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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 5/2563 วันอังคารท่ี 28 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

280163 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด

ใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย 
หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemps) พ.ศ. .... 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด  

ใหโทษในประเภท 5  เฉพาะเฮมพ พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  
มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ประกอบรัฐบาลมีนโยบายเรงศึกษาวิจัยและพัฒนาใหพืชกัญชง
เปนพืชเศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาเทคโนโลยีการใชกัญชงในทางอุตสาหกรรม เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ  
และการสรางรายไดของประชาชน และสงเสริมการใชประโยชนจากสวนอ่ืนของกัญชง ( Hemp) นอกจากเสนใย ไดแก  
ยา ผลิตภัณฑสมุนไพร เครื่องสําอาง หรืออาหาร ตลอดจนอาจสงเสริมใหมีการพัฒนาเพ่ือใหไดกัญชงท่ีมีคุณภาพดี  
มีมาตรฐานในระดับท่ีสามารถสงออกไดเปนไปตามหลักวิชาการ สอดคลองกับบริบทของประเทศ ดังน้ัน จึงมีความ
จําเปนตองเรงปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหม เพ่ือใหสอดคลอง  
กับนโยบายของรัฐบาล 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางกฎกระทรวงท่ีเสนอ เน่ืองจากกฎกระทรวง  

การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ  
พ.ศ. 2559 มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงจําเปนตองดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหม เพ่ือใหการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก 
จําหนาย หรือมีไวครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สธ./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย 
หรือมีไวครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง 
สามารถดําเนินการไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



2 
 

ตามกฎหมาย ซึ่งไมมีผลกระทบตอการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณแตอยางใด 

มติ ครม.  : อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไว  
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 5/2563 วันอังคารท่ี 28 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

280163 

 
เรื่อง : สถานการณและแนวทางการลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา 
 

สารัตถะ : ยธ. เสนอ ครม. รับทราบสถานการณและแนวทางลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา และขอใหพิจารณา
มอบหมายให ยธ. ดําเนินการรวมกับสํานักงานศาลยุติธรรม (ศย.) สํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(ตช.) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการตางประเทศ (กต.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และสํานักงบประมาณ (สงป.)  
เพ่ือรวมกันผลักดันการแกไขปญหาตามกรอบท่ีกําหนดไว รวมถึงใชรายงานสถานการณดังกลาวเปนแผนและแนวทาง  
ในการดําเนินงานเพ่ือใชเปนฐานการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการใน 2 เรื่องสําคัญในระยะเริ่มแรก ไดแก 
การปรับปรุงเพ่ิมพ้ืนท่ีนอนในหองขังใหเปน 2 ช้ัน สําหรับผูตองขังในเรือนจําท่ัวประเทศเพ่ือบรรเทาความแออัด  
และการจัดหาเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring : EM) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงยุติธรรมไดสรุปสถานการณและแนวทางการลด ความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา โดยศึกษาและรวบรวม

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับปญหาความแออัดของผูตองขังในเรือนจําเห็นวา ปจจุบันสถานการณจํานวนผูตองขังในเรือนจําเปน
ปญหาท่ีมีนัยสําคัญและควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน ดังน้ี 

1. สถานการณจํานวนผูตองขังในประเทศไทย 
1.1 สถิติผูอยูในเรือนจําท่ัวประเทศ จํานวน 374,052 คน 
1.2 สถิติผูตองขังตางชาติ จํานวนท้ังหมด 14,275 คน 
1.3 สถิติผูตองขังกรณีรับตัวและปลอยตัว (รายป) ในแตละปมีผูตองขังรับตัวเขามาในระบบเฉลี่ยประมาณ

สองแสนคน และปลอยออกในแตละปตามเหตุตางๆ 
1.4 ขอมูลดานสุขภาพของผูตองขัง สถิติยอนหลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ถึง พ.ศ. 2561) พบวา 

ผูตองขังเจ็บปวยและมาขอรับการรักษาท่ีสถานพยาบาลเรือนจํา รวมท้ังสงตัวผูตองขังท่ีเจ็บปวยออกรักษานอกเรือนจํา  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ยธ./กษ. (กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือบรรเทาปญหาความแออัดในเรือนจําแลว ยังนําไปสู  
การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติตอผูตองขังใหไดรับการดูแลและบําบัด
ฟนฟูอันจะสงผลใหผูตองขังสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติ
และไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ํา 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนมาก (แบบไป - กลับ หรือนอนพักรักษาตัว) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจํานวนรวม 6,430 คน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวนรวม 37,985 คน และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวนรวม 69,259 คน 

2 สถานการณความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา 
2.1 เรือนจําท่ัวประเทศมีจํานวน 143 แหง ประกอบดวย เรือนจํากลาง เรือนจําจังหวัด เรือนจําอําเภอ 

เรือนจําพิเศษ และเรือนจําช่ัวคราว 
2.2 ขนาดพ้ืนท่ีเรือนนอนของผูตองขังในเรือนจําท่ัวประเทศ มีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 305,312.42 ตารางเมตร 

สามารถรองรับผูตองขังไดในจํานวน 254,302 คน ปจจุบันมีผูตองขังมากถึงประมาณ 370,000 คน มากกวาพ้ืนท่ี  
คุมขังหรือเกินอัตราความจุมาตรฐานของเรือนจําท่ีจะสามารถรองรับผูตองขังได สงผลตอปญหาความแออัดในเรือนจํา
อยางตอเน่ือง พ้ืนท่ีไมเพียงพอตอปริมาณและการจําแนกประเภทผูตองขัง ทําใหผูตองขังตองรวมอยูในบริเวณเดียวกัน 
การปรับแกไขพฤติกรรมจึงมีขอจํากัดและทําไดยาก 

2.3 จํานวนผูคุมท่ัวประเทศกับจํานวนผูตองขัง ปจจุบันมีเจาหนาท่ีราชทัณฑ จํานวน 11,679 คน  
มีอัตราสวนโดยประมาณ 1 ตอ 30 ทําใหเกิดความยากลําบากในการปกครองของเจาหนาท่ีและการควบคุมดูแลผูตองขัง 
สงผลใหมีปญหาพ้ืนฐานดานการบริหารจัดการเรือนจํา 

3 การดําเนินการเพ่ือลดความแออัดในเรือนจํา คณะกรรมการกําหนดแนวทางลดความแออัดของผูตองขัง  
ในเรือนจําไดกําหนดกรอบแนวทางเพ่ือแกไขปญหา โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย 5 กรอบการดําเนินงาน ดังน้ี 

กรอบท่ี 1 กฎหมาย เปนการพิจารณากฎหมายในเชิงระบบ รวมไปถึงมาตรการทางกฎหมายอ่ืนๆ 
กรอบท่ี 2 พักโทษ ลดโทษ และการใชเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring)  
กรอบท่ี 3 อาชีพ และการสรางเรือนจํารูปแบบใหม เปนการกําหนดแนวทางการสรางอาชีพ รวมไปถึง  

การสรางเรือนจํารูปแบบใหมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนปลอย การฝกอาชีพท่ีเหมาะสมกับความถนัดของผูตองขัง  
และความตองการของผูประกอบการ หรือตลาดแรงงาน เพ่ือใหผูตองขังท่ีพนโทษไดเตรียมพรอม ท้ังในดานสภาพจิตใจ
และการฝกอาชีพท่ีเหมาะสมกับความถนัดกอนท่ีจะออกจากเรือนจํา รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพเรือนนอนเพ่ือลดความ
แออัดในเรือนจําในเบ้ืองตน 

กรอบท่ี 4 การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ควรมีการปรับปรุงและบูรณาการเพ่ือบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพผูติดตายาเสพติดใหมีประสิทธิภาพท้ังในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด และระบบตองโทษ 

กรอบท่ี 5 การปองกันยาเสพติด มีการกําหนดแนวทางการสนับสนุนการปองกันยาเสพติดระดับชุมชน/
หมูบาน การจัดทําโครงการสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในหมูบานชุมชน 

4 การขับเคลื่อนกรอบแนวทางการลดความแออัดในเรือนจํา มีการกําหนดกรอบการดําเนินงาน จํานวน 5 กรอบ 
โดยในสวนของกรอบท่ี 3 และกรอบท่ี 5 ไดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานท่ีสําคัญและมีความคืบหนาการดําเนินงาน  
โดยหนวยงานหลักแลว และไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการรองรับการดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนดแนวทาง 
การลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา จํานวน 3 คณะ โดยกระทรวงยุติธรรมสามารถดําเนินการไดทันทีหากไดรับ
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การสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 
4.1 การปรับปรุงเพ่ิมพ้ืนท่ีนอนในหองขังใหเปน 2 ช้ัน สําหรับผูตองขังในเรือนจําท่ัวประเทศเพ่ือบรรเทา

ความแออัดในระยะเริ่มแรก 
4.2 การจัดหาเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Monitoring : EM) เพ่ือรองรับการคุม

ประพฤติและการพักการลงโทษ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว มีความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ  เรื่อง สถานการณและแนวทาง  

การลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ท้ังน้ี ในสวนของกรอบแนวทางเพ่ือแกไขปญหา 
กรอบท่ี 3 เรื่อง การฝกอาชีพ เห็นวาการฝกอาชีพหลักสูตรการเกษตรพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มีความจําเปนสําหรับผูตองขัง เมื่อพนโทษจะสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพไดโดยกําหนดกลุมเปาหมายตามเพศ 
ชวงอายุ และความสนใจของผูตองขัง เพ่ือเตรียมความพรอมและสามารถตอยอดการพัฒนาศักยภาพของผูตองขัง  
หลังจากพนโทษ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งจะเปนสวนสําคัญท่ีสนับสนุนการดําเนินการ
ตามกรอบแนวทางการลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจําโดยเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมการเกษตรจะมีบทบาท  
ในการสงเสริมความรูทางดานการเกษตรและงานเคหกิจการเกษตรใหแกผูตองขัง ซึ่งท่ีผานมามีบางพ้ืนท่ีเรือนจําจังหวัด  
ไดเชิญเจาหนาท่ีของกรมสงเสริมการเกษตรเขาไปใหความรูเก่ียวกับการทําเกษตรกรรมและการแปรรูปอาหารใหแก
ผูตองขัง และมีโครงการ “กําลังใจ” กรณีผูตองขังพนโทษแลว และประกอบอาชีพการเกษตร 

มติ ครม. : 1. รับทาบสถานการณและแนวทางการลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจํา ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ 
2. ใหกระทรวงยุติธรรม (สํานักงานกิจการยุติธรรม) นําสถานการณและแนวทางการแกไขปญหาการลด  

ความแออัดของผูตองขังในเรือนจําไปพิจารณาทบทวนรวมกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงกลาโหม  
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงบประมาณ เปนตน เพ่ือกําหนดแนวทาง  
การลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจําใหเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังเพ่ือบูรณาการการดําเนินงานในสวน  
ท่ีเก่ียวของใหมีประสิทธิภาพ โดยใหนําความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข  
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตของสํานักงบประมาณ
ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของดวย แลวนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ
พิจารณาเพ่ือใหการดําเนินการตามแนวทางดังกลาว สอดคลองเปนไปตามแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ 
กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
 


