
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของกระทรวงยุติธรรม 
เดือน ธันวาคม ๒๕๖2 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 

1. การประชุมคณะกรรมการปองกัน
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ย า เ ส พ ติ ด  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เพ่ือขับเคล่ือน 
การแก ไขปญหายาเสพติดตาม
ยุทธศาสตรชาติ 

เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุมคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ครั้งท่ี 1/2562 ประกอบดวย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
พันตํารวจเอก ดุษฎี  อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตํารวจตรี สุริยา  สิงหกมล  รองเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทําหนาท่ีกรรมการและเลขานุการ นายวีรวัฒน  เต็งอํานวย   
รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนผูชวยเลขานุการ นายวิชัย  ไชยมงคล   
ท่ีปรึกษาการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พรอมดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ณ หองประชุม 
301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล  

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณารางแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 และรางแผน 
ปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 ตามนโยบายรัฐบาลซ่ึงกําหนดใหการปองกัน 
และแกไขปญหายาเสพติดเปนเรื่องเรงดวน ซ่ึงแผนปฏิบัติการดังกลาวเปนแผนการขับเคลื่อนการแกไขปญหายาเสพติด
และลดระดับความรุนแรงของปญหาตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทางตามยุทธศาสตรชาติ โดยการบูรณาการนโยบาย
และแผนแตละระดับท่ีเก่ียวของใหเปนกรอบในการบริหารจัดการทรัพยากร การประสานการปฏิบัติการ การกํากับติดตามและ
การประเมินผลใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

ท่ีประชุมไดใหความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือ 
กลุมบุคคลใดมีสารเสพติดอยูในรางกายหรือไม โดยการเพ่ิม “คีตามีน” ซ่ึงเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัต ิ
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่องกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีสารเสพติดอยูในรางกายหรือไม  
ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เพ่ือใหไดรับโอกาสในการเขารับการบําบัด พรอมท้ังรับฟงสรุปสถานการณยาเสพติด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีมีแนวโนมการแพรระบาดและทวีความรุนแรงมากข้ึนในกลุมเด็กหรือเยาวชน 
และสถานบันเทิงภายในและผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2558 – 2562  
รวมถึงความคืบหนาการใชประโยชนจากกัญชาในทางการแพทย การศึกษาวิจัยและการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
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ประโยชนท่ีไดรับ 
1. แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565และรางแผนปฏิบัติการดาน

การปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 สําหรับการปฏิบัติงานในระยะปานกลางและในระยะสั้น 
2. เปนกรอบในการบริหารจัดการทรัพยากร การประสานการปฏิบัติการ การกํากับติดตามและการประเมินผลใหแกหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
3. ปรับปรุงหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีสารเสพติด 

อยูในรางกายหรือไม เพ่ือใหไดรับโอกาสในการเขารับการบําบัด 
2. การแถลงการณขยายผลการสอบสวน

คดีแชร Forex - ๓D และการให
ความชวยเหลือประชาชนของ 
ศูนยยุติธรรมสรางสุข 

เม่ือวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม แถลงผล
การดําเนินงานของศูนยยุติธรรมสรางสุข ณ บริเวณดานหนาอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีความคืบหนา ดังนี ้

 ๑. การขยายผลการสอบสวนคดีแชร Forex - ๓D โดยการยึดรถหรู จํานวน ๗ คัน คดีพิเศษท่ี ๑๕๓/๒๕๖๒ กรณีแชร 
FOREX - 3D การสอบสวน ปรากฏจํานวนผูเสียหายท่ีลงทะเบียนแจงตอกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือเขาใหปากคํา 
จํานวน ๑๑,๕๖๕ ราย มูลคาความเสียหาย ๑,๕๘๕,๓๗๐,๖๒๘.๖๔ บาท (ขอมูล ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.)  
โดยผูเสียหายเขามาใหถอยคําจํานวน ๑,๗๓๙ ราย ซ่ึงจะสิ้นสุดการเขาใหปากคําในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 2562  
การสืบสวนเพ่ือติดตามทรัพยสินท่ีเก่ียวของหรือไดมาจากการกระทําความผิดเขาดําเนินการตรวจยึดรถยนตตองสงสัย 
จํานวน ๗ คัน รวมมูลคาประมาณ ๔๓ ลานบาท ท่ีกลุมผูกระทําความผิดไดนําไปซุกซอนไวท่ีบริเวณถนนสุขุมวิท ซอย ๒๔ 
ไดแก รถยนตมาเซราติ SUV สีดํา ราคาประมาณ ๗ ลานบาท รถยนตพอรช Porsch Boxter ราคาประมาณ ๕ ลานบาท 
รถยนตเฟอรรารี่ สไปเดอร ราคาประมาณ ๑๘ ลานบาท รถยนตฟอรด มัสแตง (๓ คัน) ราคาประมาณ ๑๐ ลานบาท 
และรถยนตโตโยตา เวลไฟร ราคาประมาณ ๓ ลานบาท เปนการปฏิบัติการตรวจคนและยึดทรัพยเปนครั้งท่ี ๓ โดยยึดทรัพย 
มาแลวจํานวน ๒ ครั้ง ดังนี ้

ครั้งท่ี ๑ การเขาตรวจคนและยึดทรัพยเปาหมายจํานวน ๑๑ จุด ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ยึดอายัดทรัพยมูลคา
ประมาณ ๖๐๐ ลานบาท (ในวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

ครั้งท่ี ๒ การเขาตรวจคนและยึดทรัพยเปาหมายจํานวน ๔ จุด ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ยึดอายัดทรัพยมูลคา
ประมาณ ๑๐๐ ลานบาท (ในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) รวมมูลคาในการยึดอายัดทรัพยท้ังสิ้น ประมาณ ๗๖๓ ลานบาท 

 

๒ 
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๒. กรณีจายเงินเยียวยาใหผูเสียหายจากกระสุนปนปริศนาเสียชีวิตขณะนั่งรถตูโดยสารในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สืบเนื่องจากขาว เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๐.๒๐ น. เกิดเหตุกลุมวัยรุนขับรถจักรยานยนตไลยิงกันบริเวณ
ถนนสายบานสราง - พนมสารคาม เปนเหตุใหนางสาวอริสา ปราบภัย อายุ ๒๗ ป ชาวอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  
ถูกกระสุนปนเขาท่ีบริเวณชายโครงไดรับบาดเจ็บสาหัส และไดถูกสงตัวไปรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในเวลาตอมาไดเสียชีวิตลง กระทรวงยุติธรรมไดเยียวยาใหกับผูเสียหายจากการกระทําความผิดทางอาญา 
โดยท่ีตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด จึงไดจายคาตอบแทนใหกับครอบครัวซ่ึงเปนทายาทของนางสาวอริสา ปราบภัย 
ผูเสียหาย จํานวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท โดยแบงเปน คาตอบแทนกรณีถึงแกความตาย จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท คาจัดการศพ 
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท และคาขาดอุปการะเลี้ยงดู จํานวน๔๐,๐๐๐ บาท  

๓. สถาบันนิติวิทยาศาสตร ตรวจพิสูจนสารเสพติดในเสนผมชายขับรถสิบลอท่ีขอความเปนธรรมกรณีถูกจับ 
ในคดียาเสพติด ตามท่ีนายโสภณ วงษสวัสดิ์ คนขับรถบรรทุก (ผูรอง) ไดมีหนังสือขอความเปนธรรมถึงรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงยุติธรรม กรณีถูกเจาหนาท่ีตํารวจ สถานีตํารวจภูธรสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรี ขันธ  
จับกุมโดยกลาวหาวามียาบาไวในครอบครองโดยผิดกฎหมาย จํานวน ๑ เม็ด ท้ังนี้ ผูรองเชื่อวาตนถูกกลั่นแกลง  
เหตุเกิดเม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผลการตรวจพิสูจนสารเสพติดในเสนผมของ นายโสภณ วงษสวัสดิ์ ตรวจพบ
สารไมทราไจนิน (Mitragynine) ซ่ึงเปนสารอัลคาลอยดในพืชกระทอมมีฤทธิ์ในการกดประสาทและสามารถระบุไดวามี
การเสพพืชกระทอมในชวงระยะเวลาประมาณ ๑ เดือนท่ีผานมา (เนื่องจากเสนผมของผูรองยาวประมาณ ๑.๒ เซนติเมตร)  
แตไมพบการเสพสารเสพติดชนิดอ่ืนๆ 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. ติดตามทรัพยสินท่ีเก่ียวของหรือทรัพยท่ีไดมาจากการกระทําความผิดไปชดใชคืนใหแกผูเสียหายเม่ือคดี

พิพากษาถึงท่ีสุด 
2. เยียวยาใหกับผู เสียหายจากการกระทําความผิดทางอาญา โดยท่ีตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด  

ตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

3. ผูรองขอไดรับความเปนธรรมและพิสจูนวาไมมีความผิดตามท่ีเจาหนาท่ีตํารวจกลาวหา 

๓ 
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3.  กระทรวงยุติธรรมร วมขับเคล่ือน
ปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดตามนโยบายเรงดวน 
ของรัฐบาล ป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ป พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม กลาวรายงานสถานการณปญหายาเสพติดในปจจุบัน พรอมดวย วาท่ีรอยตรี ธนกฤต จิตรอารียรัตน 
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รองศาสตราจารยวีริศ อัมระปาล ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด หัวหนาสวนราชการทุกหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของในสวนกลางและภู มิภาคท้ัง พลเรือน ทหาร ตํารวจ และผูแทนภาคประชาชนเขารวมรับนโยบาย 
จํานวน ๕๐๐ คน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล เปาหมายสําคัญของการเปดปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เพ่ือเนนย้ําใหผูบริหารระดับสูงของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเขาใจถึงนโยบายเรงดวน 
ของรัฐบาลในการแกไขปญหายาเสพติด และใหทุกภาคสวนไดรวมมือรวมใจกันในการแกไขปญหายาเสพติดซ่ึงเปนภัย
คุกคามความม่ันคงของชาติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม โดยนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหสวนราชการท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตามภารกิจท่ีกําหนดไวในแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล โดยบูรณาการการทํางาน
อยางเปนเอกภาพภายใตการบริหารจัดการของผูวาราชการจังหวัด ใหทุกหนวยงานยึดการปฏิบัติภายใตหลักกฎหมาย
อยางเครงครัดในการดําเนินการตอผูคาทุกระดับ ใหความเปนธรรมและคุมครองผูท่ีไดรับผลกระทบจากยาเสพติด  
มุงการลดความตองการใชยาเสพติด โดยเฉพาะการปองกันในกลุมเด็กและเยาวชนและผูผานการบําบัดรักษาแลว 
ไมใหหวนกลับไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด อีกท้ังสงเสริมและสนับสนุนความมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการแกไขปญหา
ยาเสพติด สรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชนและพัฒนาตอยอดใหปลอดจากยาเสพติด ตลอดจนใหมีสื่อ
ประชาสัมพันธขอมูลการทํางานท่ีถูกตองแกประชาชนรับทราบอยางสมํ่าเสมอ 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. เนนย้ําใหผูบริหารระดับสูงของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเขาใจถึงนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการแกไข

ปญหายาเสพติด โดยบูรณาการการทํางานอยางเปนเอกภาพใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
2. มุงลดความตองการใชยาเสพติด 
3. การปองกันในกลุมเด็กและเยาวชนและผูผานการบําบัดรักษาแลวไมใหกลับไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดอีก 
4. สรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชนและพัฒนาตอยอดใหสังคมปลอดจากยาเสพติดอยางยั่งยืน 

 

๔ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
ต ร ว จ เ ย่ี ย ม แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล 
การปฏิบัติการทําลายเครือขายผูคา
ยาเสพติดรายสําคัญและขยายผล
ตรวจยึดทรัพยสิน กวา ๕๐๐ ลานบาท 

เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ลงพ้ืนท่ีสํานักงานปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดภาค ๖ จังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของเจาพนักงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เจาหนาท่ีตํารวจภูธรภาค ๕ และภาค ๖ ในการทําลายเครือขายผูคายาเสพติดรายสําคัญ 
และขยายผลตรวจยึดทรัพยสิน สืบเนื่ องจากเม่ือวันท่ี  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ าหนาท่ีสถานีตํ ารวจภูธรแมจัน  
จังหวัดเชียงราย จับกุมผูคายาเสพติดพรอมของกลางยาบา จํานวน ๑.๒ ลานเม็ด และในวันเดียวกันไดขยายผล 
การจับกุมตัวผูสั่งการไดอีก ๒ ราย จากนั้น เจาหนาท่ีตํารวจภูธรภาค ๕ และสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ภาค 6 ไดสืบสวนขยายผลเครือขายกลุมนักคายาเสพติดรายสําคัญในคดีนี้ จนสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน
ดําเนินคดีกับผูรวมกระทําความผิด โดยศาลจังหวัดเชียงรายไดอนุมัติหมายจับผูตองหาเพ่ิมอีก ๖ ราย ตอมาในวันท่ี  
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไดนําหมายคนจากศาลจังหวัดพิษณุโลก เขาตรวจคนจับกุมตัวผูตองหาตามหมายจับและตรวจยึด 
อายัดทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงราย โดยจับกุมผูตองหา
ตามหมายจับ จํานวน ๑ ราย พรอมตรวจยึดทรัพยสินสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ไดแก ทองรูปพรรณ หอพัก 
อาคารพาณิชย โฉนดท่ีดิน เปนตน มูลคารวม ๕๐๐ ลานบาท ในการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดแจงใหกับ
ประชาชนท่ีไดนําทองรูปพรรณมาจํานําไวกับรานทองแสงพรหม หากจะขอไถถอนขอใหนําหลักฐานและหลักทรัพย 
ท่ีจะไถถอนมาติดตอท่ี สํานักงานปองกันและปรามปราบยาเสพติดภาค ๖ ในวันและเวลาราชการ พรอมใหกําลังใจ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในครั้งนี้ โดยเนนย้ําการตรวจนับและการจัดเก็บทรัพยสินท่ียึดใหรัดกุม และดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ อยางเครงครัด 

ประโยชนท่ีไดรับ 
สรางขวัญและกําลังใจใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหสามารถทําลายเครือขายผูคายาเสพติดเพ่ือนําไปสูการขยายผล 

การยึดทรัพยสินใหตกเปนของแผนดินตอไป 
 
 
 
 

 

๕ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
ประธานการประชุมช้ีแจงแนวทาง 
การดําเนินงานโครงการสรางพ้ืนท่ี
ปลอดภัยในหมูบาน/ชุมชน ๕ จังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 

เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานเปด 
การประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในหมูบาน/ชุมชน ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนลาง  
ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปารค อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายใตแนวคิดสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในหมูบาน/ชุมชน ดวยกระบวนการการมีสวนรวม 
ของประชาชน ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูแทนสวนราชการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเปาหมาย ๕ จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค จํานวน ๒๐๐ คน  

ในการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาวใจความสําคัญตอนหนึ่งวา รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด โดยไดกําหนดแนวทางการดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเรงดวน 
ของรัฐบาล ป พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือมุงเนนการเสริมสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในหมูบาน/ชุมชน เนนกระบวนการเสริมสราง 
ความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน โดยกระบวนการการมีสวนรวมของผูนําและคนในหมูบาน/ชุมชน เริ่มตั้งแต 
การวิเคราะหสภาพปญหายาเสพติดและดําเนินกิจกรรมการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดจากหมูบาน/ชุมชน 
ท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา โดยเริ่มดําเนินการในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ๕ จังหวัด เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีลําเลียง
ของยาเสพติด โดยกลุมขบวนการมักจะหลีกเลี่ยงเสนทางสายหลักท่ีมีดานตรวจ/จุดตรวจ และหันไปใชเสนทางสายรองแทน 
ในการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลางและพ้ืนท่ีตอนใน นอกจากนี้ มิติของการลักลอบนําเขา 
ก็ประสบปญหาเชนเดียวกันโดยเฉพาะฝงทางดานตะวันตก ในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ขณะเดียวกัน
สถานการณการคายาเสพติดในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัยเปนพ้ืนท่ีเคลื่อนไหว
ของกลุมนักคารายสําคัญในเครือขายของกลุมบุคคลท่ีหลบหนีหมายจับมา ซ่ึงเปนการพัฒนาจากนักคายาเสพติดรายยอย 
ในระดับพ้ืนท่ีทําการยกระดับตนเองข้ึนมาเปนกลุมนักคายาเสพติดรายสําคัญ รัฐบาลไดตระหนักถึงการสรางพ้ืนท่ี
ปลอดภัยภายใตกระบวนการการมีสวนรวมของผูนําและคนในหมูบาน/ชุมชน เพ่ือลดปญหาการคาและแพรระบาดของ
ยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ซ่ึงแนวทางการดําเนินงานในระยะตอไป จะทําการบูรณาการรวมกับแกนนําระดับหมูบาน 
ตําบล เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมการสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในหมูบาน/ชุมชนตอไป 

 
 

 

๖ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. เสริมสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในหมูบาน/ชุมชน 
2. เสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน โดยกระบวนการการมีสวนรวมของผูนําและคนในหมูบาน/ชุมชน 
3. ลดปญหาการคาและแพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 

6. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
ประธานการเผาทําลายกัญชาของกลาง 
ท่ีมีสารปนเปอนสูงเกินมาตรฐาน
จํานวน 10 ตัน  

เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธ ี
เผาทําลายกัญชาของกลาง จํานวน 10 ตัน ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวามีสารปนเปอน 
ไมวาจะเปนโลหะหนัก ยากําจัดศัตรูพืช และเชื้อราเกินกวามาตรฐานความปลอดภัย ไมสามารถนําไปใชประโยชนทาง
การแพทยหรือการศึกษาวิจัยได  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาววา ประเทศไทยใชพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ซ่ึงกําหนดให 
กัญชาเปนยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 5 “หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติด”  
ดวยความตั้งใจของรัฐบาลท่ีมุงเนนการใชประโยชนในทางการแพทยอยางแทจริง จึงมีนโยบายแกไขกฎหมาย
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษเก่ียวกับการใชกัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทย โดยการประกาศใหใชบังคับ 
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2562 ท้ังท่ีเปนผลิตภัณฑกัญชา
ทุกรูปแบบ ท้ังรูปแบบยาแผนปจจุบัน ตํารับยาตามตํารายาแผนไทย ตํารับ SpecialAccess Scheme (SAS) สําหรับผูปวย
เฉพาะรายและตํารับยาจากองคความรูและภูมิปญญาหมอพ้ืนบาน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
จึงไดสนับสนุนนโยบายการใชประโยชนจากกัญชาเพ่ือทางการแพทย  โดยดําเนินตามมาตรการเรงดวน 
ในการจัดหากัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทย ดําเนินการรวบรวมกัญชาของกลางจากคดียาเสพติดท่ีมีการจับกุม 
ของกลางกัญชาในคดีท่ีมีน้ําหนักของกลางต้ังแต 100 กิโลกรัมข้ึนไป ในชวงป พ.ศ. 2561 – 2562 ซ่ึงมีกัญชาของกลาง 
จํานวน 18 ตัน จาก 36 คดี แลวนํามาตรวจพิสูจนเพ่ือหาสารปนเปอน กอนพิจารณาการสนับสนุนเนื่องจาก 
หากกัญชาไมปลอดสารพิษเม่ือนําไปเปนวัตถุดิบในการทําสารสกัดกัญชาหรือตํารับยาอาจเกิดอันตรายตอผูใชได ตั้งแต
วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เปนตนมา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดมีการสนับสนุนกัญชา
ของกลางใหแก 10 หนวยงาน รวมน้ําหนักกวา 2 ตัน และจะยังคงสนับสนุนกัญชาของกลางใหแกหนวยงานท่ีแจง
ขอรับการสนับสนุนเพ่ือนําไปใชประโยชนทางการการแพทยอยางตอเนื่อง 

 

๗ 
 



 

 

ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ประโยชนท่ีไดรับ 
ทําลายของกลางท่ีจับยึดไดและไดทําการตรวจพิสูจนแลว พบวามีสารปนเปอนเกินกวามาตรฐานความปลอดภัย  

ไมสามารถนําไปใชประโยชนทางการแพทยหรือการศึกษาวิจัยได 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
และสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปดโครงการ
ราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ 
ศาสน กษัตริย และพระราชทาน
เครื่องมือแพทย ณ ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ 

เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปยังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ในพิธีเปดการดําเนินงาน 
ตามโครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย โดยมีสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องคประธานกรรมการโครงการราชทัณฑปนสุข ฯ 
พรอมดวยคณะกรรมการโครงการราชทัณฑปนสุข ฯ ผูบริหารกระทรวงยุติธรรม ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข และคณะบุคคล 
ท่ีเก่ียวของเฝารับเสด็จ 

โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย เกิดข้ึนดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ท่ีทรงมีพระวิสัยทัศนอันกวางไกล  
โดยทรงเห็นวาสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดีนั้น เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ไมเวนแมแตผูตองขัง 
ซ่ึงก็คือประชาชนเชนเดียวกัน ท้ังนี้ ทรงเห็นวาการเขาถึงบริการทางการแพทยและการพยาบาล รวมไปถึงการไดรับ
ความรูในการดูแลสุขภาพของผูตองขังเปนสิทธิของผูตองขังท่ีควรไดรับเทาเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลัก
มนุษยธรรมและขอจํากัดในดานการไดรับความรูดานสุขอนามัย ตลอดจนการเขาถึงบริการดานสุขภาพของผูตองขัง  
จึงมีความสําคัญท่ีจะตองพิจารณาปรับปรุง จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลากระหมอม ใหริเริ่มโครงการราชทัณฑปนสุข  
ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย ข้ึน เพ่ือเปนการเติมเต็มสิทธิของผูตองขังใหไดรับบริการทางสุขภาพเฉกเชน
ประชาชนท่ัวไป และนอกเหนือจากการสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีดี เพ่ือพรอมตอการพัฒนาเรียนรูของผูตองขัง
ในการเปนคนดีคืนสูสังคมแลว ยังเปนการเสริมสรางทัศนคติความเปนจิตอาสาอีกดวย จึงไดมีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศวา โดยท่ีโรงพยาบาลราชทัณฑเปนโรงพยาบาลแหงเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
ตองใหบริการแกผูตองขังเปนจํานวนมาก ในกรณีเจ็บไขไดปวยยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทยและเวชภัณฑ  
ซ่ึงการดูแลสุขภาพของผูตองขังถือเปนหนาท่ีสําคัญของกรมราชทัณฑในการท่ีจะใหผูปวยเขาถึงการรับการรักษาพยาบาล
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ยุทธศาสตร / เรื่อง ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

อยางเทาเทียมตามหลักมนุษยธรรม ท้ังนี้ เม่ือผูตองขังพนโทษจะไดมีสุขภาพสมบูรณท้ังกายและใจ เพ่ือออกมาสูสังคม
ภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตไดอยางมีคุณภาพ โดยจะพระราชทานความชวยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ 
และเครื่องมือทางการแพทย ตลอดจนการใหจิตอาสาพระราชทานไดเขาไปมีบทบาทในการชวยเหลือท้ังดานการแพทย 
การพยาบาล การอบรมใหความรูในเรื่องตาง ๆ และเพ่ือใหการขับเคลื่อนโครงการประสบผลสําเร็จ วัตถุประสงคโครงการ  

๑. เพ่ือยกระดับการดูแลสุขภาพผูตองขังใหไดรับการรักษาพยาบาลเทาเทียมกับบุคคลภายนอกใหเปนไปตามหลัก
สิทธิมนุษยชน 

๒. เพ่ือจัดระบบการรักษาพยาบาลสําหรับผูตองขังใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนปรับปรุงอนามัย
สิ่งแวดลอม การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ 

๓. จัดหาอุปกรณทางการแพทยสําหรับสถานพยาบาลในเรือนจํา ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑและโรงพยาบาล
แมขาย 

๔. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยของกรมราชทัณฑใหมีความเหมาะสมและมีความกาวหนาในสายงาน รวมท้ังสรางขวัญ
และกําลังใจ 

๕. พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา (อสรจ.) ใหไดมาตรฐานและสามารถตอบสนอง การดูแลสุขภาพผูตองขัง
ในเรือนจํา 

การดําเนินงานโครงการในระยะแรก พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค จํานวน ๒๑๗ ลานบาท จัดซ้ือ
เครื่องมือและครุภัณฑทางการแพทย จํานวน ๗๕๖ รายการ เพ่ือทรงพระราชทานใหแกเรือนจํา/ทัณฑสถานเปาหมาย 
๒๕ แหง ประกอบดวย เรือนจําความม่ันคงสูงสุด ๕ แหง เรือนจํากําหนดโทษสูง ๑๒ แหง ทัณฑสถานหญิง ๗ แหง 
และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ๑ แหง และในการดําเนินงานระยะตอไปจะขยายความชวยเหลือไปยัง 
เรือนจํา/ทัณฑสถานท่ีเหลือตอไป การดําเนินงานโครงการตามแผนงานทําใหเกิดการบูรณาการทางการแพทยระหวาง
กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดเหลาทัพ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
มหาวิทยาลัย รวมท้ังโรงพยาบาลเอกชน ท่ีเขามาชวยสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการฯ ไดแก 
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๑. การพระราชทานเครื่องมือแพทย จํานวน ๗๕๖ รายการ เปนเครื่องมือทางการแพทยท่ีสําคัญตอการวินิจฉัยและ
รักษาโรคท่ีเปนปญหาสุขภาพสวนใหญของผูตองขัง เชน เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ เครื่องไตเทียม ยูนิตทันตกรรม 
และรถ X-RAY โมบาย เปนตน และโดยเฉพาะรถ X-RAY โมบาย นอกจากจะใหบริการผูตองขังแลว ยังสามารถใหบริการ
ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไดดวย 

๒. การจัดระบบบริการสาธารณสุขสําหรับผูตองขังในเรือนจําเปาหมาย ๒๕ แหง เชน สิทธิประโยชนของผูตองขัง
ในการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติท่ีดําเนินการไดแลว รอยละ ๙๑ การข้ึนทะเบียน
สถานพยาบาลเรือนจําเปนหนวยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติดําเนินการไดครบ ๑๔๒ แหง  
มีการรับปรึกษาโรคเฉพาะทางไกล (Telemedicine) มีการคัดกรองโรค เชน เอกซเรยปอดคนหาวัณโรค ตรวจการติดเชื้อ 
เอชไอวีดวยสารน้ําทางชองปาก การจัดทําหลักสูตรครูฝกอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา (อสรจ.) หรือครู ก. ใหกับเจาหนาท่ี 
ทางการแพทยในเรือนจําเพ่ือใหมีความรูในการสอนผูตองขังท่ีเปนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา (อสรจ.) ใหมีความตอเนื่อง
และยั่งยืน การพัฒนาหลักสูตรการอบรมผูตองขังใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา (อสรจ.) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ดานการพยาบาลใหผูตองขังและการจัดทําสื่อการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือใหผูตองขังไดศึกษาดวยตนเองและนําไปสู 
การปองกันโรคภัยตาง ๆ รวมท้ังเปนการทํางานในเชิงปองกันโรคตาง ๆ ในเรือนจําอีกดวย 

๓. ดานการบริหารจัดการโรคติดตอ ไดสนับสนุนวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ/อุปกรณการฉีดใหกับเรือนจําทุกแหง
ท่ีพบการระบาด การคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส รอยละ ๑๐๐ การคัดกรองวัณโรคในผูตองขังดวยวิธีเอกซเรยปอด 
รอยละ ๑๐๐ และจัดใหมีหองควบคุมท่ีโรงพยาบาลครบตามเรือนจําเปาหมาย รวมท้ังการจัดสถานท่ีกักกัน 
ผูตองขังแรกรับท่ีสามารถดําเนินการไปแลว ๑๙ แหง โดยในแหงท่ีเหลืออยูระหวางการบริหารจัดการใหสามารถ
ดําเนินการไดตอไป 

๔. ดานการเพ่ิมพูนความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูตองขัง มีการจัดตั้ง “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ ปนสุข” ในเรือนจํา
เปาหมายข้ึน เพ่ือเปนพ้ืนท่ีใหผูตองขังไดเขามาศึกษาขอมูลเก่ียวกับสุขภาพกายและใจดวยตนเอง อันจะทําใหผูตองขัง
ไดมีความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและเม่ือพนโทษไปแลวจะไดมีสุขภาพท่ีดีเปนกําลังของประเทศชาติตอไป 
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๕. ดานการปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดลอม การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ ไดใหจิตอาสาพระราชทานเขามา 
มีสวนรวมในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมภายนอกและในเรือนจํา ซ่ึงมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในเรือนจําท่ัวประเทศ 
โดยการเขามามีสวนรวมของจิตอาสาพระราชทาน ยังเปนการทําใหผูตองขังท่ีมารวมเปนจิตอาสาไดเรียนรู 
เรื่องการทําความดีเพ่ือสวนรวมอันเปนการสรางความภาคภูมิใจใหตนเอง อีกท้ังผูตองขังในโครงการนี้ไดรับการยอมรับ 
ทางสังคมและชุมชนยิ่งข้ึน 

การเสด็จพระราชดําเนินมาพระราชทานเครื่องมือแพทยและเวชภัณฑใหกับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ  
ถือเปนการเปดโครงการอยางเปนทางการและเปนกาวแรกของการดําเนินงานตามโครงการ จึงนับเปนสิริมงคลและ 
เปนขวัญกําลังใจของขาราชการ ผูเก่ียวของ ตลอดจนผูตองขังท่ีตางพรอมนอมรับพระบรมราโชบายใสเกลาใสกระหมอม 
นําไปดําเนินการตอไป 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. สรางความเสมอภาคและเทาเทียมใหแกผูตองขังใหไดรับบริการทางสุขภาพเชนเดียวกับประชาชนท่ัวไป 
2. สงเสริมสุขภาพกาย สขุภาพใจใหแกผูตองขัง ในการเปนคนดีคืนสูสังคมและประกอบอาชีพสุจริตเม่ือพนโทษออกไป 
3. โรงพยาบาลในสังกัดกรมราชทัณฑมีเครื่องมือทางการแพทยท่ีเพียงพอในการดูแลผูตองขังและประชาชน 
4. สรางขวัญและกําลังใจใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและผูตองขังในการใชชีวิตภายในเรือนจํา 

2. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชร 
กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
ทรงเปดการประชุมผู เ ช่ียวชาญ
สหประชาชาติเกี่ยวกับการใชกีฬา
เปน ยุทธศาสตร ในการปองกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญาของเด็กและเยาวชน 

เม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังหอง Grand Hall ๑ - ๒ โรงแรม ดิ แอทธีนี โฮเทล อะ ลักซชูรี  
คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร ทรงเปดการประชุมผู เชี่ยวชาญสหประชาชาติเก่ียวกับ “การใชกีฬาเปนยุทธศาสตร 
ในการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชน” ในการนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไดพระราชทานพระดํารัสเปดงาน  
โดยทรงกลาววา กีฬาเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีไดรับยอมรับโดยสากลวาเปนเครื่องมือท่ีชวยปองกันเด็กและเยาวชนจาก 
การกระทําผิดทางอาญาได เพราะไมเพียงเปนการสงเสริมสิทธิในการพัฒนาตนเอง การผอนคลาย และการเลนของเด็ก
และเยาวชนเทานั้น กีฬายังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนากระบวนการคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอีกดวย จากนั้น  
ไดทอดพระเนตรนิทรรศการ การประชุมผู เชี่ยวชาญในครั้งนี้  จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 

๑๑ 
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โดยสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทยรวมกับสํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ  
เพ่ือเปนเวทีในการวิเคราะหและรวบรวมมาตรการและแนวปฏิบัติจากนานาชาติในการนํากีฬามาใชเพ่ือปองกันการกออาชญากรรม 
ตลอดจนรวบรวมขอเสนอแนะแกภาครัฐในการนําไปบรรจุเปนนโยบายระดับประเทศและระดับสากล การประชุมดังกลาว 
เปนผลสืบเนื่องมาจากความสําเร็จเม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ประเทศไทยไดเสนอรางขอมติเรื่อง “Integrating 
Sport into Youth Crime Prevention and Criminal Justice” ในเวทีการประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ
วาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) 
สมัยท่ี ๒๘ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และไดรับการรับรองโดยฉันทามติจากประเทศสมาชิก สาระสําคัญ
ของขอมติดังกลาว คือ การเนนย้ําถึงความสําคัญของกีฬาวาเปนสวนสําคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืน และเชิญชวนใหทุกภาคสวน
ไดตระหนักวากีฬามีสวนชวยในการสงเสริมและฟนฟูเด็กท่ีกระทําผิดใหกลับมาอยูในสังคมและมีชีวิตท่ีดีข้ึนได  
หากเด็กไดมีโอกาสไดรับการฝกฝนทักษะดานกีฬาควบคูไปกับการพัฒนาทักษะชีวิต สําหรับประเทศไทยมีกรณีตัวอยาง
ความสําเร็จจากโครงการสโมสรกีฬา Bounce Be Good หรือสโมสรบีบีจี ซ่ึงเปนโครงการท่ีสมเด็จพระเจาลูกเธอ  
เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระดําริใหจัดตั้งข้ึน  
เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๗ หนึ่งในตัวชี้วัดผลสําเร็จของสโมสรบีบีจี คือ สถิติเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมโครงการฟนฟูและพัฒนาตนเอง
ดวยกีฬาของสโมสร รอยละ ๑๗ ของเด็กและเยาวชนท้ังประเทศ มีผูกลับไปกระทําผิดซํ้าภายในระยะเวลา ๑ ปหลังพนโทษ 
จํานวนไมถึงรอยละ ๑ ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีตํ่ามาก เม่ือเทียบกับอัตราการกระทําผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนในภาพรวม 
ของประเทศไทย ซ่ึงคาเฉลี่ยยอนหลัง ๔ ป อยูท่ีประมาณรอยละ ๒๓ เปนตน 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. เปนเวทีในการวิเคราะหและรวบรวมมาตรการและแนวปฏิบัติจากนานาชาติในการนํากีฬามาใชเพ่ือปองกัน 

การกออาชญากรรม 
2. รวบรวมขอเสนอแนะแกภาครัฐในการนําไปบรรจุเปนนโยบายระดับประเทศและระดับสากล 
 
 
 

๑๒ 
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3. กระทรวงยุติธรรมรวมกับกระทรวง
สาธารณสุขลงนามบันทึกขอตกลง
ว า ด ว ย ค ว า ม ร ว ม มื อ  ( MOU)  
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ พ่ื อ ย ก เ ลิ ก 
พืชกระทอมจากยาเสพติดใหโทษ 
และบันทึกขอตกลงวาดวยความ
รวม มือในการดํ า เนิ นการ เ พ่ือ
พิ จ า ร ณ า ย ก เ ลิ ก พื ช กั ญ ช า 
จากยาเสพติดใหโทษ 

เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ลงนาม
บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือ (MOU) ในการดําเนินการเพ่ือยกเลิกพืชกระทอมจากยาเสพติดใหโทษและบันทึก
ขอตกลงวาดวยความรวมมือในการดําเนินการเพ่ือพิจารณายกเลิกพืชกัญชาจากยาเสพติดใหโทษรวมกับนายอนุทิน ชาญวีรกุล 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ณ หองรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ ์
เพ่ือวางรากฐานการศึกษา การวิเคราะหแนวทางและศึกษาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในมิติตาง ๆ อยางรอบดาน สําหรับบันทึก
ขอตกลงวาดวยความรวมมือเพ่ือยกเลิกพืชกระทอม และบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการดําเนินการพิจารณา
ยกเลิกพืชกัญชาจากยาเสพติดใหโทษ เปนการกําหนดขอบเขตความรวมมือระหวาง ๒ กระทรวง โดยเนนการพิจารณา 
การเสนอแนะแนวทาง รวมถึงรวบรวมขอมูลกฎหมายและขอมูลทางวิชาการเพ่ือนําเสนอตอรัฐบาลในการประกอบการเสนอเปน
รางกฎหมายเพ่ือการยกเลิกพืชกระทอมจากยาเสพติด นอกจากนี้ยังไดศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการยกเลิกพืชกัญชา 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. ความรวมมือและวางรากฐานการศึกษา การวิเคราะหแนวทางและศึกษาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในมิติตาง ๆ 

จากกัญชาอยางรอบดาน 
2. การทํางานรวมกันในการพิจารณา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงรวบรวมขอมูลกฎหมายและขอมูลทางวิชาการ 

เพ่ือนําเสนอตอรัฐบาลในการประกอบการเสนอเปนรางกฎหมายเพ่ือการยกเลิกพืชกระทอมจากยาเสพติด 
3. สนับสนุนใหบุคลากรทางการแพทยและประชาชนใชประโยชนจากพืชกัญชาอยางถูกตอง 
4. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย อุตสาหกรรมทางการแพทย  

และผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ในการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสรางรายไดใหแกประชาชน 

 

 

๑๓ 
 


