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สวัสดีท่านผู้อ่าน Inspire update 2022 ฉบับนี้
มาพบกับท่านแล้ว สถานการณ์ที่เราเริ่มจะท�ำความ
คุ้นเคยเหมือนว่าชีวิตต้องอยู่ร่วมกันตลอดไปแล้วก็
คือการอยู่กับโรค Covid-19 แม้การแพร่ระบาดใน
สถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศจะดูน้อยลง...แต่ผู้ติดเชื้อ
ในแต่ละวันก็ยังคงมีตัวเลขที่สูง
เราคงจะต้องร้องฝากให้ทุกท่านช่วยกันระมัด
ระวังดูแลตัวเองให้ห่างไกลจาก Covid-19 ตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกันต่อไป
กล่าวถึงเรื่องราวของ “โครงการก�ำลังใจในพระ
ด�ำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”
ปี 2022 ยังคงเข้มข้นตัง้ แต่ตน้ ปี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณสี ริ ิพชั ร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงพืน้ ทีจ่ งั หวัด
นราธิวาส เพือ่ ทรงติดตามการด�ำเนินงานของบ้านกึง่ วิถี
(Half way House) ทีช่ ื่อว่าบ้าน ปูลารายอ กาแลตาแป
สถานทีส่ ำ� หรับให้ความช่วยเหลือผูก้ ระท�ำผิดในระบบ
คุมประพฤติและผูต้ อ้ งขังจากเรือนจ�ำทีไ่ ม่มที พี่ กั อาศัย
หรือไม่มีความพร้อมจะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้มา
พักเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม
ด้วยความใส่พระทัย พระองค์จึงทรงพระราชทาน
ค�ำแนะน�ำต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการบ้านกึ่งวิถีแห่งนี้
นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ส�ำหรับผูก้ า้ วพลาด
ซึ่งเราอยากให้ท่านผูอ้ า่ นได้เห็นพระอัจฉริยภาพ
ในการทรงงานของพระองค์
เราจึงบันทึกเรื่องราวสาระทัง้ หลายเหล่านัน้ เอาไว้
ใน Cover story เพือ่ ท่านพลิกอ่านแล้วเรียนรูร้ ว่ มกับ
เป็นก�ำลังใจให้กันและกันเรื่อยไป.
Production Teams
ที่ปรึกษา
: นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ, คุณระกา นาคะชาต,
		 คุณจ�ำลอง แววพานิช, นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์,
		 นายพิทยา จินาวัฒน์, นายก�ำจัด พ่วงสวัสดิ,์
นางจิรภา สินธุนาวา
บรรณาธิการบริหาร : นางอาภรณ์ แก้วเวียงชัย
บรรณาธิการ
: นางสาวมนต์ฤทัย นรคง
กองบรรณาธิการ
: นายบุญธรรม บุญชูวงศ์, นางพยอม ราชสม,
		 นางสาวพัชราภา กนิษฐานนท์,
		 นายสุวฒ
ั นานนท์ ศรีโกศล
ฝ่ายภาพและศิลปกรรม : นายสุวฒ
ั นานนท์ ศรีโกศล,
		
นายสหพล เจริญศิลป์, ดีไซน์ บาย ลีลา
		 นายยศศักย์ ชิวปรีชา
ฝ่ายบริหารจัดการ
: กลุม่ งานถ่ายทอดขยายผล
		 และติดตามและประเมินผล
เจ้าของ
: กองพัฒนานวัตกรรมการยุตธิ รรม
		 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
		 โครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ
		 พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา
พิมพ์ที่
: บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

อบรมเสริมสมรรถนะ

I nsi de I nspi re

กองบรรณาธิการ

วันที่ 3–4 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการก�ำลังใจในพระด�ำริ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มอบหมาย
ผศ.ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์ และ อาจารย์ ดร.ปริยานุช
วุฒิ ชูประดิษฐ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท�ำการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่ต้องการ
จ�ำเป็นให้ผู้ต้องขัง โดยมีเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานที่เข้าร่วม
โครงการก�ำลังใจฯ รวม 27 แห่ง เข้ารับการอบรมผ่าน
โปรแกรม Zoom ออนไลน์ โดยมีการเรียนการสอนมา
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 และจะสิ้นสุดในเดือน
มีนาคม 2565 ซึ่งจะมีการประเมินผลการอบรมให้แก่
โครงการก�ำลังใจฯ รับทราบต่อไป.

ปัญญาบ�ำบัด Online

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์
(อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร
พระวิทยากรในการด�ำเนินงานโครงการปัญญาบ�ำบัด ได้
บรรยายให้ความรู้ผู้ต้องขัง ณ เรือนจ�ำชั่วคราวเขาน้อย
จังหวัดน่าน มีผตู้ อ้ งขังเข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน 30 คน
และได้มีการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ไปยัง
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน อีก 15 แห่ง โดยพระอาจารย์ได้พดู
ถึงเรื่องการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเอง โดยเน้นให้
ยอมรับและเข้าใจธรรมชาติ และได้อธิบายหลักพรหม
วิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา.

ปัญญาบ�ำบัด ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์
(อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร
พระวิทยากรในการด�ำเนินงานโครงการปัญญาบ�ำบัด
ได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม่โดยมีผเู้ ข้าร่วมจ�ำนวน 80 คน คราวเดียวกันนี้
มีการถ่ายทอดการสอนดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ดว้ ย
โปรแกรม Zoom ไปยังเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานในโครงการ
ก�ำลังใจฯ อีกด้วย.
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ทรงติดตาม
บ้านกึ่งวิถี
ปูลารายอ กาแลตาแป
บ้านกึ่งวิถี (Half way House)
เป็นโปรแกรมช่วยเหลือผู้พน้ โทษให้มที ี่พกั
อาศัยและมีงานท�ำชัว่ คราวระหว่างออกจาก
เรือนจ�ำ อันเป็นการเตรียมความพร้อม
ผู้พน้ โทษกลับสูส่ งั คม ที่พ้ นื ที่จงั หวัด
นราธิวาสมีสถานที่หนึ่งที่มคี วามเหมาะสม
ได้รบั การพัฒนาให้เป็นบ้านกึ่งวิถี นัน่ คือ
“ชุมชนกาแลตาแป” ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่มา
มากกว่า 100 ปี

4

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณสี ริ ิพชั ร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระกรุณาเสด็จ
เป็นประธานเปิดโครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจ�ำจังหวัด
นราธิวาส ในระหว่างการทอดพระเนตรนิทรรศการของ
อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจ�ำ และนิทรรศการของ
ศอ.บต.ในเรื่องการพัฒนาชุมชนกาแลตาแป ให้เป็นบ้าน
กึ่งวิถี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชกิติยาภาฯ ได้
พระราชทานค�ำแนะน�ำกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรม
คุมประพฤติ และนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วย
เลขาธิการศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ขณะนั้น) ให้พัฒนาชุมชนกาแลตาแปให้เป็นบ้านกึ่งวิถีเพื่อก�ำหนดแนวทาง
รวมทั้งเป็นกลไกการท�ำงานร่วมกันระหว่างกรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกระทรวง
สาธารณสุข
ดังนั้นในเวลาต่อมาส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสจึงได้
ด�ำเนินการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีที่เรียกว่า “บ้านปูลารายอ กาแลตาแป” ขึ้นโดย
ตั้งอยู่ ณ เกาะกลางน�้ำชุมชนกาแลตาแป (ปูลากาเม็งหรือเกาะแพะ) ตรอก
ปริวัตร ถนนภูผาภักดี ต�ำบลบางนาค อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อยู่ห่าง
จากส�ำนักงานคุมประพฤติฯประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ได้เสด็จเป็นประธาน
“เปิดบ้านปูลารายอ กาแลตาแป” อย่างเป็นทางการ เพือ่ ให้เป็นสถานทีส่ ำ� หรับ
ให้ความช่วยเหลือผู้กระท�ำผิดในระบบคุมประพฤติและผู้ต้องขังจากเรือนจ�ำ
ที่ไม่มีที่พักอาศัยหรือไม่มีความพร้อมจะกลับไปใช้ชีวิตในสังคม
บ้านปูลารายอ กาแลตาแป มีนายมูฮามัด ดือราฟี สะมะแอ หรือ
ที่รู้จักและเรียกกันว่า “บังหวัง” เป็นผู้จัดการบ้าน และเป็นประธานชุมชน
กาแลตาแป
ภายในสถานทีบ่ า้ นปูลารายอ กาแลตาแป มีอาคารส�ำนักงาน (อาคาร
สุขใจ) ลักษณะเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ด�ำเนินงานด้านธุรการต่างๆ ชั้นสองเป็นห้องประชุมขนาดเล็ก อาคารที่พัก
ส�ำหรับผูเ้ ข้าพัก (อาคารอุน่ ใจ) เป็นทีพ่ กั อาศัยของผูเ้ ข้าพัก ลักษณะเป็นอาคาร
ไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูง และมีอาคารอเนกประสงค์ (อาคารก�ำลังใจ) ใช้ส�ำหรับ
การประชุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ อาคารโรงอาหาร (อาคารอิม่ ใจ) เป็นสถานที่
ปรุงอาหารและรับประทานอาหารของผูเ้ ข้าพัก นอกจากนี้ พืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ หลือใช้
เป็นสถานที่จัดประชุมหรือจัดกิจกรรม
นอกจากอาคารต่างๆ ยังมีสนามกีฬา สนามเด็กเล่น ที่ได้รับการ
สนับสนุนเครื่องเล่นจากบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) มีร้านค้าสวัสดิการ
ชุมชน ศูนย์อาชีพของกลุม่ แม่บา้ นผลิตข้าวเกรียบ กลุม่ ประมงพืน้ บ้าน ด้านท้าย
เกาะเป็นศูนย์เรียนรูท้ างการเกษตรประกอบด้วยการปลูกผักสวนครัว โรงเรือน
เพาะเห็ดนางฟ้า บ่อเพาะเลีย้ งแหนแดง โรงเรือนเลีย้ งเป็ดไข่ และฝัง่ ซ้ายมือ
เป็นสถานทีอ่ ตู่ อ่ เรือเพือ่ ท�ำประมงของคนในชุมชน มีสถาบันปอเนาะสอนท่อง
จ�ำอัลกุรอานซึ่งจะแบ่งให้พกั อาศัยอีกส่วนหนึง่ ของเกาะ มีมสั ยิด 1 หลังตัง้ อยู่
ตรงกลางของเกาะ โดยมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างเกาะและชุมชนกาแลตาแป
ที่เป็นทางเข้าเกาะเพียงทางเดียว ซึ่งคณะกรรมการชุมชนกาแลตาแปได้
ก�ำหนดปิดประตูทางเข้าเกาะตรงกลางสะพานในเวลา 22.00 น. เพือ่ ป้องกัน
มิให้บคุ คลภายนอกเข้าไปบนเกาะและจะเปิดประตูอกี ครัง้ เวลา 05.00 น.
ส�ำหรับบุคคลทีจ่ ะอาศัยอยูใ่ นบ้านปูลารายอ กาแลตาแปได้นนั้ จะต้อง
เป็นผูต้ อ้ งขังจากเรือนจ�ำในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ทัง้ นี้
ในระยะแรกของการเปิดด�ำเนินการโครงการรับเฉพาะ ผู้ต้องขังชาย มีอายุ
ตัง้ แต่ 18 ปีขึ้นไปมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้ เป็นผูต้ อ้ งขัง
ในคดีเกีย่ วกับยาเสพติดให้โทษหรือคดีอนื่ แต่มปี ระวัตเิ คยเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
ให้โทษ ไม่เป็นผูท้ มี่ ปี ระวัตกิ ารกระท�ำความผิดรุนแรงต่อชีวิตต่อร่างกายและ
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ต่อทรัพย์สนิ หรือใช้วิธีการทีท่ ารุณโหดร้าย หรือกระท�ำความผิดเกีย่ วกับเพศ
หรืออนาจาร ไม่เป็นผูท้ เี่ คยมีประวัตใิ ช้ความรุนแรงในระหว่างทีถ่ กู ควบคุมตัวใน
เรือนจ�ำ
นับตั้งแต่เปิดบ้านอย่างเป็นทางการมามีสมาชิก 24 รายเข้าพักและ
กลับสูส่ งั คมโดยมีการงานท�ำแล้วทัง้ หมด ณ ปัจจุบนั คงมีสมาชิก 8 รายอาศัย
อยู่ ประกอบด้วย นายสูไฮมี อะปิเส็ง อายุ 33 ปี นายอีลีหย๊ะ สาแมง อายุ
33 ปี นายอิสมาแอ อาแด อายุ 27 ปี นายอนันต์ อามัด อายุ 29 ปี นายลุกมันต์
ยะอามา อายุ 26 ปี นายไฟซา มะลี อายุ 36 ปี นายอามิง มาหะมะเด็ง อายุ
30 ปี และนายซือลัง ยูโซ๊ะ อายุ 39 ปี
ทั้งนี้หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเสด็จ
เปิดบ้านปูลารายอ กาแลตาแปแล้ว ทางจังหวัดนราธิวาส โดยนายเอกรัฐ
หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท�ำงาน
ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนบ้านปูลา รายอ กาแลตาแป ประกอบด้วย
คณะกรรมการอ�ำนวยการ คณะท�ำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะท�ำงาน
ด้านการส่งเสริมอาชีพ คณะท�ำงานด้านการเกษตร คณะท�ำงานด้านการ
บริหารจัดการดิน และคณะท�ำงานด้านการบริหารจัดการน�ำ้ ดังนัน้ แล้วทีผ่ า่ น
มาจนถึงปัจจุบันถือได้ว่าบ้านปูลารายอ กาแลตาแป มีส่วนราชการทุกส่วน
รวมถึงชุมชนช่วยกันบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน
ในวันที่ 25 มกราคม 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ จึงเสด็จ ณ บ้านปูลารายอ กาแลตาแป
อีกครัง้ เพื่อทรงติดตามการด�ำเนินงาน

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม กราบทูลทราบ
ฝ่าพระบาทความว่าจากการที่ฝ่าพระบาทได้เสด็จเปิดบ้านปูลารายอ กาแล
ตาแป เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563โดยเป็นสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ที่
อยู่ภายใต้การดูแลของกรมคุมประพฤติ และฝ่าพระบาทได้พระราชทาน
ค�ำแนะน�ำให้ทดลองด�ำเนินการเพือ่ รองรับผูพ้ น้ โทษ ผูผ้ า่ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ยาเสพติด และผูถ้ กู คุมประพฤติ ทีย่ งั ไม่พร้อมจะกลับบ้านหรือกลับสูค่ รอบครัว
เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้เตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม และไม่หวน
กลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก
จากวันที่เปิดด�ำเนินงานจนถึงวันนี้ บ้านปูลารายอ กาแลตาแป
ได้รับสมาชิกเข้ามาอยู่ในความดูแลของบ้าน จ�ำนวน 32 คน และมีสมาชิกที่
กลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีกจ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.39 โดยการด�ำเนิน
งานของบ้านเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างนายมูฮามัดดือราฟี สะมะแอ
ผู้จัดการบ้าน ซึ่งเป็นภาคประชาสังคมกับส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
นราธิวาส เป็นการใช้แนวทางการให้โอกาสและการค้นหาศักยภาพของตนเอง
เพื่อน�ำไปสู่การสร้างอาชีพเมื่อต้องพ้นจากบ้านแห่งนี้ไปแล้ว ซึ่งในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
และภาคประชาสังคมหลายหน่วยงาน เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25
นราธิวาส เกษตรจังหวัด เกษตรอ�ำเภอ ประมงจังหวัด ปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกลุ ทอง ปราชญ์ชาวบ้าน และกลุม่ แม่บา้ นข้าวเกรียบกาแลตาแป
ทั้งนี้ การด�ำเนินงานในภาพรวมเป็นไปด้วยดี โดยได้พยายามน�ำแนวทางที่
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ฝ่าพระบาทเคยพระราชทานไว้มาสู่การปฏิบัติ เช่น การ
พยายามใช้น�้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น น�้ำบาดาล การใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
โครงการชลประทานนราธิวาส และพลังงานจังหวัด
นราธิวาส
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีสงิ่ ทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนาหรือ
การสนับสนุนอีกหลายประการ เช่น การพยายามท�ำให้
หน่วยงานภาคเอกชนยอมรับสมาชิกของบ้านเข้าท�ำงาน,
การขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์สำ� หรับการท�ำกิจกรรมกลุม่ เพือ่
การแก้ไขฟืน้ ฟู ซึ่งกรมคุมประพฤติอยูร่ ะหว่างการหาแนวทาง
แก้ไขต่อไป
จากนั้นฝ่าพระบาทเสด็จพระด�ำเนินทอดพระเนตร
นิทรรศการการพัฒนาระบบน�้ำโดยส�ำนักงานชลประทาน
จังหวัดนราธิวาส นิทรรศการการน�ำโซลาร์เซลล์และการ
พัฒนาระบบน�้ำเพื่อการเกษตรของบ้านปูลารายอ กาแล
ตาแป ทอดพระเนตรระบบโซลาร์เซลล์และเครื่องสูบน�้ำ
บริเวณด้านหลังอาคารอุน่ ใจ นิทรรศการการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงาน กศน. นราธิวาส นิทรรศการการด�ำเนินงานของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส นิทรรศการการ
ด�ำเนินงานของส�ำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 และทอดพระเนตร
การฝึกอาชีพฐานต่างๆ รวม 8 ฐานประกอบด้วย ฐานที่ 1
การท�ำข้าวเกรียบ ฐานที่ 2 การปลูกหญ้าแฝก ฐานที่ 3
การปลูกผัก ฐานที่ 4 สวนสมุนไพร ฐานที่ 5 ดินปลูก แหนแดง
ปุ๋ยหมัก ฐานที่ 6 โรงเลี้ยงเป็ดและไก่ ฐานที่ 7 โรงเรือน
เพาะเห็ดและฐานที่ 8 กระชังปลากะพง
ระหว่างทอดพระเนตรในแต่ละจุดนิทรรศการทรง
มีรับสั่งโดยมีสาระรวมความว่า ความท้าทายของพื้นที่บ้าน
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ปูลารายอ กาแลตาแปคือเรื่องน�ำ้ เนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ ป็นน�ำ้ เค็ม
ควรท�ำรางน�้ำฝนต่อลงถังเก็บน�้ำจะสามารถลดการใช้น�้ำ
ประปา อันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ขอให้โครงการ
ชลประทานนราธิวาส ประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุต่างๆ
เสนอมาที่กองทุนก�ำลังใจฯ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ต่อไป
ทรงแนะน�ำว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์นอกจากจะติด
ตั้งไว้บนหลังคา ก็ยังสามารถท�ำเป็นทุ่นลอยน�้ำได้ และใน
เรื่องนี้ทรงแนะน�ำว่าส�ำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
และกรมชลประทานน่าจะหารือกันเนื่องด้วยงานมีความ
เกีย่ วข้องกัน และองค์ความรูเ้ หล่านีก้ ม็ อี ยูแ่ ล้ว ดังนัน้ จึงอาจ
น�ำมาถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่และสมาชิกที่
อยู่ในบ้านปูลารายอ กาแลตาแปได้
นอกจากนีใ้ นเรื่องของการเดินระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
ก็เป็นความรูท้ สี่ ามารถน�ำไปเป็นอาชีพได้ทงั้ หมด จึงจะเห็น
ได้วา่ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างก่อสร้าง และช่างต่างๆ หาก
มีการเรียนรู้และถ่ายทอดกันก็จะเกิดการพัฒนาเป็นอาชีพ
ได้ และการที่สมาชิกหลายๆ คนที่อยู่ในบ้านกึ่งวิถีได้มาอยู่
ร่วมกัน มีการฝึกอาชีพร่วมกัน และถือว่าอยู่ในกรอบของ
งานอาชีพต่างๆ นอกจากนี้ชุมชนกาแลตาแปเป็นชุมชนที่
ท�ำประมง จึงมีชา่ งต่อเรือ ช่างซ่อมเรือ ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ดังนัน้ การทีส่ มาชิกในบ้านจะเรียนรูว้ ิชาช่างต่างๆ โดยหนึง่
คนอาจมีความรู้มากกว่า 1 ช่าง น่าจะเป็นโอกาสที่ท�ำให้หา
งานได้ง่ายขึ้น
ที่มุมหนังสือ รับสั่งว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีหนังสือต่างๆ
มาให้สมาชิกในบ้านกึง่ วิถไี ด้อา่ น และฝากให้กองทุนก�ำลังใจฯ
และกองพัฒนานวัตกรรมฯ ส่งหนังสือที่ Update มาให้

เพิม่ เติมให้เป็นระยะ และโดยเฉพาะหนังสือเกีย่ วกับวิชาช่าง
ประเภทต่างๆ เพราะน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ในเรื่อง
การเรียนออนไลน์ผู้แทน กศน. กราบทูลว่า ปัจจุบันมีการ
เรียนออนไลน์ แต่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องสัญญาณโทรศัพท์
และไม่มีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์
จึงรับสั่งว่า ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ จะให้กองทุนก�ำลังใจฯ
เข้ามาสนับสนุน
นอกจากนีไ้ ด้รบั สัง่ เพิม่ เติมว่า นอกจากการเรียนวิชา
ทั่วไปแล้ว อาจมีการจัดการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับช่าง
ซึ่งตามทีไ่ ด้คยุ กับพลังงานจังหวัดและโครงการชลประทานฯ
ว่า อาชีพเกีย่ วกับการช่างต่างๆ มีประโยชน์ โดยหาก กศน.
จะเสริมความรู้เรื่องงานช่างต่างๆ จะเป็นประโยชน์อย่าง
มาก โดยสามารถเรียนในพื้นที่ได้ ฝึกงานจริงในพื้นที่และ
เมื่อเรียนจบก็จะเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่ด้วย
ในส่วนของส�ำนักงาน ป.ป.ส. รับสั่งว่าปัจจุบันนี้มี
พ.ร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม่ที่ให้โอกาสฟื้นฟูสมรรถภาพได้
หลายรอบ ดังนัน้ หากมีการประสานงานทีด่ รี ะหว่างส�ำนักงาน
คุมประพฤติ เรือนจ�ำ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ส�ำนักงานสาธารณสุข
ซึ่งมีความสัมพันธ์ทดี่ จี ากการด�ำเนินงานในโครงการราชทัณฑ์
ปันสุขฯ และในส่วนของพื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นมิตรที่ดีของเรา
อยู่แล้ว ก็น่าจะแก้ปัญหาเรื่องกระท�ำผิดซ�้ำได้ รวมทั้งหาก
ผูเ้ สพยาเสพติดทีผ่ า่ นการบ�ำบัดแล้วมีอาชีพรองรับ มีกจิ กรรม
มีสังคมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำรงชีวิต ก็น่าจะท�ำให้ผู้ที่เสพ
ยาเสพติดไม่กลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ
จุดการท�ำข้าวเกรียบทรงแนะน�ำว่าอาจจะท�ำข้าวเกรียบ
รสชาติอื่นๆ เป็นแนวคิดใหม่ๆ โดยหากกลุ่มแม่บ้านสนใจ
ก็ให้แจ้งมา เพื่อจะช่วยหาสูตรให้เพื่อฝึกท�ำสูตรใหม่และให้
ขายทางออนไลน์ด้วยโดยอาจส่งไปขายที่ร้านก�ำลังใจฯ
ซึ่งตั้งอยู่ที่กระทรวงยุติธรรม (กรุงเทพฯ) รวมทั้งกองทุน
ก�ำลังใจฯ อาจน�ำไปช่วยขายทางออนไลน์ หรือ shopee
ของร้านก�ำลังใจ
ส�ำหรับจุดสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ นราธิวาส ทรงรับสัง่ ว่าการ
ปรับปรุงบ�ำรุงดิน ท�ำได้หลายวิธี เช่น ใช้ปุ๋ยหมัก น�้ำหมัก
ชีวภาพ ซึ่งอาจน�ำมาราดลงทีด่ นิ ทรายเป็นจุดๆ และในพืน้ ที่
บ้านกาแลตาแปมีลูกมะพร้าวค่อนข้างมาก จึงอาจน�ำกาบ
มะพร้าวทีอ่ มุ้ น�ำ้ ได้ดี มาใช้เพือ่ การปรับปรุงบ�ำรุงดิน รวมทัง้
มีวัสดุเหลือใช้จากการท�ำข้าวเกรียบ เช่น ก้างปลา หัวปลา
ก็อาจน�ำมาใช้เป็นส่วนผสมในน�้ำหมักได้ และในอนาคต
หากหญ้าแฝกโตขึ้นก็อาจน�ำมาใช้ปรับปรุงบ�ำรุงดิน ขอให้
ผู้อ�ำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสวิเคราะห์ว่า กาบ
มะพร้าวจะสามารถน�ำมาช่วยในการปรับปรุงบ�ำรุงดินได้ดี
มากน้อยเพียงใด
จุดโรงเรือนสมุนไพรและการปลูกบอนสี ทรงแนะน�ำ
ในปัจจุบันการปลูกบอนสี หรือพืชอื่นๆ ที่เป็นพืชขนาดเล็ก
และน�ำมาผสมพันธุ์กันและออกมามีรูปร่าง สีสรรที่แปลก
ออกไป น่าจะท�ำให้เป็นจุดสนใจและมีโอกาสจ�ำหน่ายได้
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มากขึ้น และควรจัดสวนถาดแคคตัส ทรงรับสั่ง ขอบคุณ
ปราชญ์ชาวบ้านทีม่ าช่วยพัฒนาดินให้บา้ นกึง่ วิถกี าแลตาแป
โดยใช้ความรูจ้ ากปราชญ์ชาวบ้านและจากหน่วยงานราชการ
มาดัดแปลงเพื่อช่วยพัฒนาดินให้มีสภาพดี และอาจพัฒนา
ท�ำเป็นดินถุงเพื่อจ�ำหน่ายก็สามารถท�ำได้
โรงเพาะเห็ด ทรงรับสัง่ ว่า การเพาะเห็ดโดยใช้ระบบ
สมาร์ทฟาร์มเหมาะกับการเพาะในปริมาณทีม่ าก ดังนัน้ การ
ทีส่ มาชิกในบ้านกาแลตาแปไม่ได้ใช้ระบบบสมาร์ทฟาร์มแล้ว
แต่มาใช้ระบบรดน�้ำหรือต่อท่อ โดยการท�ำด้วยมือน่าจะมี
ความเหมาะสมกับจ�ำนวนของการเพาะเห็ดในบ้านทีม่ เี พียง
2 โรง
ที่กระชังปลากะพง ทรงรับสั่งถึงการเลี้ยงปลาใน
กระชังด้วยอาหารส�ำเร็จรูปนั้น สามารถหาวิธีใดในการช่วย
ลดรายจ่ายในตรงนี้ได้บ้าง และถือเป็นเรื่องน่าชื่นใจ เมื่อ
เลี้ยงปลาแล้วมีคนมาซื้อ
จุดสุดท้ายการจัดท�ำสนามกีฬา นายมูฮามัด ดือราฟี
สะมะแอ กราบทูลว่า หากมีสนามกีฬาเพื่อให้สมาชิกได้มา
เล่นกีฬาจะเป็นสิ่งที่ดีมาก รวมทั้งในช่วงเย็นของทุกวัน จะ
มีกลุ่มเยาวชนจากภายนอกมาเล่นกีฬาต่างๆ ในบริเวณที่
ว่างของบ้าน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกกับชุมชนได้
เชื่อมโยงกัน
ทรงรับสั่งว่า หากพิจารณาจากพื้นที่ของบ้านซึ่งมีที่
ว่างและเป็นพืน้ ปูนซิเมนต์ อาจจะเหมาะสมกับการท�ำสนาม
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ตระกร้อ วอลเลย์บอล หรือบาสเก็ตบอล แต่หากจะท�ำเป็น
สนามฟุตบอล คงต้องพิจารณากันให้ดีอีกครั้ง เพราะพื้นที่
อาจไม่เพียงพอต่อการท�ำสนามฟุตบอล ยกเว้นการท�ำสนาม
ฟุตซอล แต่อย่างไรก็ตาม การท�ำสนามฟุตบอลหรือสนาม
ฟุตซอล คงต้องพิจารณาถึงการท�ำพืน้ ของสนามทีจ่ ะใช้หญ้า
เทียม หรือวัสดุชนิดอื่นๆ เพราะ วัสดุเหล่านี้อาจต้องอยู่ใน
พืน้ ทีซ่ ึ่งไม่ถกู แดด ถูกฝน เป็นต้น จึงขอฝากให้พจิ ารณากัน
ให้รอบด้านในเรื่องนี้
ต่อจากนัน้ ทรงร่วมกิจกรรมการน�ำเสนอการใช้ชีวิต
ในบ้านปูลารายอ กาแลตาแป ของสมาชิกและอดีตสมาชิก
ทรงกล่าวถึงเรื่องการประกอบอาชีพช่าง ซึ่งเป็นอาชีพที่
สามารถท�ำงานได้ทุกสถานที่ เมื่อครู่นี้ได้หารือกับพลังงาน
จังหวัด และชลประทาน ว่าหากมีการตั้งรางรับน�้ำฝน
การติดตัง้ โซลาร์เซลล์ การวางระบบไฟฟ้าก็จะช่วยให้เราได้
ประหยัดพลังงานได้ดี และงานช่างประเภท ก่อสร้าง การเชื่อม
ไฟฟ้า ประปา หรืองานสารพัดช่างต่างๆ ก็จะท�ำให้บ้าน
กาแลตาแป เป็นที่เรียนรู้ช่างต่างๆหลายอย่าง เพื่อให้กับ
พี่น้องได้ฝึกงาน ส�ำหรับอาชีพการเกษตรนั้นบางครั้งไม่
จ�ำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ หากเรามองในจุดที่เป็นการ
ปลูกกิน และมีเหลือก็จำ� หน่ายได้เราก็มกี ำ� ไรแล้ว และถ้าเรา
มีทกั ษะหลายอย่างเราก็จะสามารถเป็นได้ในหลายอาชีพทัง้
งานช่าง ประมง หรือ งานรับจ้าง เป็นต้น จึงขอให้เข้ามา
หาความรู้ ใช้วิธีการผสมผสานกันไม่ว่าจะมีที่ดินหรือไม่มี
ทีด่ นิ ก็สามารถประสบความส�ำเร็จได้ และทีส่ ำ� คัญการมีความ
เข้มแข็งของจิตใจ เราต้องดูว่าเราใจแข็งพอหรือไม่ ซึ่งการ
มีทักษะความรู้ มีแผนชีวิตจะช่วยสร้างความเข้มแข็งของ
จิตใจ เรามองว่าทุกคนมีโอกาสและชุมชนก็มีโอกาสที่จะ
พัฒนาทักษะความรูใ้ นหลายๆทาง ทีเ่ หมาะสมกับภูมปิ ระเทศ
ส�ำหรับเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยในการให้ความรู้ก็จะหา
มาให้และหวังว่าจะได้พบกันอีกในวันข้างหน้า.

Exc lusi v e R epo r t

จิรภา สินธุนาวา

เปิดศูนย์เรียนรู้
และแหล่งท่องเที่ยว
เรือนจ�ำชัว่ คราวแคน้อย

เรือนจ�ำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นเรือนจ�ำชั่วคราวหญิงแห่งแรกและแห่งเดียวของกรมราชทัณฑ์ที่นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
ได้เปิดด�ำเนินการโครงการก�ำลังใจในการน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจมาปรับใช้ในเรือนจ�ำมาจนถึงปัจจุบัน
มีการอบรมผู้ต้องขังไปแล้วรวม 13 รุ่น เรือนจ�ำชั่วคราวแคน้อย ได้ด�ำเนินการตามแนวทาง
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในการพัฒนาจิตใจ พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง รวมทั้งพัฒนาอาชีพต่างๆ ทั้งการเกษตรและอาชีพงานบริการ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น เสริมสวย นวดแผนไทย การชงเครื่องดื่มประเภทชา
กาแฟ การล้างรถในรูปแบบคาร์แคร์ เป็นต้น
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จากการทีส่ มเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภาฯ
ได้พระราชทานแนวทางให้พฒ
ั นาเรือนจ�ำชัว่ คราวแต่ละแห่ง
ให้มเี อกลักษณ์เป็นของตนเอง ดังนัน้ เรือนจ�ำชัว่ คราวแคน้อย
จึงได้น�ำจุดเด่นของการเกษตรมาอบรมให้แก่ผู้ต้องขังและ
จัดตัง้ เป็น “ศูนย์เรียนรูแ้ ละแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเรือนจ�ำ
ชัว่ คราวแคน้อย” โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภาฯ
ทรงเสด็จเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ โดยทอดพระเนตร ร้านแคน้อย
ฟาร์ม ร้านครัวชวนชม โครงการสัตว์เลีย้ งบ�ำบัด แปลงปลูกเห็ด
เยือ่ ไผ่และเห็ดเผาะ โรงเรือนผักอินทรีย์ โครงการ 1 ไร่ 1 แสน
นิทรรศการหม่อนไหม ข้าวอินทรีย์ การปลูกกัญชง และ
แก้มลิง

นอกจากนี้ได้พระราชทานโล่รางวัลเรือนจ�ำดีเด่นใน
โครงการก�ำลังใจฯ ให้แก่ทณ
ั ฑสถานหญิงเชียงใหม่ ด้านแม่
และเด็กและด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย, ทัณฑสถาน
หญิงสงขลาด้านการให้ความรู้กฎหมายและด้านการฝึก
วิชาชีพ, เรือนจ�ำกลางนครพนมด้านนวัตกรรม, เรือนจ�ำ
ชัว่ คราวโคกตาบัน และเรือนจ�ำชัว่ คราวแคน้อย ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ทรงพระราชทานถุงของขวัญให้กับ ผู้พ้นโทษไปแล้ว
เป็นคนต้นแบบที่ออกไปประกอบอาชีพสุจริต เป็นตัวอย่าง
ที่ดีในสังคม ประกอบด้วย น.ส.อรอนงค์ ชมภูนุช ค้าขาย
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อาหาร และกาแฟ นายนิรันดร์ ยังคลัง ค้าขายผลิตภัณฑ์
มะขามหวาน น.ส.สายทิพย์ ส�ำเภาลอย ท�ำไร่ข้าวโพด
น.ส.ปิยวรรณ สุขแสน ค้าขายเนื้อสุกร นางรุจิรา เนาวเรศ
เปิดร้านเสริมสวย นางเมธาวี ศิลาศิลป์ ค้าขายผัดไทย และ
นางร�ำเพย หล่มระฤกษ์ รับจ้างทั่วไป
ในการนีม้ ตี วั แทนของผูอ้ บรมรุน่ ที่ 13 และคนต้นแบบ
รุ่นที่ 8 กล่าวความรู้สึกส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
น.ส. จตุพร เกิดพร สมาชิกโครงการก�ำลังใจรุน่ ที่ 13
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้รับการอบรมตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม
2564 - 22 สิงหาคม 2564 มีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านที่ทรงพระราชทานโครงการฯ
ให้กับผู้ต้องขัง ในการอบรมได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติได้ฝึกความช�ำนาญในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ความพออยู่พอกิน พอใช้พอประมาณ ก่อนที่เข้าร่วมการ
อบรมโครงการฯ และก่อนทีจ่ ะย้ายมาเรือนจ�ำชัว่ คราวแคน้อย
ข้าพเจ้าคิดเสมอว่าเงินเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นทีส่ ดุ ในการด�ำรงชีวิต
แต่เมื่อได้รับการอบรมในโครงการก�ำลังใจฯแล้วก็ท�ำให้
ความคิดเปลี่ยนไป เงินไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็นที่สุดหากเรารู้จักใช้
และอยู่อย่างพอเพียง ในการเข้าอบรมได้เรียนรู้การท�ำผัก
ออร์แกนิค การท�ำปุย๋ หมัก เกษตรอินทรีย์ การท�ำน�ำ้ ยาล้างจาน
และผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวทีท่ ำ� จากรังไหม สิง่ ต่างๆ เหล่านีล้ ว้ น
เป็นแนวทางเลือกทีจ่ ะน�ำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้
จริงภายหลังพ้นโทษ
ชีวิตหลังก�ำแพงไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอย่างที่คิด ในทาง
กลับกันมันท�ำให้รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น รู้ว่าตัวเอง
สามารถท�ำอะไรต่างๆได้อกี หลายอย่าง หากใช้ความอดทน
และความมุ่งมั่นตั้งใจ ขอขอบพระคุณที่ได้พระราชทาน
โครงการให้กับผู้ก้าวพลาดมีที่ยืนในสังคม สามารถยืนด้วย
ก�ำลังของตัวเอง ขอบคุณที่มอบโอกาสให้ข้าพเจ้ามายืน
ณ ที่นี้ ขอบคุณตัวเองที่สามารถก้าวผ่านมาได้ในทุกสิ่ง
ขอสัญญาว่าจะน�ำความรู้ที่ได้รับมาจากการอบรมโครงการ
ก�ำลังใจฯไปเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ
จะมุง่ มัน่ ตัง้ ใจเป็นคนดีของสังคม และยึดมัน่ ในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดไป”
น.ส.อรอนงค์ ชมภูนุช (ผู้อบรมรุ่นที่ 8) กล่าวว่า
“ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมโครงการก�ำลังใจฯ รุ่นที่ 8
ณ เรือนจ�ำชั่วคราวแคน้อย ได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง ในปัจจุบนั ได้นำ� ความรูม้ าปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิต
และได้ประกอบอาชีพเปิดร้านจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดืม่
(อาหารตามสัง่ ) ณ บ้านซับตะเคียน ต.สุขส�ำราญ อ.ตากฟ้า
จ.นครสวรรค์ และอีกสิง่ หนึง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ คือ ได้นำ� องค์ความรู้
ดังกล่าว เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรูต้ า่ งๆ กับหน่วยงาน
และสถานศึกษารวมถึงเรือนจ�ำชัว่ คราวแคน้อย รูส้ กึ ซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทา่ นทีไ่ ด้มอบโครงการฯ
ส�ำหรับผู้ก้าวพลาด ขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีของสังคม
ต่อไป”.

DRUGLAW

การพยายาม
กระท�ำความผิดร้ายแรง
เกี่ยวกับ

ยาเสพติด

P la nti ng the I a w

ธนวัฒ พิสฐิ จินดา / ธนสร สุทธิบดี

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 มีการประกาศ
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยประมวลกฎหมายยาเสพติด
และให้ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดจ�ำนวนหลายฉบับ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 73 ก หน้า 1 ถึงหน้า
80) ซึง่ ประมวลกฎหมายยาเสพติดดังกล่าวให้ความหมาย
ของ “ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” กับความผิดร้ายแรง
เกี่ยวกับยาเสพติด” ไว้แตกต่างกันรวมถึงบทลงโทษ
ผู้พยายามกระท�ำความผิดด้วย จึงเป็นกฎหมายใหม่
ที่ประชาชนควรทราบโดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้

“ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า ความผิด
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งประมวลกฎหมาย
ยาเสพติดบัญญัติความผิด และก�ำหนดโทษไว้หลายลักษณะ
เช่น ความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ฯลฯ ซึ่งมี
ระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ตามมาตรา 104 ประกอบมาตรา 162 แห่ง
ประมวลกฎหมายยาเสพติด เป็นต้น
“ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด”
หมายความว่า ความผิดเกี่ยวกับการผลิต น�ำเข้า
ส่งออก จ�ำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึง่ ยาเสพติด
เว้นแต่มไี ว้ในครอบครองเพื่อเสพ และให้หมายความ
รวมถึงการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายาม
กระท�ำความผิดดังกล่าวด้วย”
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ข้อส�ำคัญ ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
ประมวลกฎหมายยาเสพติด ในส่วนทีว่ า่ ด้วย “การพยายาม
กระท�ำความผิด” ประมวลกฎหมายยาเสพติดมีบทบัญญัติ
เป็นอย่างอืน่ แตกต่างไปจากบทบัญญัตทิ ใี่ ช้แก่ความผิดทัว่ ไป
กล่าวคือ
1. การพยายามกระท�ำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

1.1 กรณีความผิดอาญาทั่วไป
ความผิดอาญาทั่วไป หากผู้กระท�ำความผิด กระท�ำ
ความผิดไม่ส�ำเร็จ ในทางกฎหมายอาญา จะเรียกว่า “ผู้นนั้
พยายามกระท�ำความผิด”
ผลในทางกฎหมาย คือ ผู้พยายามกระท�ำความผิด
ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้
ส�ำหรับความผิดนัน้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80
หรือลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก�ำหนดไว้
ส�ำหรับความผิดนัน้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81
แล้วแต่กรณี (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,2562:หน้า 33-54)
ตัวอย่าง นาย ก. ชกนาย ข. ด้วยเจตนาท�ำร้าย แต่
นาย ข. หลบทันจึงไม่ได้รบั อันตราย ดังนี้ นาย ก. มีความผิด
ฐานพยายามท�ำร้ายร่างกาย
ผลในทางกฎหมาย คือ นาย ก. ต้องระวางโทษสอง
ในสามส่วนของโทษทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้สำ� หรับความผิดนัน้
กล่าวคือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ก�ำหนดว่า
“ผูใ้ ดท�ำร้ายผูอ้ นื่ จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจของผูอ้ นื่ นัน้ ผูน้ นั้ กระท�ำความผิดฐานท�ำร้ายร่างกาย
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีห่ มืน่ บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ” ดังนั้น นาย ก. จึงต้องระวางโทษสอง
ในสามส่วนของโทษตามทีป่ ระมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295
ก�ำหนดไว้ (คณพล จันทน์หอม,2563:หน้า 95-96)
1.2 กรณีความผิดร้ายแรงเกีย่ วกับยาเสพติด
เมือ่ เป็นการพยายามกระท�ำความผิดร้ายแรงเกีย่ วกับ
ยาเสพติด ประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 126 บัญญัติ
ว่า “ผูใ้ ดพยายามกระท�ำความผิดร้ายแรงเกีย่ วกับยาเสพติด
ต้องระวางโทษตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้สำ� หรับความผิด
นั้นเช่นเดียวกับผู้กระท�ำความผิดส�ำเร็จ” ซึ่งเป็นกรณี
“กฎหมายลงโทษเท่ากับท�ำความผิดส�ำเร็จ” โดยกฎหมาย
นั้นๆ ได้บัญญัติเป็นอย่างอื่น (จิตติ ติงศภัทิย์,2555:หน้า
375, 1374)
ตัวอย่าง นาย ก. แจกยาเสพติดให้โทษประเภท 1
แก่นาย ข. กับนาย ค. แต่ปรากฏว่า นาย ข. กับนาย ค.
ปฏิเสธไม่รบั ดังนี้ การแจกยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 ของนาย ก. ดังกล่าวถือว่า
เป็นการ “จ�ำหน่าย” ตามประมวล
กฎหมายยาเสพติด เมื่อนาย ก. แจก
ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไม่ส�ำเร็จ
การกระท�ำของนาย ก. จึงเป็นการพยายาม
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กระท�ำความผิดฐานจ�ำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1
ซึ่งประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 90 บัญญัติว่า
“ห้ามมิให้ ผูใ้ ดผลิต น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1......” และ
มาตรา 145 บัญญัตวิ า่ “ผูใ้ ดผลิต น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 90 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
สิบห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท”
ผลในทางกฎหมาย คือ เมื่อนาย ก. เป็นผู้พยายาม
กระท�ำความผิดร้ายแรงเกีย่ วกับยาเสพติดจึงต้องระวางโทษ
ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับ
ผู้กระท�ำความผิดส�ำเร็จ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
มาตรา 126
กล่าวโดยสรุป ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด
แม้ผู้ลงมือกระท�ำความผิดดังกล่าวจะกระท�ำความผิดไม่
ส�ำเร็จ แต่ระวางโทษที่กฎหมายก�ำหนดไว้แก่ “ผู้พยายาม
กระท�ำความผิดร้ายแรงเกีย่ วกับยาเสพติด” นัน้ ให้ถอื ว่า
มีระวางโทษดุจเดียวกันกับผูก้ ระท�ำความผิดส�ำเร็จแล้ว
เอกสารอ้างอิง
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.(2562).
ค�ำอธิบายกฎหมายอาญา 1
เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 11.
กรุงเทพมหานคร:
บริษัท กรุงสยามพับลิชชิ่ง จ�ำกัด.
คณพล จันทน์หอม.(2563).
ค�ำอธิบายกฎหมายอาญาภาค
ความผิด เล่ม 2 .พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุงเทพฯ:วิญญูชน.
จิตติ ติงศภัทิย์.(2555).
กฎหมายอาญา ภาค 1.
พิมพ์ครั้งที่ 11.
กรุงเทพมหานคร:ส�ำนักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา.

ศาสตร์พยากรณ์
ตลอดระยะเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา กองพัฒนานวัตกรรม
การยุตธิ รรม ส�ำนักปลัดกระทรวงยุตธิ รรมโดยโครงการก�ำลังใจ
ในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภาด�ำเนิน
โครงการฝึกวิชาชีพด้าน “ศาสตร์พยากรณ์พื้นฐาน” เพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพให้แก่ผตู้ อ้ ง
ขังหญิงในเรือนจ�ำโครงการก�ำลังใจฯ มาหลายแห่ง โดยมี
นายเอกลักษณ์ ประเสริฐสุข หรือ “อาจารย์ตุ่น” เจ้าของ
เว็บไซต์ http://www.horoguide.com/หมอดูตนุ่ -ไพ่ทาโรต์
ถ่ายทอดการสอนศาสตร์พยากรณ์หรือดูดวง จนสามารถ
สร้าง “หมอดูผู้ต้องขัง” ให้กับหลายเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
และสร้าง “ผู้พ้นโทษ” ให้เป็นหมอดูอาชีพมาแล้วจ�ำนวน
ไม่น้อย
ท่ามกลางสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด-19 ระบาดท�ำให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานต้องระงับ
การท�ำกิจกรรมโดยห้ามบุคคลภายนอกเข้า ในปี 2564
โครงการก�ำลังใจฯ จึงปรับแผนการสอนศาสตร์พยากรณ์
ด้วยการจัดท�ำวีดีทัศน์ โดยยังคงให้อาจารย์ตุ่นเป็นผู้สอน

I nspi re Tra i ni ng

นรินทร์ทิพา นันทา

ผ่านคลิปวีดีทัศน์ ต่อมาก็มีการปรับตัวอีกครั้งโดยน�ำระบบ
การอบรมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) อย่าง
ระบบ Cisco Webex เข้ามาสอนออนไลน์ให้แก่ผู้ต้องขัง
เรือนจ�ำจังหวัดน่านซึ่งเข้าเป็นเรือนจ�ำหนึ่งในโครงการ
ก�ำลังใจฯ การสอนดังกล่าวประสบความส�ำเร็จ และมีการขยาย
ผลด�ำเนินการต่อเนื่องในปี 2565 โดยมีเป้าหมายสอนให้
แก่เรือนจ�ำกลางล�ำปางทีจ่ ะเข้าเป็นหนึง่ ในเรือนจ�ำโครงการ
ก�ำลังใจฯ และเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในคราวเดียวกันนีโ้ ครงการ
ก�ำลังใจฯ เปิดถ่ายทอดการสอนผ่านไปยังเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
เป้าหมายโครงการก�ำลังใจฯ 27 แห่งอีกด้วย
ในการสอนระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม
2565 อาจารย์ตนุ่ มีการสอนดูดวงด้วยไพ่ทาโรต์ โดยแนะน�ำ
ผู้ต้องขังให้เรียนรู้ความหมายต่างๆ ของไพ่ทาโรต์ 78 ใบ
แบ่งเป็นไพ่เมเจอร์ อาคาน่า 22 ใบ ไพ่ไมเนอร์ อาคาน่า 56 ใบ
ที่เป็นเหมือนบ้านและเฟอร์นิเจอร์เกื้อกูลกันในการอ่านไพ่
นอกจากนั้นอาจารย์ตุ่นยังสอนการดูความหมายไพ่จาก
ประสบการณ์ตรงของตัวเอง รวมถึงสอนการเชื่อมโยงความ
รูเ้ รื่องจักรราศี ดวงดาวต่างๆ เข้ากับความหมายไพ่ทาโรต์
ทั้งนี้โครงการก�ำลังใจฯ มีความมุ่งหมายในการสอน
ศาสตร์พยากรณ์ออนไลน์ครั้งนี้ว่าจะสามารถสร้างให้ผู้ต้อง
ขังเกิดก�ำลังใจในการใช้ชีวิตอยูภ่ ายในเรือนจ�ำ และผูต้ อ้ งขัง
สามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ.
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Inspire

Product

สายคล้อง Mask

ทัณฑสถานหญิงธนบุรเี ป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์
“Inspire” เป็นงานแฮนด์เมดที่บางชิน้ นัน้ อาจมีเพียงชิน้ เดียวในโลก เนื่องจากเป็น

การออกแบบโดยผูต
ี วามโดดเด่นไม่ซ้ำ� ใคร รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
้ ้องขังเฉพาะรายท�ำให้มค
จะน�ำกลับไปเป็นทุนให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชวี ต
ิ หลังพ้นโทษ มีจำ� หน่ายแล้วที่ Shopee
ชื่อร้าน inspire_product,ร้าน inspire ตึกกระทรวงยุติธรรม, โกลเดนท์เพลสสาขาชวนชม
สาขาพระบรมมหาราชวัง สาขาถนนสุโขทัย สาขากรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภฯ
กดไลค์กดแชร์เพจ https://www.facebook.com/inspireproduct.th ด้วยนะคะ.

