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การสรางสังคมปลอดภัย



๑๔

การสรางสังคมปลอดภัย
“มุงแกไขใหโอกาสคนผิด ปวงประชาปลอดภัยสุขสันติ”

 สภาพปญหากอนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 - งานราชทัณฑไมสามารถกำหนดแนวทางแกไขปญหาในเชิงโครงสรางหรือระบบได เนื่องจาก
ตองมุงเนนแกปญหาที่เกิดขึ้นในแตละดานไปเปนการเฉพาะหนา
 - วิกฤติผูตองขังลนเรือนจำ โดยจำนวนผูตองขัง ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีจำนวน ๒๙๖,๗๒๗ คน
ซึ่งเกินกวาพื้นที่อัตราความจุของเรือนจำเกินกวาเทาตัว (พื้นที่อัตราความจุมาตรฐานรองรับผูตองขัง
ไดเพียง ๑๑๒,๓๔๘ คนเทานั้น) นอกจากนี้ ยังประสบปญหากำลังเจาหนาที่ขาดแคลน ไมสมดุลกับจำนวน
ผูตองขังที่เพิ่มสูงขึ้น ทำใหอัตราสวนระหวางเจาหนาที่และผูตองขังในเรือนจำสูงถึง ๑ ตอ ๓๐
และในบางเรือนจำสูงถึง ๑ ตอ ๑๐๐
 - การแพรระบาดของยาเสพติดและโทรศัพทมือถือในเรือนจำมีความรุนแรง ทำใหสังคมกังขาถึงการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ราชทัณฑ ผูตองขังในขบวนการหรือเครือขายรายใหญ มีการใชเรือนจำทัณฑสถาน
เปนฐานคายาเสพติด
 - เรือนจำไมสามารถแยกการคุมขังผูตองขังไดอยางถูกตองตามหลักทัณฑวิทยาและมาตรฐานสากล
เนื่องจากสภาพความแออัดและพื้นที่จำกัด สงผลใหเกิดการคุมขังผูตองขังปะปนกันไป ไมสามารถแยกประเภทได
 - การขาดกลไกในการสงตอ ติดตามและชวยเหลือผูพนโทษอยางยั่งยืน
 - ระบบการพัฒนาพฤตินิสัย ขาดการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 - ระบบคุมประพฤติของประเทศลมเหลว กลาวคือ ขอมูลในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผูผิดเงื่อนไข
การคุมประพฤติและแกไขฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในความรับผิดชอบ จำนวนกวา ๕๓,๐๐๐ ราย 
จากจำนวน ๓๓๐,๐๐๐ ราย คิดเปน รอยละ ๑๖ %

 ผลงานของรัฐบาลดำเนินการสำเร็จแลว
 ๑. การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
 - การจัดชุดปฏิบัติการพิเศษเขาตรวจคนจูโจมเรือนจำ / ทัณฑสถานท่ัวประเทศอยางตอเน่ือง
พรอมสนธิกำลังรวมกับหนวยทหาร ตำรวจ ฝายปกครอง สาธารณสุข และ ป.ป.ส. เขาตรวจคน ยาเสพติด
โทรศัพทมือถือและสุมตรวจปสสาวะผูตองขังในเรือนจำ ซ่ึงจากสถิติพบวา แนวโนมการตรวจพบส่ิงของ
ตองหามลดนอยลงอยางเห็นไดชัด นอกจากนั้น กรมราชทัณฑ ยังไดจัดระบบการควบคุมและวงจรการปฏิบัติ
ตอผูตองขังรายสำคัญที่มีพฤติการณการใชเรือนจำเปนฐานคายาเสพติด ตลอดจนจัดทำบัญชีเฝาระวัง
พฤติการณ/ความประพฤติ เจาหนาที่ที่มีความเสี่ยงดานพฤติการณ/ความประพฤติที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
หรือโทรศัพทมือถือในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในสวนของการบำบัดฟนฟูผูตองขังคดียาเสพติด ไดดำเนินการภายใต 
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“โครงการ TO BE NUMBER ONE” ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงเปน
องคประธาน โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดตั้งเปาขยายเครือขายฯ ในเรือนจำทัณฑสถานรวม ๕๕ แหง
 - การจัดระเบียบเรือนจำ ภายใตแนวคิด “วินัยเขม สะอาด เปนระเบียบ สวยงามทุกตารางนิ้ว” 
เพื่อแกปญหาตางๆ ที่เกิดจากการสะสมสิ่งของ เชน การซุกซอนสิ่งของตองหาม สรางความแตกตางของสถานะ
ในหมูผูตองขังดวยกัน สรางเศรษฐกิจใตดินในเรือนจำ ปญหาสุขอนามัยและปญหาสถานที่ ปญหาแกงค (บาน) 
ปญหาการรับสินบนของเจาหนาที่ ปญหาการตรวจตราของเจาหนาที่ เปนตน โดยไดใหทุกเรือนจำทัณฑสถาน
ดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอย ซอมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ กำจัดและลดสัมภาระที่ไมจำเปนของผูตองขัง
โดยกำหนดเปนนโยบาย ๙ ขอ ใหเรือนจำทัณฑสถานดำเนินการ เชน หามผูตองขังนำสิ่งของเครื่องใชทุกชนิด
ข้ึนบนเรือนนอน หามผูตองขังมีสัมภาระในโรงงานฝกวิชาชีพ สัมภาระทุกชนิดของผูตองขังใหจัดเก็บในตูล็อคเกอร
เทานั้น กำหนดใหผูตองขังมีเสื้อผาไมเกิน ๕ ชุด เปนตน เพื่อชวยใหเจาหนาที่ใชระยะเวลาในการตรวจคนหา
สิ่งของตองหามนอยลง อีกทั้งยังกอใหเกิดความเทาเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมผูตองขัง
จากผลการดำเนินงานดังกลาวพบวา ปจจุบันเรือนจำทัณฑสถานสามารถดำเนินการไดครบทุกขอจำนวน ๑๓๔ แหง
 - การฝกระเบียบวินัยผูตองขัง ไดดำเนินการในทุกเรือนจำ เพื่อฝกฝนและหลอหลอมใหผูตองขังเคารพ
ในกฎระเบียบ ขอบังคับของเรือนจำ และปฏิบัติตามคำสั่งของเจาหนาที่อยางเครงครัด ชวยใหผูตองขังมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม โดยกรมราชทัณฑไดจัดโครงการประกวดสวนสนามผูตองขังขึ้นในโอกาส
ที่กรมราชทัณฑครบรอบ ๑๐๐ ป ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ใหผูตองขังจากเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ
ไดเขารวมกิจกรรม
 - การควบคุมผูตองขังรายสำคัญ ในแดนความมั่นคงสูงสุด เรือนจำกลางเขาบิน ปจจุบันมีผูตองขัง
รายสำคัญถูกคุมขัง จำนวน ๒๘๗ คน เพื่อตัดวงจรการใชเรือนจำเปนฐานในการสั่งยาเสพติด
 - การตรวจคนจูโจมเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ พบวา สถิติการพบสิ่งของตองหามลดลง
อยางเห็นไดชัด
 ๒. การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัยผูกระทำผิด 
 การคืนคนดี มีคุณคาสูสังคม ถือเปนภารกิจสำคัญ กรมจึงไดจัดหลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง
อยางตอเนื่อง และครอบคลุมทุกมิติกิจกรรม ประกอบดวย การศึกษา การฝกวิชาชีพ การฝกทักษะงานรับจาง
กิจกรรมกีฬานันทนาการ การอบรมพัฒนาจิตใจ ดังนี้
 - รูปแบบเรือนจำเฉพาะทาง แบงเปน ๗ ประเภท ไดแก เรือนจำการศึกษา เรือนจำกีฬา เรือนจำ
ฝกวิชาชีพ (ชางฝมือ) เรือนจำความสามารถพิเศษ เรือนจำเกษตรกรรม เรือนจำรับจางแรงงาน และเรือนจำ
เตรียมความพรอมกอนปลอยวัยหนุม
 - การพัฒนาจิตใจผูตองขังตามหลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” โดยหลวงพอวิริยังค สิรินธโร รวมกับสถาบัน
พลังจิตตานุภาพ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบันมีเรือนจำและทัณฑสถานเขารวมโครงการ จำนวน 
๖๗ แหง ผูตองขังเขารวมโครงการ จำนวน ๑๘,๐๔๐ ราย
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 - การนำกิจกรรมลูกเสือมาเปนแกนกลางในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง ภายใตแนวคิด 
“การคืนคนดี มีคุณคา กลับสูสังคมดวยอุดมการณลูกเสือ” เพ่ือใหผูตองขังสามารถดำรงตนในสังคมไดอยางย่ังยืน
ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ กรมราชทัณฑไดจัดพิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณและสาบานตนเปนพลัง
แผนดินของลูกเสือวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ จำนวน ๒,๖๗๘ นาย จากศูนยฝกวิวัฒนพลเมือง ๗ แหง 
ณ พระราชวังสนามจันทร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 นอกจากน้ัน ยังไดจัดทำโครงการลูกเสือเสนารักษ โดยพัฒนารูปแบบการจัดฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจำข้ึนใหม และไดประสานความรวมมือกับสภากาชาดไทยในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดกิจกรรมฝกอบรม
โดยนำกระบวนการลูกเสือราชทัณฑมาเปนสวนหนึ่งของการอบรม เพื่อมุงหวังใหผูตองขังที่เขารับการอบรม
ไดมีความรูดานสาธารณสุข ชวยเหลือเจาหนาท่ีสายการแพทย ในดานการใหบริการดูแลสุขภาพเบ้ืองตนแกผูตองขัง
ใหเปนไปอยางทั่วถึง รวมไปกับการปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรม ใหเปนผูมีใจเสียสละ เอื้อเฟอและเห็น
ความสำคัญของการชวยเหลือผูอื่น
 ๓. การพัฒนาอาชีพใหแกผูพนโทษ 
 โดยปจจุบัน กรมราชทัณฑ ไดมอบแบรนดสัญลักษณ “ผลิตผลคนดี” พรอมประกาศนียบัตรฯ ใหแกผูพนโทษ
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได โดยการนำอาชีพที่ไดรับการฝกจากภายในเรือนจำหรืออาชีพที่เคยทำกอนตองโทษ 
นำไปประกอบอาชีพ และไดรับการยอมรับจากสังคม ปจจุบันจำนวนท้ังส้ิน ๗๔๙ คน จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน
ท่ัวประเทศ
 ๔. การยกรางพระราชบัญญัติราชทัณฑฉบับใหม
 เพ่ือใหมีการพัฒนาการปฏิบัติตอผูตองขังใหมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมมาตรฐานสากล อันจะชวยเสริมสราง
ใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยของสังคมไทย กอปรกับการท่ีพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไดบังคับ
ใชมานานกวา ๗๙ ป และมิไดมีการแกไขปรับปรุงใหมีความทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
กฎเกณฑสากล กรมจึงไดยกรางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. .... เพื่อปฏิรูประบบราชทัณฑของประเทศ 
โดยเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ รางพระราชบัญญัติราชทัณฑฉบับใหมนี้ ไดผานการเห็นชอบในหลักการ
จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
 ๕. การปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
 กรมราชทัณฑไดใหทุกหนวยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยเครงครัด และใหถือปฏิบัติตามแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมราชทัณฑตามหนังสือทั้งหมด จำนวน ๘ ฉบับ อีกความพยายามที่สำคัญ
ในการปองกันและแกไขปญหาทุจริต คือ การขยายการติดตั้งระบบสินคาและเงินฝากผูตองขังดวยคอมพิวเตอร
ในเรือนจำแลว จำนวน ๑๐๓ แหง เพื่อใหเกิดความโปรงใส ผูตองขัง ญาติและเจาหนาที่สามารถตรวจสอบ
การซื้อสินคาและยอดเงินคงเหลือไดเปนปจจุบันและถูกตอง สำหรับกรณีเจาหนาที่ กรมไดดำเนินการเรงรัด
การทำสำนวนและการดำเนินการทางวินัยของขาราชการ โดยปจจุบันคงเหลือสำนวน ๔๐๓ สำนวน
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 ๖. การสรางวัฒนธรรมองคกร
 การมีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง และเสริมสรางระเบียบวินัยในหนวยงาน มักสงผลใหเจาหนาที่
มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาที่ กรมจึงไดดำเนินการสรางวัฒนธรรมองคกรอยางตอเนื่อง ตั้งแต
การเพิ่มเครื่องแบบและปรับปรุงเครื่องหมายกำหนดตำแหนง การทาสีอาคารดวยสีประจำหนวยงานเพื่อสรางความ
เปนเอกลักษณ การฝกระเบียบวินัยเจาหนาที่ดวยการเขาแถวเคารพธงชาติ ตรวจการแตงกายใหเรียบรอย
ถูกตองตามระเบียบ พรอมสรางวินัยเชิงรุก รณรงคใหเจาหนาที่รักเกียรติและศักดิ์ศรี ตระหนักถึงสิ่งที่ควรและ
ไมควรทำในเรือนจำ
 ๗. การวางระบบบริหารจัดการเรือนจำ เพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานภายในเรือนจำ
อยางตอเนื่อง เชน การพัฒนาฐานขอมูลผูตองขังใหถูกตองครบถวน ทั้งนี้ การจัดระบบ flFlow ผูตองขังถือเปน
ความพยายามในการวางรากฐานของระบบงานราชทัณฑทั้งระบบซึ่งตองใชระยะเวลาเกินกวา ๑๒ เดือน 
จนกวาจะเสร็จสมบูรณ แตหากดำเนินการไดครบทั้งระบบแลว จะกอใหเกิดการบริหารงานเรือนจำ
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงการพัฒนาระบบงานดานอื่นๆ ตอมาอีกหลายประการ เชน การจัด
ชั้นผูตองขัง การจำแนกลักษณะผูตองขัง กระบวนการปฏิบัติตอผูตองขัง และสิทธิประโยชนตางๆ ในเรือนจำ
ใหสอดคลองกับกลุมผูตองขังแตละประเภทไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสงตอผูพนโทษกลับคืนสูสังคมได
อยางปกติสุขและยั่งยืนตอไป
 ๘. การพัฒนาระบบคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ไดเสนอให คณะรัฐมนตรีมีมติใหมีการบูรณาการ
ของทุกหนวยงาน เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เขามามีสวนรวมในกระบวนการคุมประพฤติ
และฟนฟูผูกระทำผิดและผูเสพยาเสพติดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสูสังคม ซึ่งปจจุบันกรมคุมประพฤติมีอาสาสมัคร
คุมประพฤติ จำนวน ๒๐,๓๑๙ คน ครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบล
 ๙. การแกไขฟนฟูผูกระทำผิด ผูไดรับการพักการลงโทษ/ลดวันตองโทษจำคุก จำนวน ๑๘๑,๗๖๘ ราย
โดยการนำมาตรการลงโทษทางสังคมมาใชกับผูคุมความประพฤติที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข อาทิ การกลั่นกรอง
ไมใหบรรพชาหรืออุปสมบท การปฏิเสธหรือยับยั้งคำขอหนังสือเดินทาง การไมออก/ตอใบอนุญาตขับขี่ เปนตน
 ๑๐. ออกคำส่ังหัวหนา คสช. ท่ี ๒๒/๒๕๕๘ เพ่ือจัดการกับตนตอของปญหาอาชญากรรมท่ีเด็กและ
เยาวชนเขาไปเก่ียวของ เชน ปญหาการแขงรถในทาง เน่ืองจากเห็นวา ปญหาน้ีเปนปญหาสังคมท่ีมีความสำคัญ
และทำใหประชาชนไดรับผลกระทบในวงกวาง จึงไดผลักดันใหมีคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายในเรื่องนี้ และใหมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๓๗/๒๕๕๘
จัดตั้งศูนยอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๒๒/๒๕๕๘ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน และศูนยไดผลักดันใหมีแนวทางที่ชัดเจน
ในการจัดการกับปญหาการแขงรถในทางของเด็กและเยาวชน ตามมาตรการดังนี้



๑๘

  ๑. กำหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการแขงรถยนตและ
รถจักรยานยนตในทาง ตองปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด ซึ่งทางเจาพนักงานตำรวจจะตอง
ระมัดระวังมิใหเกิดการรวมตัวเพื่อแขงรถในทางในเขตพื้นที่ของตนโดยเด็ดขาด 
  ๒. ในกรณีที่เกิดการรวมตัวกัน ใหเจาพนักงานตำรวจมีอำนาจเขาสกัดยับยั้ง จับกุมและมี
อำนาจยึดรถดังกลาวไวได รวมทั้งใหมีการดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดในทุกกรณี และหากเปนเด็ก
และเยาวชนจะตองพิจารณาใชมาตรการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กและกฎหมายวาดวยจราจรทางบกที่
จะปองกันไมใหกลับมามั่วสุมรวมตัวอีก
  ๓. ตองมีการสืบสวนขยายผลเพื่อเอาผิดกับผูสนับสนุนใหเกิดการแขงรถ เชน ผูดัดแปลงสภาพ 
ผูตระเตรียม ยุยงสงเสริม ซึ่งตองมีโทษทางอาญา
  ๔. ในการดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชน ตองมีการตรวจสอบประวัติ และเสนอคดีเพื่อตรวจสอบ
การจับกุมไปยังศาลเยาวชนและครอบครัว
  ๕. ศาลเยาวชนและครอบครัวอาจพิจารณาสงเด็กและเยาวชนเหลานี้มาควบคุมไว ที่สถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนก็ได 
  ๖. ในกรณีที่ไดรับเด็กและเยาวชนนั้นไว สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจะควบคุมเด็ก
และเยาวชนไว โดยจัดใหมีโปรแกรมในการปรับทัศนคติของเด็กและเยาวชน อยางเขมขน และใหคำแนะนำ
แนวทางในการแกไขปญหากับผูปกครอง สำหรับโปรแกรมที่จัดนี้ จะมีการวิเคราะหสภาพปญหาเพื่อนำเสนอ
ตอศาล รวมทั้งมีกิจกรรมที่เนนเรื่องการใชชีวิตรวมกัน ระเบียบวินัย ทักษะการใชชีวิต และอื่นๆ โดยทางสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจะรายงานความเห็นใหศาลประกอบการพิจารณา และอาจเสนอเงื่อนไข
เพื่อคุมประพฤติเด็กและเยาวชนนั้นเพื่อดูแลตอไปในระยะยาวดวย
  ๗. ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนนั้นเปนผูกระทำความผิดซ้ำ อาจตองเขาสูการดำเนินคดีอาญา 
และศาลเยาวชนและครอบครัวอาจสั่งใหเด็กหรือเยาวชนนั้นเขาสูกระบวนการขัดเกลา (ควบคุมในสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน) หรือเขาสูการฝกอบรม (ควบคุมในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน) ซ่ึงในกรณีน้ี
เด็กและเยาวชนจะอยูในความดูแลของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และไดรับการบำบัดแกไขฟนฟู
ตามสภาพปญหาของเด็กและเยาวชนเปนรายบุคคลตอไป
  ๘. เพื่อใหการติดตาม เผาระวัง และตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเปนไป
ตามแนวทางที่กลาวมา กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในฐานะเปนฝายเลขานุการ ไดจัดตั้งสำนักงาน
เลขานุการศูนยฯ ใหมีเจาหนาที่คอยตรวจสอบและประสานกับเจาพนักงานตำรวจในพื้นที่ตางๆ ที่เกิดเหตุ 
เพื่อใหคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการ ซึ่งหากมีความบกพรองที่เจาพนักงานไมดำเนินการตามแนวทางนี้ 
ก็จะรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อดำเนินการตอไป
  ๙. นอกจากนี้ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ยังไดมอบหมายใหผูอำนวยการสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตางๆ สอบทานขอเท็จจริงในพื้นที่เพื่อความถูกตองดวย



๑๙

  ๑๐. นับแตเริ่มมาตรการนี้ มีการจับกุมการแขงรถในทางในเขตจังหวัดตางๆ รวม ๑๓ จังหวัด
มีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดจำนวน ๒๑๒ ราย มีการดำเนินการกับผูปกครองจำนวน ๖๗ ราย และกับ
ผูสนับสนุนเตรียมการอีกจำนวน ๑๕๘ ราย)
 รวมถึงปญหาการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน (มีการดำเนินการสั่งปดสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่มีลักษณะคลายสถานบริการ รวม ๑๑๓ แหงและมีการเพิกถอนใบอนุญาตการจำหนายสุรา 
จำนวน ๑๐๕ แหง) เปนตน
 ๑๑. จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนยอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม
คำสั่งหัวหนา คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ซึ่งมีผูแทนทุกหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันเขามาดำเนินการแกไขปญหา 
โดยมีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเปนฝายเลขานุการประสานงาน ซึ่งเปนผลใหพนักงาน เจาหนาที่
ของทุกหนวย เชน กรมสรรพสามิต กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแหงชาติ เปนตน 
สามารถประสานการดำเนินการได และมีการตรวจตราจับกุมอยางสม่ำเสมอ และในกรณีท่ีมีการฝาฝนไดมีการ
จัดการกับปญหาอยางเด็ดขาด เชน ในกรณีที่เกิดเหตุที่เยาวชนรวมกลุมกันที่อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ไดดำเนินการจับกุมและนำเด็กและเยาวชนเขาสูโปรแกรมบำบัด รวมท้ังดำเนินคดีอาญากับผูใหญอยางเด็ดขาด
(หาดใหญโมเดล) ซึ่งในแนวทางการดำเนินการนี้ไดมีการขยายผลใหนำแนวทางเดียวกันนี้มาใชกับกรณี
การทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาตอมาดวย
 ๑๒. การใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
 ดวยปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาในปจจุบันทวีความรุนแรงและเปนปญหาสังคม
ซึ่งควรไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
พิจารณาทบทวนการใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อเสริมแนวทางอื่นที่จะปองกันและแกไขปญหานี้ กระทรวง
ยุติธรรมจึงไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคมที่ผานมา และเห็นชอบใหพิจารณา
ทบทวนมาตรการทางกฎหมายหลายประการ ซึ่งบางสวนจะมีความสอดคลองกับมาตรการที่ใชในการแกไข
ปญหาการแขงรถในทางดวย ดังนี้
  ๑) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเห็นพองกันวา ในกรณีที่มีการจับกุมผูกระทำผิดซึ่งเปนเด็ก
หรือเยาวชน ควรจะตองมีมาตรการที่ชัดเจนที่แสดงใหเห็นวา การทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนเหลานั้น
เปนเร่ืองท่ีมีผลกระทบรายแรงตอสังคม ควรตองใหมีการใชมาตรการควบคุมเพ่ือปรับเปล่ียนทัศนคติของเด็กและ
เยาวชนเหลานั้นในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ในลักษณะเชนเดียวกับการจัดการปญหาแขงรถ
ในทางของเด็กและเยาวชน
  ๒) มอบหมายใหกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนประชุมรวมกับหนวยงานตางๆ
ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแหงชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อปรับปรุงแกไข
มาตรการตามกฎหมายตางๆ เชน พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพิจารณาขยายผลคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘
เพื่อมาปรับใชในกรณีนี้ดวย



๒๐

 ๑๓. การดำเนินการตามขอกำหนดกรุงเทพฯ ตามที่พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ไดทรงหวงใยประชาชนที่เปนกลุมเปราะบางทางสังคม จึงทรงพระกรุณาริเริ่มยกรางขอกำหนดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจำเพ่ือยกระดับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง เด็กติดผูตองขังหญิง ใหมีมาตรฐาน
ในระดับสากล เปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน อันเปนการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของผูตองขัง 
จนไดรับการยอมรับเปนขอกำหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง “ขอกำหนดกรุงเทพฯ” 
รวมถึงการจัดทำ “แนวทางยุทธศาสตรของสหประชาชาติในการตอตานและยุติความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก”
(Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women and Children) 
 กระทรวงยุติธรรมไดนอมนำพระภารกิจดังกลาว มาสานตอและพัฒนางานของกระทรวงยุติธรรม 
ท้ังในดานนโยบาย การปฏิบัติงาน และวิชาการ โดยมีสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน)
เปนหนวยงานหลักหนวยหนึ่งในการพัฒนาองคความรูและเครื่องมือในเรื่องดังกลาว เพื่อเปนการเผยแพร
ขอกำหนดกรุงเทพทั้งในและตางประเทศ อาทิเชน คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ คูมือการประเมินตนเอง 
งานวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวของ การพัฒนาเรือนจำตนแบบ โดยในป พ.ศ.๒๕๕๘ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 
ไดรับการประเมินผลโดยผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติวามีมาตรฐานการปฏิบัติตามขอกำหนดของสหประชาชาติ
ดังกลาวเปนแหงแรกของประเทศ
 จัดทำหลักสูตรการอบรมเก่ียวกับขอกำหนดกรุงเทพ เพ่ือสงเสริมการสรางความรูความเขาใจและแนวทาง
การปฏิบัติที่เปนมาตรฐานใหกับผูปฏิบัติงานในดานดังกลาวทั้งในและตางประเทศ รวมถึงไดมีการสงเสริม
ใหประชาชนไดตระหนักถึงความหวงใยของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภาท่ีตองการยุติความรุนแรง
ตอกลุมเปราะบางในสังคม การพัฒนาทางเลือกซึ่งเปนมาตรการเสริมใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางยั่งยืน

 อยูระหวางดำเนินการและคาดวาจะแลวเสร็จภายในกรกฎาคม ๒๕๖๐
 - การปองกันและปราบปรามการนำส่ิงของตองหามเขาเรือนจำ เพ่ือปองกันและปราบปรามยาเสพติด
และปองกันการใชเรือนจำเปนฐานในการสั่งยาเสพติด โดยการปรับปรุงเสริมระบบความมั่นคงและเทคโนโลยี
ในเรือนจำความมั่นคงสูงสุดแบบพิเศษ (Super Maximum Security Prison: SuperMax) เพิ่มเติม
จากเดิม ๑ แหงเปน ๕ แหง ประกอบดวย เรือนจำกลางเขาบิน เรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางคลองไผ 
เรือนจำกลางพิษณุโลกและเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช (ไดมีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงิน
สำรองจายกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน เพ่ือดำเนินการแลวเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยหากไดรับการจัดสรร
งบประมาณจะสามารถดำเนินการติดต้ังระบบเสริมความม่ันคงตามแผนใหแลวเสร็จท้ัง ๕ แหง ภายในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙)



๒๑

 - การพัฒนาดานการแกไขฟนฟูผูตองขัง
 เพื่อจัดระบบกลุมประเภทเรือนจำใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับการควบคุมแยกขัง และปฏิบัติ
ตอผูตองขังแตละประเภท โดยไดกำหนดเรือนจำออกเปน ๔ ประเภทและ ๑ กลไก ดังนี ้
 ๑) เรือนจำฝายรับตัว สำหรับผูตองขังระหวางพิจารณาคดี (ไดกำหนดเรือนจำเปาหมายและใหมีการ
นำรองเรือนจำฝายรับตัว ๕ แหงทั่วประเทศในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และมิถุนายน ๒๕๕๙ แลว ประกอบดวย
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เรือนจำกลาง
นครราชสีมา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแกน ทัณฑสถานวัยหนุมนครศรีธรรมราช)
 ๒) เรือนจำฝายควบคุม สำหรับนักโทษเด็ดขาดที่มีกำหนดโทษแลว โดยแบงยอยเปน 
  ๑) เรือนจำฝายควบคุมปกติประมาณ ๕๑ แหง ท่ีมีอำนาจคุมขังนักโทษท่ีมีกำหนดโทษ ๒ ประเภท
คือ จำคุกต่ำกวา ๑๕ ป (๓๓ แหง) และจำคุก ๑๕ ปขึ้นไป (๑๘ แหง)
  ๒) เรือนจำความมั่นคงสูงสุดแบบพิเศษ (Supermaximum Security Prison) จำนวน ๕ แหง
 ๓) เรือนจำเฉพาะทาง เพ่ือใหมีการพัฒนาพฤตินิสัยและโปรแกรมการบำบัดฟนฟูเฉพาะดาน โดยไดนำรอง
ในเรือนจำทัณฑสถานตางๆ ดังนี้
  - เรือนจำโรงเรียน (เรือนจำกลางอยุธยา) จะเปดการศึกษาในปงบ ๕๙ เดือน ม.ค. ๕๙
  - เรือนจำกีฬา (ทัณฑสถานวัยหนุมกลาง) อยูระหวางจัดสรรงบประมาณดานวัสดุกีฬา
  - เรือนจำเกษตรกรรม (เรือนจำจังหวัดชัยนาทและทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก) จัดทำ
MOU กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และหนวยงานการศึกษาในระดับพื้นที่
  - เรือนจำรับจางแรงงาน (เรือนจำกลางระยองและทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง) อยูระหวางติดตอกับ
ผูประกอบการเพื่อจัดหางาน
  - เรือนจำเตรียมความพรอมกอนปลอยวัยหนุม (ทัณฑสถานวัยหนุมกลาง) จัดสรรงบประมาณคา
หลักสูตร วัสดุอุปกรณ ปรับปรุงสถานที่
  - เรือนจำผูมีความสามารถพิเศษ (เรือนจำพิเศษธนบุรี) ออกระเบียบและขอกำหนดวิธีการปฏิบัติ
สำหรับผูตองขังที่มีความสามารถพิเศษ 
  -  เรือนจำฝกวิชาชีพ (เรือนจำกลางบางขวาง) จัดทำ MOU รวมกับหนวยงานตางๆ
 ๔) เรือนจำเตรียมความพรอมกอนปลอย กรมราชทัณฑไดดำเนินการการเตรียมความพรอมกอนปลอย
ในเรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปด ซึ่งโครงการสำคัญ คือ “โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจำ อีกโครงการท่ีสำคัญคือ
การจัดต้ังเรือนจำโครงสรางเบา เพ่ือใหมีสถานท่ีรองรับระบบการเตรียมการกอนปลอยท่ีครบทุกมิติ ท้ังการฝกอบรม
ดานรางกาย จิตใจ ความคิด สติปญญา อารมณและทักษะวิชาชีพ ใหผูตองขังที่ใกลพนโทษไดเขารวมโครงการ
อันเปนการสรางความเช่ือม่ันใหแกสังคมวาผูตองขังเหลาน้ีไดรับการพัฒนาและฟนฟูภายใตระบบและสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมจนพรอมที่จะกลับคืนสูสังคมแลว โดยกรมราชทัณฑกำหนดกอสรางเรือนจำโครงสรางเบาในเรือนจำชั่วคราว
และทัณฑสถานเปดจำนวน ๑๗ แหง (๑๘ แดน) ทั่วประเทศ (ไดมีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบกลาง
รายการเงินสำรองจายกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน เพื ่อดำเนินการแลว เมื ่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยหากไดรับการจัดสรรงบประมาณจะสามารถดำเนินการอบรมผูตองขังรุนที่ ๑ ไดภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)



๒๒

 ๕) กลไกการคืนคนดีสูสังคม เมื่อผูตองขังผานการเคลื่อนยายมาจนครบทั้ง ๔ กลุมประเภทแลว 
จะตองผานอีก ๑ กลไก น่ันคือ กลไกติดตาม สงตอและชวยเหลือผูพนโทษ เพ่ือใหการกลับคืนสูสังคมของผูพนโทษ
เปนไปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ไดกำหนดจัดมหกรรมเจรจาธุรกิจคืนคนดีสูสังคม หรือ event คืนคนดี 
ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ เพ่ือเปนสัญลักษณการเร่ิมตนภารกิจการสรางกลไกคืนคนดีอยางเปนรูปธรรมใหสังคม
ไดรับทราบตอไป ทั้งนี้ เพื่อปรับภาพลักษณของกรมราชทัณฑในการเปนหนวยงานพัฒนาเปลี่ยนคนใหเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพในสังคม
  - การเกลี่ยยายผูตองขัง ตามโครงการ “เดินชิดในหนอย” ไดดำเนินการตามแผนการลดจำนวน
ผูตองขังและการบรรเทาสภาพปญหาความแออัดภายในเรือนจำที่วางไวมาโดยตลอด ซึ่งปจจุบันไดกำหนด
แผนการยายเพื่อบรรเทาความแออัดผูตองขังในเรือนจำทัณฑสถานกรอบระยะเวลา ๖ เดือน (สิ้นสุดเดือน
มีนาคม ๒๕๕๙) ทั้งนี้ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ สามารถสรุปขอมูลการเกลี่ยยายผูตองขัง ไดรอยละ ๗๐.๑๑ 
  - การพัฒนาอาชีพใหแกผูพนโทษ โดยสรางกลไกการคืนคนดีและติดตามผูพนโทษ หลังจาก
มีขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกันพิจารณา
หาแนวทางวางกลไกในการคืนคนดีสูสังคม และกำหนดจัดมหกรรมเจรจาธุรกิจคืนคนดีสูสังคม โดยขอความรวมมือ
จากภาคธุรกิจ ภาคเอกชน สภาหอการคาและอุตสาหกรรม นอกจากนั้น ยังใหจัดทำแผนประสานสอดคลอง
ในลักษณะแผนบูรณาการ กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ภารกิจของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของใหชัดเจน
วาจะเขามามีสวนชวยเหลือกอนและหลังพนโทษอยางไรไดบาง ทั้งนี้ กรมราชทัณฑยังไดดำเนินงานตามแผน
บูรณาการภาคสังคม ๙ องคกรเพื่อชวยเหลือผูพนโทษ ปองกันการกระทำผิดซ้ำประจำป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
ที่ไดดำเนินการมากอนหนานี้แลวอยางตอเนื่อง (โดยกรมไดกำหนดจัดงานมหกรรมเจรจาธุรกิจคืนคนดีสูสังคม 
หรือ event คืนคนดีในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ เพื่อเปนสัญลักษณการเริ่มตนภารกิจการสรางกลไกคืนคนดี
อยางเปนรูปธรรมใหสังคมไดรับทราบตอไป)
  - ยกรางพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกากำลังพิจารณาราง 
พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ. .... ซึ่งมีการเพิ่มอำนาจหนาที่ของเจาพนักงานคุมประพฤติใหมีความเขมขนมากขึ้น 
สามารถแกไขปญหาผูผิดเงื่อนไขของกรมคุมประพฤติ และบูรณาการแกไข ฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผูกระทำผิด
ในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  - พัฒนาศูนยประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติในระดับตำบล เพื่อเปนสถานที่ในการแกไข
ฟนฟูผูกระทำผิด
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  - เปดบานกึ่งวิถี เพื่อชวยเหลือผูพนการคุมประพฤติ/ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ยังไมพรอม
จะกลับเปนคนดีของสังคม
  - ทำ MOU กับกรมการขนสงทางบก กรมการกงสุล สำนักงานตรวจคนเขาเมือง และหนวยงานอ่ืน ๆ
เพ่ือเพ่ิมมาตรการกดดันทางสังคมตอผูผิดเง่ือนไขการคุมประพฤติหรือฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
  - พัฒนาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ใหมีมาตรฐานสากล
เปนเรือนจำตนแบบตามขอกำหนดกรุงเทพฯ  
  - สืบเน่ืองจากแนวพระดำริของพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา ท่ีตองการใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางดานวิชาการในดานการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา จึงไดม ีการพัฒนา
ศักยภาพของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย เพื่อใหเปนหนวยงานแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใตท่ีสามารถเขาเปนสถาบันสมทบของสหประชาชาติ ดานการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (UN Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network Institutes – PNI) ได
โดยไดมีแสดงเจตจำนงในการสมัครเขารวมเปนสมาชิกเครือขายสถาบันสมทบตอที่ประชุมสมาชิกเครือขาย
สถาบันสมทบของสหประชาชาติไปแลวเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  ซึ่งจะเปนการสรางมาตรฐานและสงเสริม
ภาพลักษณของกระบวนการยุติธรรมของไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เปนการเพิ่มบทบาทนำของ
ประเทศไทยในดานกระบวนการยุติธรรมและเปนศูนยกลางการเรียนรูในดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ในภูมิภาค

 กำลังดำเนินการอยูเพื่อสงตอรัฐบาลหนา
 - นอมนำพระดำริของพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรตนแบบ
และมาตรการในทางปฏิบัติวาดวยการยุติความรุนแรงตอเด็กในสาขาการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children
in the Field of Crime Prevention and  Criminal Justice) 
 - มุงสูมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูกระทำผิด (Mandela Rule) โดยยังนำ
ขอกำหนดโตเกียว (Tokyo Rule) และขอกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rule) มาเปนแนวทางในการพัฒนา
 - การกอสรางเรือนจำทัณฑสถานดวยวิธีการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (securitization)
 - การนำมาตรการอื่นแทนโทษจำคุกมาใชในความผิดที่ไมรายแรง (มาตรการลงโทษระดับกลาง)
 - การนำเด็กกลับสูโรงเรียน
 - บูรณาการภาครัฐและเอกชน เพื่อสรางกลไกการตลาดใหสินคาของเด็กจากสถานพินิจอยางครบวงจร
 - ขยายศูนยประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติในระดับตำบลใหครบ ๗๖ จังหวัด
 - กระทรวงยุติธรรมจะนำเสนอใหเรื่องการฟนฟูผูกระทำผิดและผูเสพยาเสพติดเปนวาระแหงชาติ   
มีการขอเสนอต้ังงบประมาณบูรณาการ ประสานการปฏิบัติโดยทุกหนวยงาน/ภาคสวน ท้ังนอกกระบวนการยุติธรรม
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(เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงมหาดไทย) และในกระบวนการยุติธรรม (เชน สำนักงานตำรวจแหงชาติ อัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม) 
และภาคเอกชน ยึดถือดำเนินการตามโรดแมปแหงชาติสอดประสานกันอยางชัดเจน และย่ังยืน เชน ใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เชน กองทัพ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, ต้ังหนวยก่ึงถาวรดำเนินการเร่ืองการแกไข
ฟนฟูผูกระทำผิดและติดยาเสพติด เปนระยะเวลา ๕ – ๑๐ ป จนปญหาหมดหรือควบคุมได โดยจะเชื่อมโยงกับ
ยุติธรรมชุมชนของกระทรวงยุติธรรม
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