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คํานํา 

 ในระยะเวลาท่ีผานมา คณะผูแทนจากตางประเทศไดดําเนินการขอเขาพบผูบริหารกระทรวงยุติธรรม    

ท้ังในระดับรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนจํานวนมาก 

เนื่องจากภารกิจของกระทรวงยุติธรรมนั้น มีความเก่ียวของกับการใหความเปนธรรมตอสังคม เม่ือมีประเด็นท่ี

เก่ียวของในขณะนั้น อาทิ การโอนตัวนักโทษ สิทธิมนุษยชน ความรวมมือในการแกไขปญหา ยาเสพติด ผูแทนจาก

ตางประเทศประสงคจะหารือ จึงไดดําเนินการมีหนังสือขอเขาพบผูบริหารอยูบอยครั้ง 

 กองการตางประเทศ จึงเห็นวา ท่ีผานมาไมมีแบบแผนแนชัดในการดําเนินงาน การดําเนินงานท่ัวไปอาจมี

การปรับเปลี่ยนในแลวแตกรณี หรือแนวทางของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ หากมีการจัดทําองคความรูข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานการรับคณะผูแทนตางประเทศหารือขอราชการกับผูบริหารใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน จะทําใหการ

ดําเนินงานมีแบบแผน สงผลทําใหเกิดการลดความสับสนของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและเจาหนาท่ีใหมท่ีไดรับ

มอบหมาย 

คณะผูจัดทํา 
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วัตถุประสงคขององคความรู 

 เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหในการตอนรับคณะแขกจากตางประเทศผูเขาเยี่ยมผูบริหารกระทรวง

ยุติธรรม เพ่ือหารือขอราชการ ไดทราบข้ันตอนการดําเนินงานท่ีสําคัญในแตละข้ันตอน และลดปญหาความลาชา  

ในการดําเนินงาน รวมถึงมีแนวทางการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานการรับคณะผูแทนตางประเทศหารือขอราชการกับผูบริหาร 

1. กองการตางประเทศรับหนังสือขอเขาเยี่ยมคารวะผูบริหารกระทรวงยุติธรรม 

2. กองการตางประเทศรับหนังสือขอเขาเยี่ยมคารวะผูบริหารกระทรวง 

3.เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประสานกับสถานทูต/ผูขอเขาเยี่ยม และหนาหองผูบริหาร (ปลัดกระทรวงยุติธรรมและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม) เพ่ือขอทราบวัน เวลา ท่ีสะดวกและประเด็นการหารือท้ังสองฝาย 

4.จัดทําหนังสือเชิญปลัดฯ หนังสือขอเขาเยี่ยมคารวะเขาพบรัฐมนตรีฯ หนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ

ประเด็นท่ีแขกประสงคจะหารือกอนวันนัดหมาย อยางนอย 3 วันทําการ รวมถึงขอความอนุเคราะหขอมูลจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีประสงคจะหารือ หนังสือขอใชหองรับรอง หนังสือขอความอนุเคราะหท่ีจอดรถ 

5.เสนอผานหัวหนากลุมงาน/ผูอํานวยการกองการตางประเทศพิจารณาลงนาม 

6.เจาหนาท่ีธุรการออกเลขหนังสือสงเสนอกระทรวงยุตธิรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรม 

7.ปลัดกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาลงนามและลงเวลารับนัดหมาย 

8.เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทําแฟมขอมูลประกอบการสนทนา 

9.หัวหนากลุมงานและผูอํานวยการกองการตางประเทศพิจารณาแฟมขอมูลและเสนอผูบริหาร 

10.ประสานทีมหนาหองผูบริหารเพ่ือเขาชี้แจงสาระสําคัญของประเด็นหารือ (Brief) 

11.จัดเตรียมสถานท่ี หอง โตะ เกาอ้ี สมุดลงนามเยี่ยม ธงของท้ังสองฝาย ผังท่ีนั่ง ประสานเจาหนาท่ีเสิรฟ
เครื่องดื่ม 

12.ประสานฝายแขกขอยืนยันประเด็น วัน เวลา สถานท่ี ทะเบียนรถ ขอเบอรติดตอเจาหนาท่ีท่ีสามารถติดตอได 
เพ่ือนัดหมายในวันเขาเยี่ยม โดยตองรายงานผูบริหารทราบเปนระยะเม่ือใกลถึงเวลานัดและจัดทีมเจาหนาท่ีเชิญ
ผูบริหารเขารวมการหารือ  

13.คณะผูแทนตางประเทศเขาเยี่ยมคารวะและหารือขอราชการกับผูบริหารกระทรวงยุติธรรม   

14.เจาหนาท่ีสรุปประเด็นการหารือผานหัวหนากลุมงานและผูอํานวยการกองการตางประเทศเสนอผูบริหารและ
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพ่ือโปรดทราบ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. เจาหนาท่ีธุรการตรวจสอบ

ความถูกตองและความครบถวน

ของหนังสือขออนุมัติ/ขออนุญาต

เดินทางไปตางประเทศ 

1.1 ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสารท่ีไดรับ 

ไดแก เรียน สิ่งท่ีสงมาดวย และลงรับในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส http://saraban.egov.go.th 

2. ผูอํานวยการกองการ

ตางประเทศมอบหมายหัวหนากลุม

งานท่ีรับผิดชอบตามรายภูมิภาค/

องคกร เพ่ือใหหัวหนากลุมงาน

มอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการมอบหมายงานวาถูกตองตาม

ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีรายภูมิภาค/องคกร เพ่ือใหหัวหนา

กลุมงานมอบเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

3. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทํา 

(1) หนังสือขออนุมัติ/ขออนุญาต

เดินทางไปตางประเทศ  

(2) หนังสือขอความอนุเคราะหใน

การจัดทําหนังสือเดินทางราชการ 

และ/หรือ หนังสือขอตรวจลงตรา 

(หากมี) 

(3) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประสาน

หนวยงานเจาของเรื่อง หากมีขอ

สงสัยหรือซักถาม หรือมีการ

ปรับแกหนังสือตนเรื่อง 

3.1 เจาหนาท่ีจัดทําหนังสือท่ีเก่ียวของ ไดแก หนังสือขออนุมัติ/ขอ

อนุญาตเดินทางไปตางประเทศ หนังสือขอความอนุเคราะหในการ

จัดทําหนังสือเดินทางราชการ และ/หรือ หนังสือขอตรวจลงตรา 

(หากมี) 

3.2 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประสานหนวยงานเจาของเรื่อง หากมี

ขอสงสัยหรือซักถาม หรือมีการปรับแกหนังสือตนเรื่อง 

3.3 หากเปนกรณีการเดินทางของผูบริหารกระทรวงยุติธรรม 

โดยท่ัวไปแลว เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะตองจัดทําประมาณการ

คาใชจายของผูบริหารใหเปนตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4. หัวหนากลุมงานตรวจสอบความ

ถูกตองของหนังสือกอนเสนอ

ผูอํานวยการกองการตางประเทศ

ลงนาม 

4.1 หัวหนากลุมงานตรวจสอบความถูกตองของหนังสือกอนเสนอ

ผูอํานวยการกองการตางประเทศลงนาม โดยใหเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบปรับแกเนื้อหาในหนังสือใหถูกตองสมบูรณตามระเบียบ

สารบรรณ 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5. เจาหนาท่ีธุรการออกเลข

หนังสือสงตามระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (http://sara 

ban.egov.go.th) และสงให

กองกลาง 

5.1 เจาหนาท่ีธุรการออกเลขหนังสือสงตามระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส http://saraban.egov.go.th และสงใหกองกลาง 

 

6. เม่ือหนังสือท่ีเก่ียวของไปถึง

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

(1) ปลัดกระทรวงยุติธรรม

พิจารณาลงนามอนุมัติ/อนุญาต

(กรณีท่ัวไป) 

(2) ปลดักระทรวงยุติธรรม 

ลงนามในหนังสือเสนอรัฐมนตรีวา 

การกระทรวงยุติธรรมลงนาม

พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต (กรณี

ปลัดกระทรวงยุติธรรมเดินทาง) 

(3) หนังสือสงถึงสํานักงาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

เพ่ือพิจารณาลงนามอนุมัติ/

อนุญาต (กรณีปลัดกระทรวง

ยุติธรรมเดินทาง) 

 

6.1 ปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาลงนามอนุมัติ/อนุญาต(กรณี

ท่ัวไป) 

6.2 ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงนามในหนังสือเสนอรัฐมนตรีวา 

การกระทรวงยุติธรรมลงนามพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต (กรณี

ปลัดกระทรวงยุติธรรมเดินทาง) 

6.3 หนังสือสงถึงสํานักงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เพ่ือ

พิจารณาลงนามอนุมัติ/อนุญาต (กรณีปลัดกระทรวงยุติธรรม

เดินทาง) 

6.4 หนังสือท่ีเก่ียวของสงคืนใหกองการตางประเทศดําเนินการ

ตอไป 

 

7. เจาหนาท่ีธุรการลงปดเรื่อง

หนังสือในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (http://sara 

7.1 เจาหนาท่ีธุรการลงปดเรื่องหนังสือในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (http://saraban.egov.go.th) และสงใหเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบดําเนินการตอ 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ban.egov.go.th) และสงให

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการตอ 

8. หลังจากไดรับหนังสือท่ีลงนาม 

(1) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประสาน

หนวยงานหรือบุคลากร ผูเดินทาง

ไปตางประเทศ เพ่ือรับหนังสือ

อนุมัติ/อนุญาตท่ีไดรับการลงนาม

แลว และหนังสือขอความ

อนุเคราะหในการจัดทําหนังสือ

เดินทางราชการ และ/หรือหนังสือ

ขอตรวจลงตรา (หากมี) ฉบับจริง 

โดยใหเจาหนาท่ีถายสําเนาหนังสือ

ขออนุมัติ/อนุญาต ไว พรอมให

ผูรับหนังสือลงนามในหนังสือฉบับ

สําเนาวาไดรับเอกสารฉบับจริงเปน

ท่ีเรียบรอยแลว 

(2) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก็บ

รวบรวมเอกสารการอนุมัติ/

อนุญาต ไวในแฟมท่ีเก่ียวของตอไป 

8.1 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประสานหนวยงาน หรือบคุลากร  

ผูเดินทางไปตางประเทศ เพ่ือรับหนังสืออนุมัติ/อนุญาตท่ีไดรับการ

ลงนามแลว และหนังสือขอความอนุเคราะหในการจัดทําหนังสือ

เดินทางราชการ และ/หรือหนังสือขอตรวจลงตรา (หากมี) ฉบับจริง 

โดยใหเจาหนาท่ีถายสําเนาหนังสือขออนุมัติ/อนุญาต ไว พรอมให

ผูรับหนังสือลงนามในหนังสือฉบับสําเนาวาไดรับเอกสารฉบับจริง

เปนท่ีเรียบรอยแลว ในสวนของหนังสือขอความอนุเคราะหในการ

จัดทําหนังสือเดินทางราชการ และ/หรือหนังสือขอตรวจลงตรา 

สามารถในผูรับหนังสือลงนามในหนังสือสําเนาคูฉบับท่ีมีอยูได โดย

ไมตองถายสําเนา 

8.2 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก็บรวบรวมเอกสารการอนุมัติ/อนุญาต 

ไวในแฟมท่ีเก่ียวของตอไป  

*ขอมูลตารางโดยนางสาววิภา  แซโงว นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ และนางสาวกุลชญา  เมืองแทน เจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

องคความรู ประสบการณผูปฏิบัติงาน  ....................................                          |  หนวยงาน กองการตางประเทศ 

 



สํานักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม 

องค ความรู  (Body of  Knowledge )  
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ขอควรระวัง 

1. การขอรับทราบประเด็นท่ีแขกประสงคจะหารือกับผูบริหาร มักไดรับการแจงไมครบถวน ทําใหเจาหนาท่ีไม

สามารถหาขอมูลไดครบ เม่ือถึงวันนัดหมาย แขกหยิบยกประเด็นอ่ืนท่ีไมไดมีการเตรียมการข้ึนหารือ อาจทําใหเกิด

ความผิดพลาดจากการหารือนั้นได ดังนั้น นอกเหนือจากประเด็นท่ีแขกแจงมาแลว เจาหนาท่ีควรหาขอมูลให    

รอบดานถึงประเด็นท่ีประเทศ/คณะผูแทนใหความสนใจ 

2. การนัดหมายจะตองประสานขอวันนัดจากทางแขกกอน จากนั้นจึงขอทราบวันนัดท่ีสะดวกจาก ปลัดกระทรวง

ยุติธรรมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม บางครั้งไมสามารถประสานวันเวลาท่ีตรงกันได จะตองแจงขอเลื่อน

ทางแขกเปนวัน เวลา หรือเดือนถัดไป และทําการนัดหมายจนกวาจะไดเวลาท่ีตรงกันทางสองฝาย 

3.การขอความอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ จะตองเลือกเฉพาะหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของกับประเด็น

ท่ีแขกประสงคจะหารือ เนื่องจากเปนนโยบายของผูบริหารในการลดภาระงานท่ีไมจําเปนของหนวยงานในสังกัด 
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ตัวอยาง 
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ขอมูลประกอบการสนทนา 
ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และ 

ผูแทน UNODC ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟก 
วันพฤหัสบดีท่ี 12 ตลุาคม 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ หองรับรองกระทรวงยุติธรรม ช้ัน 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอมูล ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2560 

        โดย กองการตางประเทศ      
                 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   



                  เรื่อง หน้า 
 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมการหารือข้อราชการ ๑ 
 ประเด็นสนทนา ๒ 
 ข้อมูลประกอบการสนทนา ๓ 
 สรุปข้อมูลที่เคยมีการหารือระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับส านักงาน UNODC 13 
 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับส านักงาน UNODC 15 
 ประวัติผู้แทน UNODC ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก 16 
 ภาคผนวก 17 

ก   ผลการจับกุมยาเสพติดและสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด 
ภายใต้โครงการ Safe Mekong ปี ๒๕๕๙ 

ข  การด าเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ 
ค พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 
ง เอกสารสรุปสาระส าคัญ รายงาน “การค้ามนุษย์จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว  

และเมียนมา มายังประเทศไทย”  
จ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 

  



๑ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการหารือข้อราชการระหว่าง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้แทน UNODC ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก 

วันพฤหัสบดีที ่12 ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑0.๐๐ น.  
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนาฝ่ายไทย 
๑. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
๒. นายวิทยา    สุริยะวงค์  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
3.  พันต ารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
4.  นายมนตรี  บุนนาค ผู้อ านวยการส านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ 
5. นายอัสนีย์   สังขเนตร ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ สป.ยธ. 
6. นางรัศมี สุวรรณหงส์ ผู้อ านวยการกองสังคมสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ 
7. นางอรนุช   สังขวรรณะ  ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 3  
     ส านักการต่างประเทศ ส านักงาน ป.ป.ส.  
8. นางสาวชมภูนุช ปิยวัชรวิจิตร คณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
9. นางสาวอุรุยา  กฤษณจินดา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรมราชทัณฑ์ 
    ช่วยราชการ กต.สป.ยธ. ปฏิบตัิหน้าที่ล่าม 
10. นางธันย์ชนก อุ่นบรรเทิง นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กต.สป.ยธ. 
11. นางสาวพิมพ์นภัส  โตสติ  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  
    ส านักการต่างประเทศ ส านักงาน ป.ป.ส. 
12. นางสาวจิดาภา วงศ์สัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กต.สป.ยธ. 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนาฝ่าย UNODC 

1. นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทน UNODC ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก 

2. นาย Benjamin Smith  Programme Coordinator on Trafficking in Persons/ 
Migrant Smuggling 

3. นาย Zhiqiang Tao Drug Control Coordination Officer   



๒ 
 

 
๑.  กล่าวต้อนรับ 
 
๒.  ประเด็นทีฝ่่าย UNODC ประสงค์ หยิบยกขึ้นหารือ 
 2.1 การประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝุาย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติด 
            ในอนุภูมิภาค  
 2.2 การควบคุมสารตั้งต้นภายในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นส าคัญเร่งด่วนในบันทึกความเข้าใจ  
            7 ฝุาย และกรอบการด าเนินงานว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในระดับภูมิภาคและระดับสากลอ่ืนๆ  
 2.3  สถานะการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับชาติด้านยาเสพติดและการเดินหน้าการบ าบัดรักษา 
            โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 2.4 กรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติกับ UNODC รวมถึงแผนงานของ UNODC 

ว่าด้วยการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองของผู้อพยพ และกรอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 การประกาศขับเคลื่อนให้เรือนจ าพิเศษธนบุรีเป็นเรือนจ าน าร่องตามข้อก าหนดแมนเดลา 
 
  
 

 
 

 
  

ประเด็นสนทนาระหว่าง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้แทน UNODC ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑0.๐๐ น.  
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 



๓ 

 

 

 
กล่าวต้อนรับและยินดีที่จะได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับส านักงาน UNODC 
 

 

ข้อมูล  
การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งล่าสุด จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
ผลการประชุมที่ส าคัญมีดังนี้ 

 รมว.ยธ. ได้ร่วมรับรองแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพ่ือการควบคุมยาเสพติด (Sub-regional 
Action Plan for Drug Control-SAP) ฉบับที่ ๑๐ ที่จะด าเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ – 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยแผนงานหลัก ๔ ด้าน และแผนงานสนับสนุน ๑ ด้าน คือ 
 ยาเสพติดและสุขภาพ (Drug and health) 
 ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด (Law enforcement cooperation) 
 ความรว่มมือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (Legal and judicial cooperation) 
 การพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน (Sustainable alternative development) 
 แผนงานสนับสนุนเพ่ือระดมทรัพยากรในการด าเนินการตาม SAP เป็นแผนงาน 

เพ่ือสนับสนุนงานเลขานุการและความเป็นหุ้นส่วนของประเทศภาคีสมาชิกภายใต้ 
กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(Secretary Support and Partnership for the Memorandum of Understanding (MOU) 
on Drug Control in the Greater Mekong Sub-region - SSP)  

 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการสนทนา 

๑. กล่าวต้อนรับ 

๒. ประเด็นทีฝ่่าย UNODC ประสงค์หยิบยกขึ้นหารือ 

๒.๑ การประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติด 
         ในอนุภูมิภาค 
 



๔ 

 รมว.ยธ. ร่วมรับรองแถลงการณ์พนมเปญ (Phnom Penh Declaration) ที่มีเนื้อหายืนยัน
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะระดมความพยายามและทรัพยากรภายใต้กรอบความร่วมมือฉบับนี้ 
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และผลกระทบจากยาเสพติดต่างๆ  ในอนุภูมิภาค รวมถึง 
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ๆ โดยใช้หลักการความเป็นหุ้นส่วนและแบ่งปัน
ความรับผิดชอบร่วมกัน 

 ในห้วงระหว่างการประชุม รมว.ยธ.  ได้น าคณะผู้แทนไทย ร่วมหาประชุมทวิภาคีกับ  
Mr. Aldo Lale-Demoz ผู้อ านวยการบริหาร UNODC และคณะ ผลการหารือท่ีส าคัญมีดังนี้  
 UNODC ชื่นชมการท างานด้านยาเสพติดของไทยในลักษณะของการเป็น คู่ภาคี 

ทางยุทธศาสตร์และการช่วยเหลือประเทศอ่ืนๆ  
 UNODC ได้ปรับแผนงานในภูมิภาคให้สอดคล้องกับเอกสารผลลัพธ์จากการประชุม 

UNGASS ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ซึ่งเน้นความเชื่อมโยงของงานด้านการปราบปรามยาเสพติด
และสาธารณสุขมากขึ้น ส่งเสริมการบ าบัดรักษา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยเฉพาะ 
การมีทางเลือกแทนการจ าคุก และมีการปรับแผนงานส าหรับอนาคต  

 UNODC มีแผนงานที่จะส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ งานของส านักงาน
ประสานงานชายแดน (Border Liaison Office-BLO)  

 ประเทศไทย สนับสนุนการทรงงานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  
ในฐานะที่ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีของ UNODC ซึ่งขณะนี้ได้มีการริเริ่มในการดูแล
ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ 

 ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการเป็นภาคีกับ UNODC และมอบหมายให้ส านักงาน 
ป.ป.ส. ท างานอย่างใกล้ชิดกับ UNODC และกระทรวงสาธารณสุข 

 UNODC เสนอให้ประเทศไทยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กรอบความร่วมมือนี้  
เพ่ือให้ประชาคมโลกให้ความส าคัญ และให้การสนับสนุน   

ข้อมูลภูมิหลัง 
ความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ประกอบด้วยภาคีสมาชิกคือ กัมพูชา จีน 

ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และ  UNODC โดยก าหนดให้มีการประชุมซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี และการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งจัดขึ้นทุกสองปี 
โดยประเทศภาคีจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  

 

 

 

 

 



๕ 

 
ข้อมูล  

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการควบคุมสารตั้งต้น ภายใต้แนวคิดว่า หากสามารถควบคุม 
สารตั้งต้นได้ ก็จะสามารถควบคุมการผลิตยาเสพติดได้  โดยการควบคุมภายในประเทศนั้น มีส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแล ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ส.  ทั้งนี้  
มีการออกมาตรการที่เก่ียวกับการควบคุมสารตั้งต้น ดังนี้ 

 รัฐบาลไทยได้มีค าสั่ง หน.คสช. ฉบับที่ ๓๒/๒๕๕๙ ก าหนดมาตรการป้องกันการลักลอบ 
น าสารเคมีบางประเภทที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด โดยให้เจ้าหน้าที่ด้านยาเสพติดมีอ านาจ 
กักยึดสารเคมีที่สงสัยว่าเป็นธุรกรรมต้องสงสัยได้ไม่เกิน ๓๐ วัน และขยายได้อีกไม่เกิน  
๓๐ วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางของสนธิสัญญาต่อต้านการค้ายาเสพติด (สนธิสัญญา
เวียนนา ๑๙๘๐ ข้อ ๑๓) 

 กระทรวงยุติธรรมได้ออกประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ก าหนดชื่อสารเคมี พ้ืนที่ควบคุม และ
หน้าที่ของผู้ท าธุรกรรม ภายใต้มาตรการปูองกันการลักลอบน าสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือ 
บางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด พ.ศ. 2559 เพ่ือรองรับค าสั่ ง หน.คสช. ดังกล่าว  
โดยใช้มาตรการเน้นหนักในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า เพ่ือสกัดกั้นไม่ให้มีการน าเคมีภัณฑ์ 
เข้าไปในพ้ืนที่ผลิตยาเสพติด  

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และให้ความร่วมมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศให้การควบคุมสารตั้งต้น อาทิ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ  (INCB)  
ผ่านระบบ The Pre-Export Notification (PEN) Online และการควบคุมสารเสพติดที่ผ่านความเห็นชอบ
จากการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังให้การสนับสนุนการจัดเวทีระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย เพ่ือผลักดันความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสารตั้งต้นมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยเคมีภัณฑ์ สารตั้งต้น  และสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทชนิดใหม่ ครั้งที่ ๓ (The 3rd International Conference : Precursor Chemicals 
and New Psychoactive Substances) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ณ อาคารประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือผลักดันการแก้ไขปัญหาสารตั้งต้น 
ที่ถูกลักลอบใช้ในการผลิตยาเสพติดในภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมทั้งในระดับนโยบายและระดับภูมิภาค 

 การประชุมหัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
(HONLEA) ครั้งที่ ๓๙ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือพิจารณาทบทวนปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด และปรับปรุงความร่วมมือระหว่างประเทศของสมาชิก
สหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  

 
 

๒.2 การควบคุมสารตั้งต้นภายในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นส าคัญเร่งด่วนในบันทึก 
ความเข้าใจ 7 ฝ่าย และกรอบการด าเนินงานว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในระดับภูมิภาคและ
ระดับสากลอ่ืนๆ 
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 การจัดการฝึกอบรมสัมมนาระดับภูมิภาคให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในภูมิภาค
เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ในการให้ความร่วมมือกับ  INCB เพ่ือด าเนินการ 
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ณ ส านักงาน ป.ป.ส. ประเทศไทย ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติด เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่จากนานา
ประเทศในการประสานงานให้ข้อมูลข่าวสารกับ INCB ตามข้อผูกพันตามอนุสัญญาที่นานา
ประเทศร่วมเป็นภาคี 

 การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร The International Training Course on Precursor 
Chemical Control for Asian Narcotics Law Enforcement Officer ซึ่งจัดขึ้นโดย
ส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับส านักเลขาธิการแผนโคลัมโบ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ณ กรุงเทพฯ และ จ.ชลบุรี เพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น
ให้กับเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างกัน  

 

ส่วนในระดับภูมิภาค ประเทศไทยได้เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยม
ทองค า ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดส าคัญ ๑ ใน ๓ ของพ้ืนที่ผลิตยาเสพติดที่ส าคัญของโลก โดยมีหลักการ
ด าเนินงานที่ส าคัญคือ สกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่พ้ืนที่แหล่งผลิตยาเสพติด 
ในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า และสกัดกั้นยาเสพติดที่ผลิตในสามเหลี่ยมทองค าไม่ให้ลักลอบน าออกไปสู่ประเทศ
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับจากที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด และที่ประชุม
เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด โดยที่ประชุมเห็นชอบให้บรรจุแนวคิดดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติการ
อาเซียนเพื่อความมั่นคงให้อาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติด ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘) และเห็นชอบ
ให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพ่ือท าแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีบทบาทน าในการด าเนินโครงการแม่น้ าโขงปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการ
ความร่วมมือของประเทศในลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ ประกอบด้วย จีน เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
และไทย โดยประเทศสมาชิกโครงการจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ น าเจ้าหน้าที่จากทุกประเทศสมาชิกมาปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ณ ศูนย์แม่น้ าโขงปลอดภัยที่ตั้งอยู่ในแต่ละประเทศ ซึ่งในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพตั้งแต่
เดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามด้วย ประเทศเมียนมา (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐) และประเทศจีน 
(ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) ทั้งนี้ จากความร่วมมือในการประสานงานด้านการข่าว ท าให้ประสบผลส าเร็จ 
ในการสกัดกั้นจับกุมยาเสพติดและสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาเสพติด  

(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก) 

ข้อมูล 

 จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ (UNGASS 
2016) ซึ่งนโยบายยาเสพติดโลกมองปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของสุขภาพและสาธารณสุขน า เน้นหลักการ  
"ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย" ซึ่งสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบ าบัดโดยไม่มีความผิด โดยกระทรวง
ยุติธรรมไดป้รับปรุงกฎหมายยาเสพติด รวมถึงมีการด าเนินการตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ 

๒.3 สถานะการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับชาติด้านยาเสพติดและการเดินหน้าการบ าบัดรักษา 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 



๗ 

นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ 
การบ าบัดรักษา 

 ผู้เสพ คือผู้ปุวย ต้องได้รับการบ าบัดรักษาจากสถานพยาบาลอย่างถูกวิธีและเหมาะสม 

 ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้าบ าบัด จะไม่เสียประวัติ และไม่มีความผิด 

 ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดจากโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูต้องได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมอาชีพ 

กฎหมายยาเสพติด 

 ยาเสพติดต้องผิดกฎหมาย ผู้ค้า ผู้ผลิตต้องถูกลงโทษ 

 กฎหมายยาเสพติดต้องเหมาะสมกับพฤติการณ์ การกระท าความผิด เพ่ือความยุติธรรม 

 ไม่อนุญาตให้เสพยาเสพติดอย่างเสรี 

 เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือปล่อยปละละเลยต้องถูกด าเนินคด ี

(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข) 

 
 ประเทศไทยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อเดือน
มกราคม ๒๕๖๐ และอยู่ ในระหว่างการปฏิรูปกฎหมายยาเสพติดทั้ งระบบ โดยรวบรวมบทบัญญัติ 
ของกฎหมายที่เก่ียวกับยาเสพติด จ านวน ๗ ฉบับ 

 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2560 มีสาระส าคัญ 2 ประการ คือ 

1. แก้ไขบทสันนิษฐานเกี่ยวกับการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง "เพ่ือ
จ าหน่าย" (มาตรา 15 วรรคสาม มาตรา 17 วรรคสอง มาตรา 26 วรรคสอง และ
มาตรา 67) จากเดิมที่ เป็นบทสันนิษฐาน "เด็ดขาด" ให้กลายเป็นบทสันนิษฐาน 
"ธรรมดา" เพ่ือให้จ าเลยสามารถพิสูจน์พฤติการณ์หรือเจตนาที่แท้จริงได ้

2. แก้ไขอัตราโทษความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภท 1 ดังต่อไปนี้  
(1)  มาตรา 65 วรรคหนึ่ง (ผลิต น าเข้า ส่งออก) จากเดิม โทษจ าคุกตลอดชีวิต และ

ปรับ 1 – 5 ล้านบาท เป็น โทษจ าคุก 10 ปี - ตลอดชีวิต และปรับ 1 - 5 ล้านบาท 
(2)  มาตรา 65 วรรคสอง (ผลิต น าเข้า ส่งออกเพ่ือจ าหน่าย) จากเดิม โทษประหาร

ชีวิตสถานเดียว เป็น โทษจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 1 - 5 ล้านบาท หรือ
ประหารชีวิต 

(3)  ทั้งมาตรา 65 วรรคหนึ่ง และ 67 ตัดข้อความในส่วนการค านวณปริมาณยาเสพติด
ออกไปท้ังหมด เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนลักษณะบทสันนิษฐาน 

(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ค) 
 
 
 
 



๘ 

การเดินหน้าการบ าบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

 รัฐบาลได้ด าเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน มั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด 

เพ่ือลดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

 จัดระบบการควบคุมดูแลในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลไกในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ  

 จัดการกับหมู่บ้านที่พบการแพร่ระบาดยาเสพติด ด้วยกระบวนการยุติธรรมกับผู้ค้า 
ยาเสพติด และใช้นโยบายยาเสพติดแนวใหม่ตามแนวทางสาธารณสุขกับผู้เสพยาเสพติด
และเสริมสร้างความเข้มแข็งในกลไกในหมู่บ้าน/ชุมชน จัดช่องทางแจ้งเบาะแสยาเสพติด
ผ่านสายด่วน ๑๓๘๖ 

 การด าเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ก าหนดแผน 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานยาเสพติดทั้ง ๓  มาตรการ ได้แก่ การป้องกัน การปราบปราม 
การบ าบัดรักษา ให้ครอบคลุมสื่อทุกแขนง ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ 
และการจัดกิจกรรมซึ่งเน้นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

เกี่ยวกับการปรับนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ 

 2.4.1 รายงาน “การค้ามนุษย์จากกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา มายังประเทศไทย”  
                        (Trafficking in persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to  
                        Thailand) ที่จัดท าโดย UNODC และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  
                        (องค์การมหาชน) 

ข้อมูล 

 รายงาน “การค้ามนุษย์จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา มายังประเทศไทย” ฉบับนี้ 
เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างส านักงานปูองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNODC) และสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) โดยในปี พ.ศ. 2559 TIJ ได้ลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือกับ UNODC ในโครงการต่อต้ านการค้ามนุษย์ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า โขง ซึ่ ง เริ่มต้น 
ด้วยการศึกษาวิจัยและท ารายงานการวิจัยเชิงลึกร่วมกัน เกี่ยวกับการค้ามนุษย์จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว 
และเมียนมา มายังประเทศไทย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในภูมิภาค โดยอาศัย
หลักฐานเชิงประจักษ์ ฐานข้อมูลสถิติ และรายงานทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการเพ่ิมเติมข้อมูลในบางประเด็น 
ที่ยังคงมีช่องโหว่ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการสร้างคลังข้อมูลการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ  
การค้ามนุษย์ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งนับเป็นรายงานฉบับแรกที่มีการจัดท าขึ้นในประเด็นดังกล่าว และเป็นจุดเริ่มต้น
ของความร่วมมือด้านงานวิจัยและนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่าง TIJ และ UNODC ที่จะมีร่วมกันต่อไป 

๒.4 กรอบความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติกับ UNODC รวมถึงแผนงานของ 
UNODC ว่าด้วยการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองของผู้อพยพ และกรอบอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 



๙ 

ประเด็นส าคัญของรายงานมีดังนี้ 

 การค้ามนุษย์ในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงโดยกลุ่มเสี่ยง คือ  
เด็กและเยาวชน  

 ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของ 3 ประเทศ ท าให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ 
และส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจที่ดีกว่า 

 การจัดการกับขบวนการค้ามนุษย์เป็นปัญหาของประเทศไทยเนื่องจากการกระท าผิด 
มีรูปแบบที่ซับซ้อน 

 ผู้อพยพส่วนใหญ่เห็นว่า การย้ายถิ่นฐานและการเข้ามาท างานอย่างถูกกฎหมายมีต้นทุนสูง 
และมีขั้นตอนทางราชการที่ซับซ้อน จึงท าให้การเข้ามาประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย  
มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า รวดเร็ว และสะดวก ส่งผลให้เกิดการลักลอบน าเข้าแรงงานข้ามชาติ
และแสวงหาประโยชน์จากแรงงานเหล่านี้ตามมา 

 ความไม่เสมอภาคทางสังคม ความยากจน การขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นแรงผลักดันที่ท าให้เกิดการฝุาฝืนกฎหมาย และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์  

 แนวทางแก้ไขปัญหา จึงจ าเป็นต้องสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับ
การศึกษาที่ดีและเข้าถึงการศึกษา 

 ควรจัดให้มีกรอบกฎหมายที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ต ารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถ
สืบสวน จับกุมผู้ต้องหา อายัดและยึดทรัพย์ได้ 

 ควรมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ โดยเฉพาะระหว่าง
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 

(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ง) 

 

 2.4.2 แผนงานของ UNODC ว่าด้วยการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองของผู้อพยพ และ 
                        กรอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (The United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime : UNTOC) 

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations Transnational 
Organized Crime Convention - UNTOC) และพิธีสารเพ่ือปูองกัน ปราบปราม 
และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress 
and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) เมื่อ
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ปัจจุบัน สมาชิกของอนุสัญญาฯ มีทั้งสิ้น ๑๗๘ ประเทศ 
โดยประเทศไทยเป็นสมาชิกล าดับที่ ๑๗๙ และสมาชิกภาคีพิธีสารมีทั้งสิ้น ๑๕๗ 



๑๐ 

ประเทศ โดยประเทศไทยเป็นสมาชิกล าดับที่ ๑๕๘ และมีการจัดการประชุมรัฐภาคี
เป็นประจ าทุก ๒ ปี เพ่ือหารือเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่ง
รวมถึงประเด็นการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนหลบหนีเข้าเมืองด้วย ที่ผ่านมา 
กระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมาโดยตลอด ทั้งนี้ 
เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานของประเทศไทยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
และแสวงหาความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในอนาคต 

ข้อมูล 

ปัจจุบันจ านวนผู้ต้องขังทั่วโลกที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก  
(Prison Overcrowding) ความแออัดในหลายเรือนจ าทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเรือนจ า 
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด และการลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในสังคม นานาชาติเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการทบทวนและแก้ไข  
“ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง” (Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoner: SMR) ใน 8 หัวข้อส าคัญ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานด้านการราชทัณฑ์และสิทธิมนุษยชน  
ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ พ.ศ. 2498 

การทบทวนข้อก าหนดดังกล่าวเกิดขึ้นโดยมีการจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ (Open-ended 
Intergovernmental Expert Group) อันประกอบด้วยนักวิชาการ NGOs และองค์กรระหว่างประเทศ มาร่วมกัน
พิจารณาเนื้อหาของข้อก าหนดและหยิบยกเอาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) จากประเทศสมาชิกต่างๆ 
มาใช้ประกอบการพิจารณา มีการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ 4 ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 
โดยในการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติครั้งสุดท้ายที่ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ที่ประชุมเห็นพ้องว่า 
ควรเรียกข้อก าหนดฉบับปรับปรุงใหม่ว่า “ข้อก าหนดแมนเดลา” (The Nelson Mandela Rules) เพ่ือเป็นเกียรติ
แก่นายเนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ ผู้ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ าถึง 27 ปี ระหว่างการต่อสู้ 
เพ่ือสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม 

ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับปรับปรุง หรือ
ข้อก าหนดแมนเดลา ได้รับการลงมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมัชชาแห่งสหประชาชาติ  เมื่อวันที่  
17 ธันวาคม 2558 ข้อก าหนดนี้วางมาตรฐานขั้นต่ าในการบริหารจัดการเรือนจ าที่ดี รวมทั้ งประกันว่า 
สิทธิของผู้ต้องขังต้องได้รับความเคารพ  

หลักการพื้นฐาน 5 ประการส าคัญของข้อก าหนดแมนเดลา ได้แก ่ 
1. ผู้ต้องขังพึงได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์   
2. ห้ามการทรมานหรือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความทารุณ 
3. ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยค านึงถึงความต้องการขั้นพ้ืนฐาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
4. วัตถุประสงค์ของเรือนจ า คือ การคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัยและลดการกระท าผิดซ้ า 
5. ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการด้านต่างๆ  ในเรือนจ า และผู้เข้าเยี่ยมจะต้องได้รับความปลอดภัยตลอดเวลา 

๒.5 การประกาศขับเคลื่อนให้เรือนจ าพิเศษธนบุรีเป็นเรือนจ าน าร่องตามข้อก าหนดแมนเดลา 



๑๑ 

8 หัวข้อส าคัญของข้อก าหนดแมนเดลา ประกอบด้วย  
1. ความเคารพศักดิ์ศรีอันมีติดตัวมาแต่ก าเนิดของผู้ต้องขัง 
2. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพ 
3. มาตรการทางวินัยและบทลงโทษ 
4. การสอบสวนกรณีการเสียชีวิตและการทรมานระหว่างการควบคุมตัว 
5. การคุ้มครองกลุ่มที่มีความเปราะบาง 
6. การเข้าถึงตัวแทนทางกฎหมาย 
7. การร้องเรียนและการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 
8. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

โครงการน าร่องเรือนจ าตามข้อก าหนดแมนเดลา 
ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรือนจ าให้ได้มาตรฐานมาโดยตลอด 

โดยได้สนับสนุนกระบวนการปรับปรุงแก้ไข SMR มาอย่างต่อเนื่อง และให้ความส าคัญกับการอนุวัติข้อก าหนด 
แมนเดลา เนื่องจากข้อก าหนดดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการยกระดับงานราชทัณฑ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปกปูองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้กระท าผิดให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น 
ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดประการหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก จ)  
ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับเดิมที่บังคับใช้มานานหลายทศวรรษ โดยได้อาศัย
หลักการจากข้อก าหนดแมนเดลามาใช้ในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ 

ส าหรับนโยบายด้านการพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ เ พ่ือสร้างการยอมรับจากสังคมนั้น  
เพ่ือให้กระบวนการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้แก่สังคมได้ว่า ผู้ต้องขังเหล่านี้จะสามารถกลับตัวเป็นคนดีของสังคมได้โดยไม่หวนกลับมากระท า
ความผิดซ้ า กรมราชทัณฑ์ได้ยกระดับการปฏิบัติงานด้วยแผนการบริหารโทษ (Sentence Plan) ทั้งระบบ  
ตั้งแต่การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังให้มีความเหมาะสม การควบคุมผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบและมีมนุษยธรรม  
การพัฒนาพฤตินิสัยโดยอาศัยการบูรณาการข้อมูลพฤติการณ์ของผู้ต้องขัง และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ได้เร่งรัดกระบวนการก่อสร้างศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจ าโครงสร้างเบา) 
ภายในเรือนจ าและทัณฑสถานเปิด จ านวน 17 แห่งทั่วประเทศ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการด าเนินการของศูนย์เตรียมความพร้อมดังกล่าว 

นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ยังได้มีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้การอนุวัติข้อก าหนดแมนเดลามีความชัดเจน 
เป็นรูปธรรม และสามารถปฏิบัติตามได้จริงโดยมีความเหมาะสมกับบริบทของการราชทัณฑ์ไทย กรมราชทัณฑ์ 
ได้ริเริ่มโครงการที่จะพัฒนาเรือนจ าพิเศษธนบุรี ในฐานะโครงการน าร่องเพ่ือพัฒนาให้เรือนจ าพิเศษธนบุรีเป็น
เรือนจ าต้นแบบที่มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อก าหนดแมนเดลาต่อไปในอนาคต โดยประกาศขับเคลื่อนโครงการ
เรือนจ าต้นแบบเพ่ืออนุวัติข้อก าหนดแมนเดลา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มีขั้นตอนการด าเนินงาน
ทั้งสิ้น 7 ระยะ ได้แก่ 

 
 
 



๑๒ 

ระยะที่ 1  การวางแผนจัดท าโครงการ 
ระยะที่ 2  การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเรือนจ าตามข้อก าหนดขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ  
ระยะที่ 3  การประกาศขับเคลื่อนเรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดแมนเดลา  
ระยะที่ 4  การขับเคลื่อนตามข้อก าหนดแมนเดลา – โครงการน าร่องเรือนจ าพิเศษธนบุรี 
ระยะที่ 5  การตรวจประเมินเรือนจ า 
ระยะที่ 6  การสรุปและประเมินผล 
ระยะที่ 7 การขยายผลการขับเคลื่อนเรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดแมนเดลาไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถานอ่ืน  ๆ

การด าเนินโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก TIJ และผู้เชี่ยวชาญด้านการราชทัณฑ์  
ในการตรวจประเมินเรือนจ าตามแบบประเมิน Assessing compliance with the Nelson Mandela Rules: 
A checklist for internal inspection mechanisms ของ UNODC และให้ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับข้อก าหนดแมนเดลา จากนั้นกรมราชทัณฑ์จะน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงเรือนจ าพิเศษ
ธนบุรีให้ได้มาตรฐานในฐานะเรือนจ าต้นแบบตามข้อก าหนดแมนเดลา เมื่อการด าเนินโครงการน าร่องที่เรือนจ า
พิเศษธนบุรีเสร็จสิ้นลงแล้ว กรมราชทัณฑ์จะขยายผลการด าเนินโครงการไปยังเรือนจ าและทัณฑสถานอ่ืนๆ  
ในประเทศไทยต่อไป  

สถานะปัจจุบัน   อยู่ระหว่างด าเนินการในระยะที่ 4 และคาดว่าภายในกลางปี พ.ศ. 2561 จะส ารวจความพร้อม 
                      ของเรือนจ าเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการประเมินในปี พ.ศ. 2561 

 
 
  



๑๓ 

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 

นายเจเรมี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas) ผู้แทนระดับภูมิภาค ส านักงาน UNODC เข้าพบ 
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในขณะนั้น  

ประเด็นหารือ  1. การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 - การประชุมหัวหน้าหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
 - บันทึกความเข้าใจ 7 ฝุาย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพ่ือผลักดันแนวปฏิบัติ 
  สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสุ่การปฏิบัติ (ICAD2) 
 2. ความร่วมมือด้านการค้ามนุษย์ภายใต้โครงการ Regional Programme ของส านักงาน  
  UNODC โดยร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  
  (องค์การมหาชน) 
 3. การปฏิรูปเรือนจ า 

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

นายยูริ เฟโดตอฟ (Mr. Yury  Fedotov) รองเลขาธิการสหประชาชาติ และผู้อ านวยการบริหาร
ส านักงาน UNODC พร้อมด้วย นายเจเรมี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas) ผู้แทนระดับภูมิภาค ส านักงาน 
UNODC เข้าพบพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในขณะนั้น  

ประเด็นหารือ  ๑. การกราบทูลเชิญพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นทูตสันถวไมตรี 
   ในด้านนิติธรรม ซึ่งอยู่ในเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เปูาหมายที่ ๑๖ 
 ๒. ความร่วมมือในด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
  - รัฐบาลไทยได้เชิญประเทศในอาเซียน ประเทศผู้สนับสนุนทางการเงินและ UNODC  
   เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองค า ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐  
  - ไทยได้เสนอให้อาเซียนด าเนินการก าหนดแผนปฏิบัติการ ระยะ ๑๐ ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบ 
  จากที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด และได้มีการน าแนวคิดท่ีได้จากการประชุม  
  UNGASS เข้ามาด าเนินการในภูมิภาคอาเซียน 
 ๓. การปฏิรูปเรือนจ า  
  - รัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ให้มีความสอดคล้อง  
  กับมาตรฐานระหว่างประเทศ และก าหนดบทลงโทษทางอาญาอ่ืนนอกเหนือจากการจ าคุก 
 ๔. อาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์  
  - รัฐบาลไทยได้แก้ไขข้อกฎหมายให้ TIJ สามารถด าเนินภารกิจในต่างประเทศได้ และมีความประสงค์ให้  

 TIJ เป็นศูนย์กลางเชื่อมหน่วยงานในประเทศไทยกับต่างประเทศ และเชื่อมอาเซียนกับ
ภูมิภาคอ่ืน โดยได้ริเริ่มจัดการประชุม ACCPCJ ขึ้นเป็นครั้งแรก 

 
 
 
 

ประวัติการหารือระหว่างผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมกับฝ่ายส านักงาน UNODC 



๑๔ 

 ๕.  ความร่วมมือระหว่าง UNODC กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
  - UNODC ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษส าหรับด าเนินการโครงการ  
  DSI Academy ซึ่งปัจจุบันมีแผนพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ 
  ในกระบวนการยุติธรรม  
  - รัฐบาลไทยมีงบประมาณพิเศษเพ่ือสนับสนุนการฝึกอบรมและเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือพัฒนา 
  ขีดความสามารถของบุคลากร/เจ้าหน้าที่ของประเทศลาวและเมียนมา 
 

วันศุกร์ที่ ๑7 กุมภาพันธ์ 2560 

 นายเจเรมี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas) ผู้แทนระดับภูมิภาค ส านักงาน UNODC เข้าพบ 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

ประเด็นหารือ  ๑. การกราบทูลเชิญพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ให้ทรงด ารงต าแหน่งทูตสันถวไมตรี 
  ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญา ส าหรับภูมิภาคเอเชีย  
  ตะวันออกเฉียงใต้ 
 2. การเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ 
  - การประชุมระหว่างประเทศ ว่าด้วยเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นและสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ 
  ประสาทชนิดใหม่ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  
  กรุงเทพฯ 
  - การประชุม ASEAN Border Management วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม 
  สหประชาชาติ กรุงเทพฯ 
 - การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (The Committee on Narcotic Drugs: CND)  
  สมัยที่ 60 วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2560 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย  
  ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จฯ เข้าร่วมการประชุมฯ และทรงมีพระด ารัส 
  ในฐานะทูตสันถวไมตรีฯ พร้อมทั้งทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
                           พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 
  - ความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) 7 ฝุาย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติด  
                            ซึ่งจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ  
                          ประเทศกัมพูชา 
 3. ความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมและส านักงาน UNODC 
  - ประเทศไทยไดด้ าเนินการปฏิรูปนโยบายและแก้ไขกฎหมายยาเสพติด เนื่องจากการแก้ไข 
                           ปัญหายาเสพติดจ าเป็นต้องให้ความส าคัญทั้งการลดอุปทาน (Supply Reduction)  
                           ด้วยการปราบปรามแหล่งผลิตและสกัดกั้นการขนส่งยาเสพติด และลดอุปสงค์  
                          (Demand Reduction) ด้วยการปูองกันการติดยาเสพติดและการบ าบัดรักษาไปพร้อมกัน 
  - ประเทศไทยได้ร่วมผลักดันมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเวทีโลก อันได้แก่  
                           ข้อก าหนดเมนเดลา และข้อก าหนดกรุงเทพ 

 

 
  



๑๕ 

 
 ความร่วมมือในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย UNODC เป็นพันธมิตรที่ส าคัญของส านักงาน ป.ป.ส. 
 กระทรวงยุติธรรมและส านักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุม CND และ UNGASS อย่างสม่ าเสมอ 
 ความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝุาย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค  

ที่ภาคีสมาชิกได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพ่ือการควบคุมยาเสพติด  (Sub-Regional 
Action Plan for Drug Control - SAP) 

 ความร่วมมือในโครงการพัฒนาศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 กรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับ UNODC ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of 

Intent -  L.O.I) จ านวน ๓ ฉบับ แบ่งเป็น 
(๑) โครงการ Correctional Reform มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์

และ UNODC ในการยกระดับระบบราชทัณฑ์และกระบวนการยุติธรรม 
(๒) โครงการ Anti-Human Trafficking มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 

แก่บุคลากรศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับการคัดแยกเหยื่อ การสืบสวนสอบสวน
และการด าเนินคดีค้ามนุษย์ 

(๓) โครงการ DSI Academy มีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันพัฒนา 
การสืบสวนสอบสวนพิเศษ (DSI Academy) ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 กระทรวงยุติธรรมส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 

ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (UNTOC) 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตลุาคม ๒๕๖๐ 
 โดย กองการต่างประเทศ สป.ยธ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับส านักงาน UNODC 



๑๖ 

 
ประวัตินายเจเรมี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas)  

ผู้แทน UNODC ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก 

 
นายเจเรมี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas) 

ผู้แทนประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก 
ส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 

(ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน) 

  นายเจเรมี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas) เป็นผู้แทนระดับภูมิภาคของส านักงานป้องกัน    
ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: 
UNODC) ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ท าหน้าที่ก ากับดูแลและบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของ UNODC ครอบคลุมภาคพ้ืนแปซิฟิก  

  ก่อนเข้ารับต าแหน่งปัจจุบัน นายเจเรมี ดักลาส ด ารงต าแหน่ง/ปฏิบัติงาน ดังนี้  
  - ด ารงต าแหน่ง ผู้แทน UNODC ณ ประเทศปากีสถาน (ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๒ – 
เมษายน ๒๕๕๖)  
  - ประจ าอยู่ที่ส านักงานใหญ่ UNODC ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในต าแหน่งผู้จัดการ
โครงการ Global SMART ของ UNODC ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือรัฐในการพัฒนาเชิงหลักฐานเพ่ือนโยบาย       
ที่มีประสิทธิผล และการตอบสนองการด าเนินงานด้านสารตั้งต้นยาเสพติดและยาเสพติดสังเคราะห์ (synthetic 
drugs and precursors) (ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒)     
  - ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประสานงานระดับภูมิภาคของส านักงาน UNODC ประจ าภูมิภาค           
เอเชียตะวันออก ในการจัดการโครงการความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียนกับจีน  
  - ปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน UNODC ณ นครนิวยอร์ก ในฐานะคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล รัฐออนทรีโอ 
ของแคนาดา และแคริเบียน 

  ทั้งนี้  นายเจเรมี ดักลาส ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์  
(The London School of Economics) สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัย Bishop ประเทศแคนาดา 

 

 

 



ภาคผนวก ก. 
ประวัตนิายเจเรมี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas)  

ผูแทน UNODC ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟก 

 

นายเจเรมี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas) 

ผูแทนประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟก 
สํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ 

(ดํารงตําแหนง ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๕๖ – ปจจุบัน) 

  นายเจเรมี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas) เปนผูแทนระดับภูมิภาคของสํานักงานปองกัน    
ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: 
UNODC) ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟก ทําหนาท่ีกํากับดูแลและบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรและการดําเนินงานของ UNODC ครอบคลุมภาคพ้ืนแปซิฟก  

  กอนเขารับตําแหนงปจจุบัน นายเจเรมี ดักลาส ดํารงตําแหนง/ปฏิบัติงาน ดังนี้  
  - ดํารงตําแหนง ผูแทน UNODC ณ ประเทศปากีสถาน (ระหวางเดือนกันยายน ๒๕๕๒ – 
เมษายน ๒๕๕๖)  
  - ประจําอยูท่ีสํานักงานใหญ UNODC ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในตําแหนงผูจัดการ
โครงการ Global SMART ของ UNODC ซ่ึงเปนโครงการชวยเหลือรัฐในการพัฒนาเชิงหลักฐานเพ่ือนโยบาย       
ท่ีมีประสิทธิผล และการตอบสนองการดําเนินงานดานสารตั้งตนยาเสพติดและยาเสพติดสังเคราะห (synthetic 
drugs and precursors) (ป พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒)     
  - ปฏิบัติหนาท่ีผูประสานงานระดับภูมิภาคของสํานักงาน UNODC ประจําภูมิภาค           
เอเชียตะวันออก ในการจัดการโครงการความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนกับจีน  
  - ปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน UNODC ณ นครนิวยอรก ในฐานะคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล รัฐออนทรีโอ 
ของแคนาดา และแคริเบียน 

  ท้ังนี้  นายเจเรมี ดักลาส สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร  
(The London School of Economics) สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัย Bishop ประเทศแคนาดา 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข. 

การเขาพบผูบริหารระดับสูงของไทย 

 วันอาทิตยท่ี 18 ตุลาคม 2558   

นายเจเรมี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas) ผูแทนระดับภูมิภาค สํานักงาน UNODC เขาพบ 
พลเอก ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้ 

1. การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 - การประชุมหัวหนาหนวยงานปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ครั้งท่ี 19 
 - บันทึกความเขาใจ 7 ฝาย วาดวยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหวางประเทศเพ่ือผลักดันแนวปฏิบัติ

สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาทางเลือกสุการปฏิบัติ (ICAD2) 
2. ความรวมมือดานการคามนุษยภายใตโครงการ Regional Programme ของสํานักงาน 

UNODC โดยรวมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 
3. การปฏิรูปเรือนจํา 

 วันศุกรท่ี 18 พฤศจิกายน 2559   

นายยูริ เฟโดตอฟ (Mr. Yury  Fedotov) รองเลขาธิการสหประชาชาติ และผูอํานวยการบริหาร
สํานักงาน UNODC พรอมดวย นายเจเรมี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas) ผูแทนระดับภูมิภาค สํานักงาน 
UNODC เขาพบพลเอก ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้ 
 ๑. การกราบทูลเชิญพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เปนทูตสันถวไมตรีในดาน 
นิติธรรม ซ่ึงอยูในเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ เปาหมายท่ี ๑๖ 
 ๒. ความรวมมือในดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  
  - รัฐบาลไทยไดเชิญประเทศในอาเซียน ประเทศผูสนับสนุนทางการเงินและ UNODC  
เขารวมประชุมเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคํา ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐  
  - ไทยได เสนอใหอาเซียนดําเนินการกําหนดแผนปฏิบัติการ ระยะ ๑๐ ป ซ่ึงไดรับ 
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานยาเสพติด และไดมีการนําแนวคิดท่ีไดจากการประชุม 
UNGASS เขามาดําเนินการในภูมิภาคอาเซียน 
 ๓. การปฏิรปูเรือนจํา  
  - รัฐบาลไทยอยูระหวางการดําเนินการแกไขรางพระราชบัญญัติราชทัณฑใหมีความสอดคลอง 
กับมาตรฐานระหวางประเทศ และกําหนดบทลงโทษทางอาญาอ่ืนนอกเหนือจากการจําคุก 
 ๔. อาชญากรรมขามชาติและการคามนุษย  
  - รัฐบาลไทยไดแกไขขอกฎหมายให TIJ สามารถดําเนินภารกิจในตางประเทศได และมีความ
ประสงคให TIJ เปนศูนยกลางเชื่อมหนวยงานในประเทศไทยกับตางประเทศ และเชื่อมอาเซียนกับภูมิภาคอ่ืน 
โดยไดริเริ่มจัดการประชุม ACCPCJ ข้ึนเปนครั้งแรก 
 ๕. ความรวมมือระหวาง UNODC กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
  - UNODC ไดสนับสนุนงบประมาณใหแกกรมสอบสวนคดีพิเศษสําหรับดําเนินการโครงการ 
DSI Academy ซ่ึงปจจุบันมีแผนพัฒนาตอยอดเปนศูนยกลางการฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรม  
  - รัฐบาลไทยมีงบประมาณพิเศษเพ่ือสนับสนุนการฝกอบรมและเครื่องมืออุปกรณเพ่ือพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากร/เจาหนาท่ีของประเทศลาวและเมียนมา 
 



 
วันศุกรท่ี ๑7 กุมภาพันธ 2560 
  
 นายเจเรมี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas) ผูแทนสํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (United Nation Office on Drugs and Crime: UNODC) ประจําภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟก เขาเยี่ยมคารวะนายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้ 
 ๑. การกราบทูลเชิญพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ใหทรงดํารงตําแหนง 
ทูตสันถวไมตรีดานการสงเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญา สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต 
 2. การเรียนเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเขารวมการประชุมระหวางประเทศ 
  - การประชุมระหวางประเทศ วาดวยเคมีภัณฑและสารตั้งตนและสารท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาทชนิดใหม ครั้งท่ี 3 ในวันอังคารท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ 
  - การประชุม ASEAN Border Management วันท่ี 1 – 2 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนยประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ 
  - การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (The Committee on Narcotic Drugs: CND) 
สมัยท่ี 60 วันท่ี 13 – 15 มีนาคม 2560 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซ่ึงพระเจาหลานเธอ พระองค
เจาพัชรกิติยาภา จะเสด็จฯ เขารวมการประชุมฯ และทรงมีพระดํารัสในฐานะทูตสันถวไมตรีฯ พรอมท้ังทรงเปด
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 9 
  - ความรวมมือภายใตกรอบบันทึกความเขาใจ (MOU) 7 ฝาย วาดวยการควบคุมยาเสพติด 
ซ่ึงจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 
 3. ความรวมมือระหวางกระทรวงยุติธรรมและสํานักงาน UNODC 
  - ประเทศไทยไดดําเนินการปฏิรูปนโยบายและแกไขกฎหมายยาเสพติด เนื่องจากการแกไข
ปญหายาเสพติดจําเปนตองใหความสําคัญท้ังการลดอุปทาน (Supply Reduction) ดวยการปราบปรามแหลง
ผลิตและสกัดก้ันการขนสงยาเสพติด และลดอุปสงค (Demand Reduction) ดวยการปองกันการติดยาเสพติด
และการบําบัดรักษาไปพรอมกัน 
  - ประเทศไทยไดรวมผลักดันมาตรฐานการปฏิบัติตอผูตองขังในเวทีโลก อันไดแก ขอกําหนด
เมนเดลา และขอกําหนดกรุงเทพ 



 

สรุปการหารือขอราชการ ระหวาง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไทยกบัผูอํานวยการบริหารสํานักงาน UNODC 

วันศุกรที่ 17 กุมภาพันธ ๒๕60 เวลา 14.00 น. 
ณ หองรับรองกระทรวงยุติธรรม ช้ัน ๒ 

----------------------------------------- 

ผูเขารวมฝายกระทรวงยุติธรรม 

๑. นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

2. พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

3. นางภัทราภรณ เชาวลิต ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ สํานักงาน ป.ป.ส. 

4. นางอรนุช สังขวรรณะ ผูอํานวยการสวนความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ  
  สํานักงาน ป.ป.ส. 

5. นางสาวปาริชาต ศรีประเสริฐ นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

  รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองการตางประเทศ สป.ยธ. 

6. นางสาวชมภูนุช ปยวัชรวิจิตร คณะทํางานรัฐมนตรีฯ 

7. นางสาวเพ็ญพรรณ จินดานิล นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กองการตางประเทศ สป.ยธ. 

8. นางสาวสินีนาฎ มะปรางทอง (ลาม) นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  

  สํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สป.ยธ. 

9. นายอลงกรณ ถิระสัตย นักวิชาการยุติธรรม กองการตางประเทศ สป.ยธ. 

10.นางสาวธัญญกาญจน แดงสุภา นักวิชาการยุติธรรม กองการตางประเทศ สป.ยธ. 

ผูเขารวมฝาย UNODC 

๑. Mr. Jeremy Douglas ผูแทน UNODC ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟก 

2. Ms. Noriko Shibata เจาหนาท่ีการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา 

3. Mr. Tao Zhiqiang เจาหนาท่ีฝายควบคุม 

เริ่มการสนทนา เวลา 14.00 น. 

สาระสําคัญของการสนทนา 

1. การกราบทูลเชิญพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ใหทรงดํารงตําแหนงทูตสันถวไมตร ี
ดานการสงเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  ผูแทน UNODC ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและแปซิฟก กลาวขอบคุณท่ีสละเวลา
ใหเขาพบ และกลาวชื่นชมความสัมพันธท่ีดีระหวาง UNODC กับหนวยงานภายในกระทรวงยุติธรรมมาเปน
ระยะเวลานาน 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมฯ กลาวขอบคุณท่ี UNODC ใหเกียรติมาเยือนกระทรวงยุติธรรม 
และทราบวา UNODC มีความสัมพันธและความรวมมือกับกระทรวงฯ มายาวนาน 

 
/และลาสุด... 

ภาคผนวก ค. 



๒ 

 

  และลาสุด เมื่อ UNODC ไดกราบทูลเชิญพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา  
ใหทรงดํารงตําแหนงทูตสันถวไมตรีนั้น ถือเปนเกียรติตอประเทศไทยอยางยิ่ง โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบ
และเห็นชอบแลว ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีและกระทรวงยุติธรรมพรอมท่ีจะถวายการสนับสนุนพระเจาหลานเธอ 
พระองคเจาพัชรกิติยาภาในบทบาทดังกลาว 
  ผูแทนฯ กลาววา พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงเปนผูสนับสนุน UNODC  
ท้ังในดานยาเสพติด อาชญากรรม และวาระการพัฒนา มาเปนระยะเวลากวา 10 ป ทรงเคยดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงเวียนนา และยังทรงมีความสนใจและความเชี่ยวชาญในหลายดาน จึงเปนโอกาส
พิเศษอยางยิ่งท่ี UNODC จะไดรวมงานกับพระองคในการสงเสริมหลักนิติธรรม สงเสริมการตอตานยาเสพติด
และอาชญากรรมทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดย UNODC คาดหวังวาการทรงงานในฐานะ 
ทูตสันถวไมตรีจะสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีใหเกิดข้ึนได เนื่องจากพระองคไดรับการยอมรับนับถือ
ในระดับสูง ประชาคมระหวางประเทศใหความสนใจและรับฟงแนวคิดของพระองค การสนับสนุนจากพระองค
จะชวยขับเคลื่อนวาระท่ีสําคัญของ UNODC ไดเปนอยางดี และขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีท่ีไดมีมติเห็นชอบและ
ใหการสนับสนุน 
  รัฐมนตรีฯ กลาววา การดํารงตําแหนงทูตสันถวไมตรีของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
นับเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดเสริมสรางความรวมมือระหวางกระทรวงฯ กับ UNODC และสงเสริมหลักนิติธรรม 
ซ่ึงเปนอีกวาระหนึ่งท่ีกระทรวงฯ ประสงคจะผลักดัน ท้ังนี้ รัฐบาลไทยอยูระหวางการผลักดันยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
โดยชวง 5 ปแรกไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหายาเสพติดโดยยกข้ึนเปนวาระแหงชาติ และคาดหวังวา 
จะไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจาก UNODC อยางตอเนื่องตอไป 

2. การเรียนเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเขารวมการประชุมระหวางประเทศ 
  ผูแทนฯ กลาววา เม่ือ 3 ปกอน พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ไดมีสวนสําคัญ 
ในการผลักดันใหมีการลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) 7 ฝาย วาดวยการควบคุมยาเสพติด โดยทรงเขารวม
การหารือกับผูแทนจากหลายประเทศในยุโรปดวยพระองคเอง เปนผลใหการทํา MOU นั้นประสบผลสําเร็จ  
ซ่ึงบันทึกความเขาใจนี้ไดกลายเปนกลไกสําคัญของภูมิภาคและจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีข้ึนในเดือน
พฤษภาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และไดรับการยืนยันวาผูอํานวยการบริหารของ UNODC 
(Mr. Yury Fedotov) จะเขารวมการประชุมครั้งนี้ดวย โดยผูอํานวยการฯ ใหความสําคัญกับการประชุมนี้
เนื่องจากมองวาเปนกลไกสําคัญท่ีสามารถดึงผูแทนระดับรัฐมนตรีจากหลายประเทศมารวมหารือ ซ่ึงกอใหเกิด
พัฒนาการอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังไดรับการยืนยันวาจะมีผูแทนระดับสูงจากประเทศจีนและประเทศเมียนมา
เขารวมการประชุมดวย  
  ในการนี้ ขอแสดงความขอบคุณที่รัฐมนตรีฯ ยืนยันการเขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการ 
ยาเสพติด (CND) สมัยท่ี 60 ในวันท่ี 13 – 15 มีนาคม 2560 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย รวมถึงการท่ี
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา มีกําหนดจะเสด็จฯ เขารวมการประชุมฯ และมีพระดํารัสในฐานะ
ทูตสันถวไมตรีฯ พรอมทั้งทรงเปดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9  
จึงเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดจัดใหมีการหารือทวิภาคีกับผูอํานวยการบริหารของ UNODC 
  รัฐมนตรีฯ กลาววา ไดมีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือถวายเปน 
ราชสดุดีฯ เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560 และไดทูลเชิญพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เขารวม
การประชุมเตรียมการครั้งสุดทายกอนเขารวมการประชุม ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

 
/เม่ือการ... 



๓ 

 

  เมื่อการแกไขปญหายาเสพติดถูกยกขึ้นเปนวาระแหงชาติ จึงถือเปนหนาที่ของกระทรวงฯ  
ท่ีตองทํางานหนักข้ึนในการประสานงานกับองคกรเก่ียวของกับการปองกันปราบปรามยาเสพติดหลายองคกร 
รวมถึงประเทศในโครงการแมน้ําโขงปลอดภัยและประเทศเพ่ือนบานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
  ผูแทนฯ ในการนี้ ในนามคณะกรรมการควบคุมสารเสพติดนานาชาติ (International Narcotics 
Control Board: INCB) กลาวเรียนเชิญรัฐมนตรีฯ เปนประธานในพิธีเปดการประชุมระหวางประเทศ 
วาดวยเคมีภัณฑและสารตั้งตนและสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทชนิดใหม ครั้งที่ 3 ในวันอังคารท่ี  
21 กุมภาพันธ 2560 ซ่ึงจะเปนการประชุมสําคัญท่ีมีผูแทนท้ังระดับสูงและระดับปฏิบัติการจากท่ัวโลกเขารวม
การประชุม ตามท่ีไดมีหนังสือเรียนเชิญมาลวงหนาแลว และยินดีท่ีรัฐมนตรีฯ ไดใหเกียรติตอบรับเขารวม 
การประชุมดังกลาว 
  นอกจากนี้ UNODC ขอเชิญรัฐมนตรีฯ เขารวมการประชุมเจาหนาที่ระดับสูง ASEAN Border 
Management ข้ึนในวันท่ี 1 – 2 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งสํานักงาน 
UNODC จะรวมกับกระทรวงการตางประเทศจัดข้ึน โดยมีผูอํานวยการบริหารของ UNODC เปนประธานในพิธีเปด
การประชุมดังกลาว และไดเรียนเชิญผูแทนระดับรัฐมนตรีที่ทํางานดานอาชญากรรมขามชาติและการขนสง 
ยาเสพติด ท้ังนี้ UNODC จะมีหนังสือเรียนเชิญรัฐมนตรีฯ อยางเปนทางการมายังกระทรวงฯ อีกครั้ง 
  รัฐมนตรีฯ แจงวา กระทรวงยุติธรรมใหความสําคัญกับการประชุมระหวางประเทศวาดวยเคมีภัณฑ
และสารตั้งตนฯ จึงไดตอบรับเขารวมการประชุมดังกลาว สวนการประชุม ASEAN Border Management จะได
พิจารณาการเขารวมตอไป 

3. ความรวมมือระหวางกระทรวงยุติธรรมและสํานักงาน UNODC  
  ผูแทนฯ กลาวชื่นชมการดําเนินการปฏิรูปนโยบายและแกไขกฎหมายยาเสพติดของไทยในปท่ีผานมา 
โดย พล.อ.ไพบูลย คุมฉายา สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (TIJ) และพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พัชรกิติยาภา ไดมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการ โดยเห็นวาการดําเนินการดังกลาวเปนแนวทางท่ีนาสนใจ 
เนื่องจากการแกไขปญหายาเสพติดท่ีดีท่ีสุด คือ การใหความสําคัญท้ังการลดอุปทาน (Supply Reduction) 
ดวยการปราบปรามแหลงผลิตและสกัดก้ันการขนสงยาเสพติด และลดอุปสงค (Demand Reduction) ดวยการ
ปองกันการติดยาเสพติดและการบําบัดรักษาไปพรอมกัน ท้ังนี้ ท่ีผานมาการลดอุปสงคในภูมิภาคยังไมประสบผล
เปนท่ีนาพอใจ และตราบท่ียังมีอุปสงคยอมดึงดูดใหองคกรอาชญากรรมเขามาแสวงหาผลประโยชน  
  รัฐมนตรีฯ กลาวขอบคุณการสนับสนุนและความรวมมือท่ีมีตอประเทศไทยเสมอมา ความรวมมือ
ระหวาง UNODC กับกระทรวงยุติธรรมนับเปนภารกิจท่ียิ่งใหญและทําใหตองใหความสําคัญเพ่ือขับเคลื่อนงาน
ในฐานะรัฐมนตรีมากข้ึน 
  ผูแทนฯ กลาววา UNODC มีบทบาทท่ีหลากหลายท้ังในดานยาเสพติดและอาชญากรรม จึงมี
คณะกรรมาธิการและขอบังคับเปนจํานวนมาก และไดรับความรวมมือจากประเทศไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้ 
ประเทศไทยมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการผลักดันมาตรฐานการปฏิบัติตอผูตองขังในเวทีโลก อันไดแก ขอกําหนด
เมนเดลา และขอกําหนดกรุงเทพ ท้ังนี้ บทบาทสําคัญของสหประชาชาติก็คือ การกาวผานขอจํากัดทางการเมือง
เพ่ือเปนตัวกลางประสานประเทศตางๆ เขาดวยกัน โดยท้ังสองฝายยินดีท่ีจะมีความรวมมือระหวางกันตอไป 

ส้ินสุดการสนทนา เวลา 14.30 น. 
   
  นายอลงกรณ ถิระสัตย ผูจดบันทึก 
  นางสาวธัญญกาญจน แดงสุภา ผูจดบันทึก 
  นางสาวเพ็ญพรรณ จินดานิล ผูตรวจบันทึก 
  นางสาวปาริชาต ศรีประเสริฐ ผูตรวจบันทึก 


