประสิทธิภำพห้องปฏิบัติกำรเพื่อให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล ISO/IEC 

17205  



๙ 

 
  ๑๐. ภำรกิจด้ำนกำรบังคับคดีแพ่งตำมค ำส่ังศำล ล้มละลำย กำรฟื้นฟูกิจกำรของลูกหนี้ กำรช ำระ

บัญชีและกำรวำงทรัพย์  กำรประเมินรำคำทรัพย์ กำรด ำเนินกำรตรวจสอบสิทธิทำงบัญชีของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับ

ส่วนแบ่งจำกคดี ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย และเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรบังคับคดี และกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำร

บังคับคดีและกำรวำงทรัพย์ให้แก่ประชำชน 

  ๑๑. ภำรกิจด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพแก่ประชำชนท่ีพึงได้รับตำมกฎหมำย โดยกำร     

จัดวำงระบบและส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ  ตลอดจนกำรด ำเนินกำรให้

พยำน ผู้เสียหำย และจ ำเลยในคดีอำญำได้รับกำรคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยำในเบื้องต้น จัดระบบบริหำรจัดกำร

ด้ำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชน  ส่งเสริมและพัฒนำกลไกกำรระงับข้อพิพำทในสังคม  ประสำนงำน

ด้ำนคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพกับภำครัฐและภำคเอกชน  ท้ังในและต่ำงประเทศ  กำรด ำเนินกำรคุ้มครองพยำน

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ   กำรช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำย เป็นต้น 

  ๑๒. ภำรกิจด้ำนงำนยุติธรรมชุมชน เป็นภำรกิจด้ำนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในงำน

ยุติธรรม  โดยกระทรวงยุติธรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ำยยุติธรรมชุมชน          

เช่น งำนไกล่เกล่ียข้อพิพำท งำนอำสำสมัครคุมประพฤติ งำนแจ้งข่ำว เบำะแสต่ำง ๆ เป็นต้น 

  ๑๓. ภำรกิจด้ำนศูนย์บริกำรร่วม  เป็นศูนย์กลำงของกำรให้บริกำรประชำชนในขอบข่ำยภำรกิจ

ของกระทรวงยุติธรรมท้ังในส่วนกลำงท่ีต้ังอยู่ในกระทรวง  และส่วนภูมิภำคท่ีต้ังในส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด 

  ๑๔. ภำรกิจเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในสังคมไทย  ตำมหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดใน

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวงยุติธรรม       

ท ำหน้ำท่ีในกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรเผยแพร่งำนด้ำนควำมสมำนฉันท์ กำรแก้ไขปัญหำ

ควำมขัดแย้งด้วยสันติวิธี  กำรรณรงค์สังคมสันติวัฒนธรรม เพื่อแก้ไขปัญหำของชำติ 

  จำกภำรกิจ บทบำทและหน้ำท่ีดังกล่ำวของกระทรวงยุติธรรม นับเป็นงำนอ ำนวยควำมยุติธรรม

ให้แก่ประชำชนในขอบข่ำยของงำนท่ีกว้ำงขวำง  ต้องมีกำรบูรณกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

รวมถึงกำรมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้บริหำรระดับสูงและเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำน  เพื่อให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 

 

 



๑๐ 

 
  กระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นบริกำรงำนยุติธรรมให้แก่ประชำชน รวมถึงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำก

ภำคประชำชนให้มำก  ภำยใต้แนวคิด “ยุติธรรมถ้วนหน้ำ ประชำมีส่วนร่วม” ซึ่งประชำชนสำมำรถขอรับกำร

ช่วยเหลือหรือรับบริกำรได้ท้ังส่วนกลำงท่ีกระทรวงยุติธรรม หน่วยงำนในสังกัดและ ส่วนภูมิภำคสำมำรถติดต่อได้ท่ี

ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดท่ัวประเทศ  

  บทสรุป 

ฉะนั้น จำกเรื่องของควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันและกำร

ติดต่อส่ือสำรต่ำง ๆ ท ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยและระยะเวลำ ดังนั้นกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม ซึ่งเป็น

หน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องต้องหันมำใช้เทคโนโลยีให้มำกขึ้น เพื่อประสิทธิภำพของกำรพัฒนำกระบวนกำร

ยุติธรรม  เมื่อต ำรวจหันมำใช้แนวคิดในกำรป้องกันอำชญำกรรมใหม่ โดยให้ต ำรวจต้องเป็นผู้รับใช้ประชำชน      

หันหน้ำเข้ำหำประชำชน ท ำหน้ำท่ีปกป้องและให้บริกำร สร้ำงควำมคุ้นเคยด้วยควำมจริงใจ เมื่อประชำชนไว้วำงใจ

ก็จะให้ข้อมูลให้ข่ำว บอกปัญหำและควำมต้องกำรให้ทรำบ  จำกแนวคิดกำรท ำงำนใหม่และทฤษฎีป้องกัน

อำชญำกรรมโดยสภำพแวดล้อม (Crime Control Through Environmental Design) ท ำหน้ำท่ีเป็นนัก

วำงแผนป้องกันและหลักกำรพัฒนำและแก้ปัญหำท่ีพลิกผันไปตำมแนวทำงของชุมชน โดยท ำหน้ำท่ีเป็น

นักวิเครำะห์และแก้ปัญหำ  (Community Oriented Policing and Problem Solving : COPPS) นั้นจะ

สอดคล้องกับระบบแม่ข่ำยแผนท่ีผ่ำนอินเตอร์เน็ต DSI Map กล่ำวคือ ระบบ DSI Map จะเป็นเรื่องของกำรน ำ

เทคโนโลยีมำใช้ประกอบกับภำพถ่ำยดำวเทียม ภำพถ่ำยทำงอำกำศ ระบบพิกัดภูมิศำสตร์ ถนน แม่น้ ำ ล ำคลอง 

เป็นต้น ท ำให้ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด ท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมในพื้นท่ีไม่ว่ ำจะเป็นกำรให้

ควำมรู้กับประชำชน รวมทั้งอำสำสมัครคุมประพฤติ อำสำสมัครในกิจกำรยุติธรรมต่ำงๆ ได้มีเครื่องมือใช้  ซึ่งระบบ

แม่ข่ำยแผนท่ีผ่ำนอินเตอร์เน็ต ใช้ควบคุมอำชญำกรรมโดยสภำพแวดล้อมได้ เช่น ดูจำกระบบแผนท่ีผ่ำนดำวเทียม 

ดูว่ำเส้นทำงไหนไม่มีไฟส่องสว่ำงท่ีเส่ียงต่ออำชญำกรรมก็ด ำเนินกำรให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องติดต้ังไปส่องสว่ำง หรือ

ดูจำกสภำพแวดล้อมของหมู่บ้ำนว่ำ จะต้ังจุดตรวจของต ำรวจหรืออำสำสมัครของต ำรวจบริเวณใดถึงท่ัวทุกจุดของ

หมู่บ้ำน หรือกำรตรวจพื้นท่ีป่ำ ว่ำอยู่แนวใด หำกมีใครเข้ำไปท ำหรือปลูกสร้ำงในพื้นท่ีป่ำจะสำมำรถแจ้งให้

เจ้ำหน้ำท่ีมำด ำเนินกำรได้อย่ำงทันท่ี ซึ่งเป็นกำรวำงแผนในกำรป้องกันอำชญำกรรมได้เป็นอย่ำงดี สอดคล้อง

แนวคิดให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและสอดคล้องแนวคิดทฤษฎีป้องกันอำชญำกรรมโดยสภำพแวดล้อม 

ตลอดจนท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถเป็นนักวิเครำะห์และแก้ปัญหำ  ในกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมได้เป็นอย่ำงดี 

        


