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กิตติกรรมประกาศ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมี ศาสตราจารย์                  
พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ที่ปรึกษาคณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ เป็นผู้บริหาร
จัดการโครงการวิจัย  แผนงานประกอบด้วยโครงการย่อยจ านวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ภายใต้กรอบการวิจัย    
การขยายผลสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในการบูรณาการหลักกฎหมาย การประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ 
และผนึกพลังเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็งในการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถด าเนินชีวิต  
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก  

คณะผู้ด าเนินงานขอขอบคุณส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ 
ในการด าเนินงานครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ผู้บริหาร ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานแผนงานจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้
ทุกประการ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการวิจัยจากทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในทุกกระบวนการ และกรุณาให้ค าแนะน าทางวิชาการส าหรับการเพ่ิมพูนจุดเด่น
เติมเต็มจุดด้อยของการด าเนินงานนับแต่แรกเริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ 

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง  ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ 
ในการ ให้ข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณหัวหน้า
โครงการ นักวิจัย และคณะท างานของโครงการย่อยทั้ง 8 โครงการที่เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาวิจัย
และร่วมด าเนินงานเพื่อพัฒนาวิทยาการทางด้านกระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ  

คุณงามความดีและประโยชน์ทั้งหลายที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยครั้งนี้ ขอมอบแด่บรรดาผู้ให้การสนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน แม้ไม่ได้ลิขิตนามให้ปรากฏ 
ณ ที่นี้ คณะผู้ด าเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อค้นพบจากโครงการวิจัยภายใต้กิจกรรมฯ นี้ จะน าไปสู่ 
การพัฒนากลไกในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าที่มีประสิทธิภาพ มีความเสมอภาค และ
เกิดความเท่าเทียม อันจะเป็นการส่งเสริมการเคารพในสิทธิหน้าที่และการตระหนักในคุณค่าแห่งความเป็น
มนุษย์ของคนในสังคมอย่างยั่งยืน 
 

ศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา และคณะ 
สิงหาคม 2565 
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บทคัดย่อ 
 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นแผนงานวิจัยต่อเนื่องระยะที่ 2 ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด าเนินการบริหารจัดการโครงการย่อยจ านวนทั้งสิ้น 8 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการต่อยอด ขยายผล 
และประเมินผลส าเร็จของการน านวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชนในระยะที่ 1 ไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการบูรณาการในเชิงกฎหมาย 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ าสมัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง 

ผลส าเร็จของการด าเนินงานได้สร้างแรงกระเพ่ือม (Impact) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม
แก่เด็กและเยาวชนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งในมิติทางกฎหมายที่สร้างคู่มือปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (SOP) 
ด้านการปฏิบัติต่อเด็กกระท าความผิดซึ่งมีอายุไม่เกิน 12 ปี หรือการน ากระบวนการไกล่เกลี่ยมาเป็นกลไกส าคัญ
ในการหันเหคดีเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม 
มิติทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกิดโปรแกรม JUDA ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีระบบฐานข้อมูลการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนที่แยกออกจากฐานข้อมูลของผู้ใหญ่ ที่เน้นการใช้งานในระดับสถานีต ารวจให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยการเชื่อมโยงกับระบบ CRIMES ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ สอดรับกับการพัฒนาเทคนิค
การตรวจสารเสพติดทางเส้นผมที่จะพลิกโฉมการตรวจสารเสพติดให้มีความแม่นย าและรวดเร็วมากขึ้น แต่ประหยัด
ทั้งงบประมาณและระยะเวลา โดยขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือ (MOU) ของ 4 หน่วยงานหลัก 
ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ ส่วนมิติด้านการผนึกพลังเครือข่าย ได้เกิดการพัฒนาหลักสูตรทักษะทางอาชีพทั้ง Hard Skill 
และ Soft Skill ที่ตรงตามความถนัดของเด็กและเยาวชนและความต้องการของตลาดอาชีพ รวมทั้งการบูรณาการ
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสถานประกอบการกว่า 30 แห่ง ที่พร้อมจะมอบโอกาสในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจากสถานที่จริง สภาพแวดล้อมจริง และสถานการณ์จริง รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการมีงานท า มีอาชีพ 
และมีรายได้ที่ เหมาะสมเมื่อได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคม  เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีคุณภาพ  
และไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก 

 
ค ำส ำคัญ :  การเปลี่ยนแปลง/ การอ านวยความยุติธรรม/ เด็กและเยาวชน/ กระท าผิด/ ยาเสพติด 
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Abstract 
 

Project Implementation to the Reform Action of Justice Administration for the Juvenile 
Drug Delinquent is the 2nd phase of the continued research plan funded by the National 
Research Council of Thailand (NRCT) in the fiscal year 2021. The 8 sub-projects were under 
supervision and management in order to develop, extend and evaluate urgent solution from 
the 1st phase research as the employed innovation through the legislation integration, advance 
forensic application and convincing public network collaboration.  

The success of this research was considered to be an extraordinary impact to the reform          
of justice system for juveniles. This included laws and legislation, the standard operation 
procedure (SOP) for child who are not over 12 years old, and the alternative out-of-court 
dispute resolution for the social equality under reconciliation process. In view of Forensic 
Science, the JUDA program became the pioneer of juvenile delinquency database for  
the police station separated from the adult. This can enhance police operation efficiency from 
data link between JUDA and the CRIMES system by Royal Thai Police. Additionally, 
development of the hair analysis for drug abusers was remarkably emphasized to be faster, 
cheaper and more accurate by the collaboration under the memorandum of understanding 
(MOU) among 4 authorized government organizations; the Central Juvenile and Family Court, 
the Department of Juvenile Observation and Protection, the Department of Probation and  
the Central Institute of Forensic Science. In terms of strengthening collaboration, the occupational 
trainings based on hard skill and soft skill to the juvenile interests and needs of the business 
market were established. Moreover, the collaboration was effectively integrated from the            
real business sectors up to 30 companies to offer the professional training to juveniles. 
Consequently, this can support the juvenile’s income and job opportunity in order to be 
successful in social reintegration and human development with no record of delinquency. 

 
Keywords:  Change / Justice Administration / Juvenile / Offense / Drug 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนอง 
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.1 ชื่อเรื่อง แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวย
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

1.2 ชื่อผู้รับผิดชอบการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
ศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 
หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
หมายเลขโทรศัพท์ 08 1826 3932 

1.3 งบประมาณและระยะเวลาท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
ได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ได้รับ 15,000,000 บาท 
ระยะเวลาท าวิจัยตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 

 

2. สรุปแผนกิจกรรม  
2.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาในการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

กระแสการเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาคในระดับโลก (Mega Trends) ที่ส่งผลให้เกิดพลวัตทางสังคม 
และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ประกอบกับการผลักดันนโยบายการพัฒนาประเทศ 
และแผนแม่บทบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติในเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
ตลอดจนการผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการอ านวยความยุติธรรม 
ทั้งในแง่ของการป้องกัน การปราบปราม การแก้ไขฟ้ืนฟูและการสอดส่องดูแลเมื่อได้รับการปล่อยตัวคืนสู่สังคม  
ซึ่งจะต้องมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยแนวคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุน  
รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง 

ความส าคัญของการด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมและตอบโจทย์ท้าทายทางสังคมของเด็ก 
และเยาวชนในคดียาเสพติด เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในปี พ.ศ. 2562  
ที่มีจ านวนทั้งสิ้น 20,842 คน โดยมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ จ านวน 10,634 คน คิดเป็นร้อยละ 51.02  
ซึ่งมีจ านวนสูงกว่าคดี อ่ืนๆ รวมกันทั้งหมด (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2562) จากสถิติดังกล่าว  
ถือว่ามีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขเด็กและเยาวชนกระท าผิ ด ซึ่งเป็น 
การสร้างความมั่นคงทางสังคม คือ การสร้างทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุ นมนุ ษย์  และสอดคล้ องกั บแผนบริ หารทุนมนุ ษย์  พ.ศ. 2560-2564 เพ่ื อยกระดั บคุณค่ ามนุ ษย์   
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง” 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติที่จะต้องเฝ้าระวังไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือกลายเป็นผู้กระท าผิด  



(5) 

ดังนั้น เพ่ือให้ผลผลิตด้านนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชนเกิดการขยายผลสู่การประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ที่จะต้องผลักดันให้เกิดการน านวัตกรรมด้านต่าง ๆ มาท าการศึกษาต่อยอด โดยจุดมุ่งหมายส าคัญคือ 
ต้องเกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการป้องกันการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติจริง เกิดผลผลิต
จากการด าเนินงานที่ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในสังคมยุคดิจิทัล และก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ด้านการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม จนสามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
วิทยาการทางด้านกระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ เพราะการอ านวยความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบนั้น จะต้องอาศัย
ทั้งหลักความยุติธรรมทางกฎหมาย หลักความยุติธรรมทางสังคม และนวัตกรรมด้านการสืบสวนสอบสวน  
ที่ล้ าสมัยควบคู่กันไป 

2.2 วัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
1) เพ่ือต่อยอดและขยายผลนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม

ส าหรับเด็กและเยาวชนสู่การประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2) เพ่ือประเมินผลส าเร็จของการน านวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม

ส าหรับเด็กและเยาวชนจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริง 
3) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะด้านการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนผ่านการบูรณาการ 

ในเชิงกฎหมาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ าสมัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง 

2.3 วิธีการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  
 การบริหารแผนงานให้บรรลุเป้าประสงค์ตามขอบเขตการด าเนินงานของแต่ละโครงการย่อยนั้น 
ผู้จัดการโครงการวิจัย (Research Manager) จะใช้แนวคิดตามหลักการของการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวทางของการบริหารแผนงานดังต่อไปนี้ 
 1) การจัดท ากรอบการวิจัยและโจทย์การวิจัยของแผนงานเพ่ือประสานไปยังหน่วยงานหรือคณะผู้วิจัย 
ที่ด าเนินโครงการในระยะที่ 1 และมีผลผลิตจากการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ซึ่งสะท้อนถึงผลผลิต 
(Output) จากการด าเนินงานที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในสังคมยุคดิจิทัล และก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ (Outcome) ด้านการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม จนสามารถส่งผลกระทบ (Impact) 
ต่อการพัฒนาวิทยาการทางด้านกระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ เพ่ือร่วมขยายผลการด าเนินงานให้เกิดการขับเคลื่อน
นวัตกรรมด้านการป้องกันการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 2) การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของข้อเสนอโครงการ ผู้บริหารแผนงานได้ด าเนินการประสาน 
และค้นหานักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ จากเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น โรงเรียนนายร้อยต ารวจ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ  
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยในแต่ละโครงการจะมีการก าหนดขอบเขตของการด าเนินโครงการที่ชัดเจน  
มีการวางแผนการด าเนินโครงการและวิธีการด าเนินงานหรือแนวทางปฏิบัติที่ให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 
ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์หรือเทคนิคเฉพาะที่จะส่งผลให้โครงการนั้น ๆ ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ  



(6) 

โดยผู้รับผิดชอบโครงการที่จัดท าข้อเสนอส่งเข้ามาจะต้องมีการค้นหาปัญหา/ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
(Users) ที่จะน าผลการด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยแต่ละโครงการต้องเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ มีความท้าทาย
ของโจทย์วิจัย สามารถท าได้จริง หัวข้อมีความน่าสนใจ ผลผลิตที่ได้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ในการแก้ปัญหานั้น ๆ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการ
จะต้องมีความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี หากเกิดความเปลี่ยนแปลงในระหว่าง            
ที่โครงการก าลังด าเนินอยู่ เช่น งบประมาณ บุคลากร หรือเงื่อนไขแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ด าเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ผู้จัดการโครงการวิจัย (Research Manager) จะพิจารณาโครงการที่มีระดับความพร้อม 
ของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (Technology Readiness Level - TRL) ในระดับ 4 ขึ้นไปร่วมด้วย 
 3) การก ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
เพราะเมื่อน าแผนการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติแล้วแผนนั้น ๆ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้น การวางแผน
โครงการจึงต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
 4) การให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยการตรวจสอบการด าเนินการตามแผน 
อย่างต่อเนื่อง เน้นการควบคุมและก ากับติดตามอย่างเคร่งครัด มีการนัดประชุมเพ่ือตรวจสอบการด าเนินการ 
ตลอดจนการใช้ความพยายามในการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะท างานเกิด  
ความตื่นตัวและมีความพร้อมส าหรับการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ก าลังด าเนินงาน ดังนั้น ผู้รับผิดชอบ
โครงการจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาด เพราะการประเมินความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินกิจกรรมเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะสามารถป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  
ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมได้อย่างทันท่วงที  
 5) การประสานความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือสนับสนุนให้เกิดพันธะสัญญาของสมาชิก 
ในแต่ละคณะท างานที่จะด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้ ผู้จัดการโครงการวิจัย (Research Manager) จึงจ าเป็น 
ต้องกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวางแผนโครงการ การก าหนด
บทบาทของสมาชิกในคณะท างาน การก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมต่างๆ และหาแหล่งทรัพยากร 
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน เป็นต้น 
 6) การผลักดันให้เกิดการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิด
เป็นกลไกที่จะน าไปสู่นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนการผลักดันให้เกิดการเผยแพร่ผลการศึกษา 
และการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

2.4 การต่อยอดและขยายผลนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชนสู่การประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการต่อยอดจากแผนงานวิจัยภายใต้แนวคิด “ยุติธรรม 
ท้าทายไทย 4.0” ซึ่งได้รับสนับสนุนทุนส่งเสริมกิจกรรมการบริหารจัดการโครงการวิจัยจากส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีผลส าเร็จเป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของ 
การอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนตามกรอบการวิจัยใน 3 มิติ ได้แก่  



(7) 

มิติที่ 1 นวัตกรรมทางกฎหมาย เป็นการค้นพบแนวทางการลดความยุ่งยากของข้อกฎหมาย     
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านของการแก้ไขผู้กระท าผิดรายเก่า การป้องกันผู้กระท าผิดรายใหม่ 
และบ าบัดฟ้ืนฟูพฤตินิสัยไม่ให้มีการหวนกลับมากระท าผิดซ้ า  

มิติที่ 2 นวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ เกิดข้อค้นพบที่จะน าไปสู่การพัฒนาระบบการป้องกัน 
การเสพติดซ้ าของเด็กและเยาวชน ผ่านการตรวจวิเคราะห์กัญชาและสารเสพติดชนิดอ่ืน ๆ จากเส้นผม  
มีการออกแบบห้องสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนที่เป็นมาตรฐานตามหลักสากล รวมถึงกระบวนการจัดการ
ความรู้ เกี่ยวกับการใช้วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์  ส าหรับอธิบายเหตุการณ์แทนการสอบสวน 
เพ่ือลดการตอกย้ าซ้ าเติม  

มิติที่ 3 นวัตกรรมด้านฐานข้อมูล มีการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูล 
คดีเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถพยากรณ์แนวโน้มหรือความเสี่ยงของการกระท าผิดได้อย่างครอบคลุม 
รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายที่ เข้มแข็งโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ เชิงบวกด้านการป้องกัน
อาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

จากการขยายผลนวัตกรรมในมิติต่างๆ ข้างต้น ได้ก่อให้เกิดการเชื่อมต่อ (Plug in) ระหว่าง
นวัตกรรมที่เป็นผลส าเร็จจากงานวิจัยกับการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  แผนงานในระยะนี้จึงได้
ด าเนินการบริหารจัดการโครงการย่อยจ านวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ซึ่งมีผลผลิตที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ที่สามารถตอบโจทย์ของการท ากิจกรรมตามกรอบการวิจัยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  การบูรณาการ 
ในเชิงกฎหมาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ าสมัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน     
ที่เข้มแข็ง ดังนี้ 

2.4.1 กรอบการวิจัยด้านบูรณาการหลักกฎหมาย  
ผลผลิตที่ได้รับจากการบริหารจัดการโครงการย่อยภายใต้กรอบการวิจัยด้านบูรณาการ  

หลักกฎหมาย ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในเชิงกฎหมาย  
โดยก่อให้เกิดการบูรณาการเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายในการอ านวยความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชน  
ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อตัวเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษ 
แทนการด าเนินคดีอาญา ซึ่งถือเป็นการผสมผสานระหว่างมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม  
ในการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยในกรอบการวิจัยนี้ 
มีโครงการย่อยภายใตก้ารบริหารแผนงานวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ 

1) การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับเด็ก
และเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทราบถึงสถานการณ์การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  
ที่ท าผิดในคดียาเสพติด ผลการวิเคราะห์รูปแบบการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน และผลการวิเคราะห์ระดับ
ความรุนแรงในการกระท าผิด เพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทางหรือคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการอ านวย
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนได้ โดยมีผลส าเร็จของการด าเนินโครงการที่เด่นชัด ดังนี้ 



(8) 

  (1) จ านวนข้อกฎหมายและระเบียบที่น ามาอ านวยความยุติธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนกระท าผิด 
ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  

  (2) คู่มือที่มีข้ันตอน วิธีการ และการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนกระท าผิดที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะในกรณีผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี อายุเกินกว่า 12 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี  
และกรณีที่มีอายุเกิน 15 ปี แตต่่ ากว่า 18 ปี 

2) การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชน 
ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด  

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการใช้มาตรการพิเศษในการด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชน 
ในคดียาเสพติด โดยมีทางเลือกให้เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดแทนการควบคุมตัว ได้แก่ การน าเด็กและเยาวชน
ออกจากกระบวนการพิจารณาทางอาญาในชั้นก่อนฟ้อง การควบคุมเด็กและเยาวชนโดยชุมชน และการเข้าร่วม
โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น ผลที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่เด็ก 
และเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติดในฐานะผู้เสพ หรือผู้กระท าผิดในคดียาเสพติดที่เป็นความผิดครั้งแรก 
หรือในคดียาเสพติดที่มีส่วนร่วมในการกระท าผิด เพ่ือให้โอกาสในการเรียนหนังสือ และโอกาสในการใช้ชีวิต 
ในสังคมโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีผลส าเร็จของ
การด าเนินโครงการที่เด่นชัด ดังนี้ 

1) รูปแบบการใช้มาตรการพิเศษในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 
2) แนวทางการประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด     

ในคดียาเสพติด ส าหรับการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมโดยปราศจากการถูกตีตรา และการเสียโอกาส
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.4.2 กรอบการวิจัยด้านประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์  
ผลผลิตที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในมิติต่อมา

คือการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการผลักดันการประยุกต์ใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ให้มีบทบาทส าคัญ
ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของการใช้ประโยชน์ในกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน  
ที่มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การแสวงหาวัตถุพยานที่มีน้ าหนักในกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล การป้องกันการกระท าผิดซ้ า  
โดยใช้เทคนิควิธีการพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล (การตรวจสารเสพติดในเส้นผม) และ 
ลดข้อจ ากัดของวิธีการแบบเดิม (การตรวจสารเสพติดทางปัสสาวะ) รวมไปถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดี
เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีระบบฐานข้อมูลเฉพาะคดีเด็กและเยาวชนที่แยกออกจาก
ฐานข้อมูลคดีของผู้ใหญ่ โดยในกรอบการวิจัยนี้มีโครงการย่อยภายใต้การบริหารแผนงานวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 
4 โครงการ ได้แก่ 

 
 



(9) 

1) การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิดของเด็ก
และเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ  

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนจาก
สถานีต ารวจในเขตกรุงเทพมหานคร และตัวแทนสถานีต ารวจในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ในระหว่างปี 
2558 ถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2565) ผลที่ได้รับจะสามารถน าข้อมูลมาท าการเรียบเรียงไว้ในฐานข้อมูลเด็ก 
และเยาวชนกระท าผิดในคดียาเสพติด เพ่ือท าการวิเคราะห์สถานการณ์การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  
ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด วิเคราะห์รูปแบบการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน วิเคราะห์ระดับความรุนแรง 
ในการกระท าผิด และน าฐานข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงข้อมูลไปยังโปรแกรม JUDA เพ่ือท าให้ได้ฐานข้อมูล 
ที่ครอบคลุมและสามารถพยากรณ์รูปแบบการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  รวมถึงวิเคราะห์ระดับความรุนแรง 
ในการกระท าผิดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลส าเร็จของการด าเนินโครงการที่เด่นชัด ดังนี้ 

(1) ฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติดในโปรแกรม JUDA จ านวนไมน่้อยกว่า 
100 คด ีซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบ CRIMES ของส านักงานต ารวจแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) รูปแบบการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนที่สามารถจ าแนกเป็นผู้กระท าผิด  
หรือเป็นผู้เสพยาเสพติด ไม่น้อยกว่า 100 คดี  

   (3) สถานีต ารวจในพ้ืนที่เป้าหมายที่สามารถใช้โปรแกรม JUDA ในการวิเคราะห์การกระท าผิด
ของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

2) การพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชนผ่านการถ่ายทอดเทคนิค
การจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์  

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ต ารวจด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน  
หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพิสูจน์หลักฐาน และพนักงานสอบสวนที่ท าหน้าที่ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
ผ่านการอบรมให้ความรู้และการถอดบทเรียนปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพงาน 
ตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชน เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ในงานด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานให้มีประสิทธิภาพ  
โดยมีผลส าเร็จของการด าเนินโครงการที่เด่นชัด ดังนี้ 

  (1) คู่มือการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ส าหรับพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน จ านวน 
ไมน่้อยกว่า 100 เล่ม  

   (2) พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน จ านวนไม่น้อยกว่า 
300 คน 

 (3) พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ มีการยกระดับองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจ
พิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 



(10) 

3) การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเสพซ  าของเด็กและเยาวชน  

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการประสานงานเพ่ือผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ผ่านการร่วมกันจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) เกี่ยวกับการน าเทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมมาใช้ในการป้องกันการเสพซ้ า 
ของเด็กและเยาวชน โดยมีผลส าเร็จของการด าเนินโครงการที่เด่นชัด ดังนี้ 

 (1) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการน าเทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมมาใช้  
ในการป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน 
 (2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เกี่ยวกับการน าเทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผม
มาใช้ในการป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชนระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

4) การพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 
เพื่อป้องกันการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน  

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมให้มีความสะดวกมากขึ้น  แต่มี
ราคาถูกลง เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานได้กว้างมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการขยายผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีต ารวจ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เป็นต้น  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานตรวจพิสูจน์สารเสพติดในร่างกายของเด็ กและเยาวชน และลดข้อจ ากัดของ 
การตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ โดยมีผลส าเร็จของการด าเนินโครงการที่เด่นชัด ดังนี้ 

 (1) เจ้าหน้าที่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน         
ทั่วประเทศ ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมไม่น้อยกว่า 200 คน 

 (2) เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมไม่น้อยกว่า 200 คน 

 (3) ต้นแบบชุดเครื่องมือการตรวจสารเสพติดในเส้นผมที่มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ และราคา
ประหยัด จ านวน 1 ชุดต้นแบบ 

2.4.3 กรอบการวิจัยด้านผนึกพลังเครือข่าย  
ส าหรับผลผลิตตามกรอบการวิจัยด้านผนึกพลังเครือข่ายที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ต่อกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน คือผลผลิตที่ก่อให้เกิดการสร้างความยั่งยืนให้กับกระบวนการ 
คืนเด็กดีสู่สังคมไม่ให้หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า โดยกระบวนการส าคัญคือการประยุกต์ใช้แนวคิดทางจิตวิทยา
สังคมในการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวสู่ชุมชน ควบคู่ไปกับ 
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของคนในสังคมในการให้โอกาสเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้มีพ้ืนที่จุดยืน มีอาชีพสุจริต  
หรือมีแนวทางการด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพตามครรลองของสังคมปกติ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มต้นจาก  
การพัฒนาหลักสูตรทางอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงการขยายเครือข่ายภาคี
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สถานประกอบการที่จะเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้เด็กและเยาวชนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม  
ได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก โดยในกรอบการวิจัยนี้มีโครงการย่อยภายใต้การบริหาร
แผนงานวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ 

1) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของ
เด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืน 
สู่สังคมที่มุ่งเน้นทักษะอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งเด็กและเยาวชนจะสามารถน าไปใช้ได้จริง  
ทั้งในแง่ของการร่วมงานกับสถานประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีผลส าเร็จของการด าเนิน
โครงการที่เด่นชัด ดังนี้ 

 (1) หลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างโปรแกรมเตรียมความพร้อม 
ก่อนกลับคืนสู่สังคม จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเตรียมตัวท างานกับผู้ประกอบการ และหลักสูตร 
การประกอบอาชีพอิสระ 

 (2) เด็กและเยาวชนที่อยู่ ระหว่างโปรแกรมเตรี ยมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สั งคมผ่าน 
การฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพไม่น้อยกว่า 200 คน 

2) การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพื่อรองรับการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชน  
ที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการขยายเครือข่ายของสถานประกอบการที่พร้อมให้ความร่วมมือในการมอบ
โอกาสการคืนสู่สังคมแก่เด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกวิชาชีพจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน โดยมุ่งการปรับทัศนคติของเด็กและเยาวชนให้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง และการสร้างความเข้าใจ
แก่สังคมและสถานประกอบการ ในการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 
ที่เคยกระท าผิดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ และไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกครั้ง โดยมีผลส าเร็จ 
ของการด าเนินโครงการที่เด่นชัด ดังนี้ 

(1) เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือการปรับทัศนคติให้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง และการแนะแนวทางอาชีพจากหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 300 คน 

 (2) การแสดงเจตจ านงร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายสถานประกอบการที่พร้อมจะมอบโอกาส 
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานที่จริง สภาพแวดล้อมจริง และสถานการณ์จริง รวมถึงการเพ่ิมโอกาส
ในการมีงานท า มีอาชีพ และมีรายได้ที่เหมาะสมเมื่อได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคม ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง 

 (3) ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับ
ภาคีเครือข่ายสถานประกอบการในการสร้างโอกาสทางอาชีพแก่เด็กและเยาวชน จ านวน 1 ฉบับ 

 (4) เด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดและได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่สังคม สามารถประกอบ
อาชีพหรือมีงานท า ไม่น้อยกว่า 50 คน 
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นอกจากนี้ การด าเนินแผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวย
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้มีการก าหนดให้มีความเชื่อมโยงกับแผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ฉบับปรับปรุงส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (Grand Challenge Platform) ภายใต้ชุด
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง ซึ่งมีเป้าหมาย (Objective: O) คือการสร้างสังคมที่มีการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และมีการเสริมพลังเพ่ือสร้างความมั่นคงทางสังคม 
และก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Result: KR) คือมีจ านวนข้อพิพาทในประเทศกรณีความไม่เป็นธรรมลดลง  
ร้อยละ 5 โดยสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานตาม Objectives and Key Results (OKRs) ของกรอบการบริหาร
แผนงานได้ ดังนี้  

 

แผนงานวิจัย 
โครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงาน 

Objective Key Result 
Objective: ขยายผลการวิจัยสู่
การปฏิบัติเพ่ือให้จ านวนข้อพิพาท
ในประเทศกรณีความไม่เป็นธรรม
ลดลง ร้อยละ 5  
Key Result: นวัตกรรมยุติธรรม
ท้าทายไทยที่ตอบโจทย์การอ านวย
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด จ านวน 8 นวัตกรรม ภายใต้
กรอบการวิจัย 3 ด้าน ได้แก่  
  1) การบูรณาการหลักกฎหมาย       
  2) การประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์  
  3) การผนึกพลังเครือข่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบการวิจัยด้านการบูรณาการหลักกฎหมาย 
บูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที ่

SOP การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
กระท าผิดที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 

ประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทน
การด าเนินคดีอาญา 

รูปแบบการใช้มาตรการพิเศษ 
ในการควบคุมเด็กและเยาวชน 
ที่กระท าผิด 

กรอบการวิจัยด้านการประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรม
ประยุกต ์

โปรแกรม JUDA ทีส่ามารถเชื่อมโยง
ไปยังระบบ CRIMES 

พัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์
หลักฐาน 

SOP การตรวจพิสูจน์หลักฐาน
และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

ยกระดับความร่วมมือด้านการใช้
เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 

MOU ระหว่างศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กรมคุมประพฤติ และสถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร์ 

พั ฒนา เทคนิ ค และข ย า ย ผ ล 
การตรวจสารเสพติดในเส้นผม 

ต้นแบบชุดเครื่องมือการตรวจ 
สารเสพติดในเส้นผม 
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แผนงานวิจัย 
โครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงาน 

Objective Key Result 
 กรอบการวิจัยด้านผนึกพลังเครือข่าย 

พัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพ หลักสูตรการเตรียมตัวท างาน 
กับผู้ประกอบการ และหลักสูตร
การประกอบอาชีพอิสระ 

พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพ ร่าง MOU ระหว่างกรมพินิจฯ กับ
ภาคี เครือข่ าย และ เจตจ านง
ร่วมกันระหว่างภาคี เครือข่าย 
สถานประกอบการ 

 

2.5 การประเมินผลส าเร็จของการน านวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวย  
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริง 

2.5.1 ผลส าเร็จและความคุ้มค่า 
จากผลผลิตที่เป็นรูปธรรมส าคัญของโครงการทั้ง 8 โครงการ ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ 

และความคุ้มค่าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในกระบวนการยุติธรรม ผู้ประกอบการ ประชาชน และ
ประเทศชาติ ดังต่อไปนี้ 

1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ความคุ้มค่าส าคัญที่สุดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ คือ  
การได้มีเครื่องมือส าคัญในการป้องกันอาชญากรรม และอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ในคดีเด็ก  
และเยาวชน โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนที่ได้รับความสะดวกในการท างาน และมีแนวทางส าคัญ  
ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้ 
  (1) มีโปรแกรมส าคัญในการป้องกันอาชญากรรมเชิงพ้ืนที่  และเป็นโปรแกรมส าคัญ 
ในการวิเคราะห์อาชญากรรมทางด้านข้อมูลประชากรศาสตร์ ข้อมูลทางคดี ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และข้อมูล
ทางด้านเวลาในการกระท าผิด คือ โปรแกรม JUDA  
      (2) ได้หลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชน 
ผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมการอบรมหลักสูตร 
“การจัดการวัตถุพยานและการตรวจพิสูจน์คดียาเสพติดส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ” 
       (3) ได้คู่มือในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนมีการก าหนดช่วงอายุของเด็กและเยาวชน
เป็นเกณฑ์ในการก าหนดโทษ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) อายุไม่เกิน 12 ปี (2) อายุเกินกว่า 12 ปี  
แต่ไม่เกิน 15 ปี และ (3) อายุเกินกว่า 15 ปีแต่ต่ ากว่า 18 ปี 

(4)  ได้รูปแบบมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชน 
ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด คือ รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนที่หลงผิดในการกระท า 

(5)  รูปแบบขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าหรับเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด 
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2) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
(1)  ได้คู่มือและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชน 

ผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
(2)  ไดข้้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 
(3 )  ได้ เทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 

เพ่ือป้องกันการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีตามแนวทางของ Scientific Working 
Group of Forensic Toxicology (SWGTOX) ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ ในแง่ของการวิเคราะห์ 
Batch ขนาดใหญ่ โดยสามารถรองรับงานในปริมาณที่มากขึ้นโดยใช้ระยะเวลาที่ลดลง  ซึ่งเป็นแนวคิด 
ในการลดต้นทุนการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในเส้นผม 

3) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง   
(1)  ไดข้้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 
(2) ได้หลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สั งคม 

ของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดส าหรับการท างานในสถานประกอบการ 
(3) ได้หลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สั งคม 

ของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดส าหรับการประกอบอาชีพอิสระ 
(4) ได้ข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ที่พร้อมให้ความร่วมมือในการมอบโอกาสในการคืนสู่สังคมแก่เด็กและเยาวชน 
(5) ได้กิจกรรมการอบรมหลักสูตร “การจัดการวัตถุพยานและการตรวจพิสูจน์ 

คดียาเสพติด ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ” 
(6) ได้รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

ที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนที่หลงผิดในการกระท า 
4) สถานประกอบการ 

(1) ไดเ้ป็นส่วนส าคัญของสังคมในการสนับสนุนทางอาชีพ การศึกษา รวมถึงทุนทรัพย์ต่างๆ 
ในการต่อยอดชีวิตของเด็กและเยาวชน 

(2) ได้พัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม 
ของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ
อิสระตามความต้องการและความถนัดของตนเอง 

(3) ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ความแตกต่างในการประกอบอาชีพตาม
วิธีการ CBL (Creative-Base Leaning) 

5) ประชาชนและสังคม 
(1) ได้โปรแกรมในการเฝ้าระวังอาชญากรรมในขณะการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
(2) เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางด้านทางอาชีพ การศึกษา รวมถึงทุนทรัพย์ต่าง ๆ  

ในการต่อยอดชีวิต และการเป็นคนดีของสังคม 
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(3) ประชาชนในสังคมได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าให้สังคมเกิดความปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน  
ทั้งก่อนและหลังพ้นโทษ 

(4) ชุมชนเกิดความสงบสุขและปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด และเกิดการสร้างรากฐาน
ความมั่นคงของครอบครัวซึ่ งเป็นสถาบันหลักของสังคม รวมถึงเกิดการปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ 
เชิงบวกของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าความผิดอย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการขัดเกลา (Socialization)  
ที่เกิดการยอมรับและความเข้าใจของคนในชุมชนเป็นพ้ืนฐาน 

2.5.2 กลุ่มเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
กลุ่มเป้าหมายของการด าเนินงาน คือ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอ่ืน ๆ  

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ของการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนเกิดการขยายผลสู่การประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ  
โดยอาศัยหลักความยุติธรรมทางกฎหมาย หลักความยุติธรรมทางสังคม และนวัตกรรมด้านการสืบสวนสอบสวน 
ทีส่อดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในสังคมยุคดิจิทัล น าไปสู่การพัฒนาวิทยาการทางด้านกระบวนการ
ยุติธรรมในทุกมิต ิตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  

2.5.3 การน าไปใช้ประโยชน์  
 ภายหลังจากที่โครงการวิจัยย่อยทั้ง 8 โครงการ ได้ด าเนินงานจนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้บริหารจัดการ

โครงการได้มีการจัดประชุมเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณะผ่านเวทีการเสวนา และแถลงข่าว 
ผลการด าเนินงานโครงการต่อสาธารณชน โดยเชิญผู้บริหารจากหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วม 
การเสวนา เพ่ือต่อยอดและขยายผลนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชนสู่การประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงประเมินผลส าเร็จของการน านวัตกรรม 
การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรมสู่การปฏิบัติจริง  โดยการจัดท าข้อเสนอแนะด้าน 
การอ านวยการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนผ่านการบูรณาการในเชิงกฎหมาย การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี 
ล้ าสมัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่ เข้มแข็ง  ภายใต้ความร่วมมือ 
ของ 4 หน่วยงานใหญ่ ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ 
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการต่อยอดผลผลิตของงานวิจัยในวงกว้าง 
รวมถึงการน าเสนอบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review พิจารณา 
ความเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัยและขยายผลองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ในระดับสากล 

2.6 ข้อเสนอแนะด้านการอ านวยการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนผ่านการบูรณาการในเชิงกฎหมาย 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล  าสมัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง 

2.6.1 นวัตกรรมทางกฎหมาย 
1) การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับเด็ก

และเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การขับเคลื่อนเชิงนโยบายและน าไปสู่การแก้ไข เพ่ิมเติมกฎหมาย
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เกี่ยวกับการสอบสวนเด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ต้องการเบี่ยงเบนเด็กออกจาก
กระบวนการยุติธรรม 

2) การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชน           
ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด ควรผลักดันให้มีการก าหนดยุทธศาสตร์และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท์ โดยการน ารูปแบบขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าหรับเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดไปใช้
ประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทหรือคดีที่มีผู้เสียหายคือรัฐได้ ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นส าคัญ 

2.6.2 นวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ 
1) การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิดของ

เด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ ควรผลักดันให้มีการก าหนดนโยบายเชื่อมโยงฐานข้อมูลการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชน โปรแกรม JUDA กับระบบ CRIMES ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้การสืบสวนสอบสวนและป้องกันอาชญากรรมในเด็กและเยาวชน          
มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 

2) การพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชนผ่านการถ่ายทอดเทคนิค
การจั ดการความรู้ ด้ านวั ตถุพยานทางนิ ติ วิทยาศาสตร์  ควรผลั กดั น ให้ มี การ พัฒนาศั กยภาพ 
และองค์ความรู้ของพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้  ความเข้าใจ เกิดทักษะและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  
ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์หลักฐานกรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดในคดียาเสพติด  
อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม 

3) การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชน ควรผลักดันให้มีการขับเคลื่อนขยายผล 
การน าการตรวจสารเสพติดในเส้นผมไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพ่ือประกอบการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากการลงโทษมิใช่
มาตรการเดียวที่จะปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยพฤติกรรมของผู้กระท าความผิด หากแต่การให้โอกาสเด็กและเยาวชน
ได้อยู่ ในสังคมปกติ มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรม  
และการวางแผนฟ้ืนฟูปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและพฤติกรรมให้ไม่ไปกระท าความผิดซ้ าอีก จะช่วยให้เด็ก  
และเยาวชนเหล่านี้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ  

4) การพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 
เพ่ือป้องกันการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน ควรผลักดันให้มีการสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กรมคุมประพฤติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ในการน าวิธีการตรวจสารเสพติดในเส้นผม            
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้รองรับงานตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพงานตรวจพิสูจน์ให้สามารถ
น าไปใช้ในการตรวจติดตามการลักลอบใช้ยาเสพติดของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ 
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2.6.3 นวัตกรรมด้านผนึกพลังเครือข่าย 
1) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม

ของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ควรผลักดันการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับ
การเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดให้มีความเหมาะสมแล ะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชน
ที่ เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ควรผลักดันให้มีการส่ง เสริมแนวคิดการจัดตั้ งศูนย์ฝึกเอกชน  
โดยการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชนในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่าง
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ได้มีโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานที่จริง 
สภาพแวดล้อมจริง และสถานการณ์จริง 

 
 

------------------------------------------- 
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Executive Summary 
 

1. Information of activities toward promoting and supporting research aimed for  

the needs of national development in the fiscal year 2021 (B.E. 2564) 

1.1 Title  Project Implementation to the Reform Action of Justice 
Administration for the Juvenile Drug Delinquent 

1.2 Name of responsibility for conducting promotive activity and support research  
       Professor Police Major General Dr. Patchara Sinloyma 

Organization: Royal Police Cadet Academy,  
Sam Phran Subdistrict, Sam Phran District,  
Nakhon Pathom Province 73110 
Telephone number: 08 1826 3932 

1.3 Budget and duration in conducting promotive activity and support research  
An annual budget for the year 2021 in the amount of 15,000,000 baht. 
Duration: from March 2021 to September 2022 
 

2. Summary of the activity plan 
2.1 Importance and source of problems in conducting promotive activity and 

supporting the research  

The global change under mega trend results in social dynamics and exponential 
technology growth. This also includes the promotion of country development with model 
scheme and national strategy, especially for the justice system of juveniles. Also, database 
integration between agency and organization to support the justice administration in terms of 
prevention, rehabilitation and the monitoring after the release is considered. These can be 
achieved by guidelines, scientific methods and opportunity for the collaboration and public 
networks.  

The importance of this research innovation for the challenge problem of juvenile 
drug delinquency is due to the high number of juvenile offense cases for a total of 20,842 
cases in 2019, which are in drug cases for 10,634 cases with the highest number for 51.02%. 
From the above record, the prevention and problem resolution for juvenile delinquency are 
extremely necessary and can be a start for social stability, according to the efficiency of human 
support based on the 20-years national strategy (2018 – 2037) and the 12th National Economic 
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and Social Development Plan (2017-2021). These are to increase the value of human by  
the development Thai people as “perfect human in the 21st Century” along with “Thai people 
4.0 in the first world” especially for juveniles who are meant to be the future of our country. 

Therefore, in order to encourage the research products for a concrete juvenile 
justice administration, the resolving innovations must be extended to a practical operation for 
juvenile delinquency prevention. As a result, outcome of the process can be consistent with 
the movement in digital society and resulting in urgent solution for the justice process.  
Due to the process development in all dimensions, perfect justice administration can be 
accomplished in terms of the justice of laws, the justice of society and the investigation 
innovation simultaneously.  

2.2 The objectives of conducting promotive activity and supporting the research  
1 ) To develop and extend the resolving innovation of justice administration for 

juvenile delinquency to a concrete operation for the practical application. 
2) To evaluate the success of urgent resolution for the juvenile justice 

administration by the research innovation to the practical operation. 
3) To prepare a proposal of the juvenile justice administration through  

the integration by law, state-of-the-art forensic application and strong collaboration of public 
networks. 

2.3 Methodology of conducting promotive activity and supporting the research  
 To achieve the objectives, research manager has provided the efficient 
management through the following concepts; 
 1 )  The conceptual framework and research problems were arranged though  
the cooperation among 1st phase agency and research teams with best practice output to 
resolve the consistency with urgent resolution for the juvenile justice administration in  
the digital era. This also results for the impact to all dimensions in justice process to extend 
for a concrete operation of juvenile drug delinquency.  
 2) For the consideration of project proposal, the research manager has contacted 
and searched for the qualified and experiencing researcher from all over academic institute 
and relevant agency, e.g., Royal Police Cadet Academy, Mahidol University, Suan Dusit 
University, the Office of Police Forensic Science, the Central Institute of Forensic Science 
Thailand. The research framework of each project was clearly arranged under the research 
plan, methodology, operation procedure, and specific strategy in order to achieve the efficient 
results. Each proposed project must be reviewed for the problems and needs of users with 
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challenging, interesting, available in action and influencing to the country reform with  
the possibility in real application within 3 years. Moreover, the main project researcher must 
be able to manage and process the project under any change or uncertain event including 
budget, resources or in-current conditions that effect to the project. Besides, the research 
manager has considered in the possible readiness for Tier 4 level of Technology Readiness 
Level (TRL) for each project. 
 3 )  The project monitoring and management was regularly being consulted as  
the dynamic change in practical program while the project plans and possibility had been 
considered. 
 4 )  The importance of project plan and operation was prioritized by ordinary 
checkup and precise supervising through the scheduled meeting, motivation and readiness 
encouragement for any obstacle. Therefore, the main project researcher must consider risk 
and activity assessment to be prepared for any on-going mistake with prompt response.  
 5 )  In view of the collaboration and participation for the support on member’s 
commitment, research manager has to inspire the main project researcher to participate in  
all activities, e.g., project planning, job description of project members, resources management 
and exploring.  
 6 )  The utilization and application of the results has been evidently driven.  
This includes the promotion mechanism for national policy and strategy as well as  
the encouragement for educational publishing and application on public interests. 

2.4 The development and extension for justice administration resolution of 
urgent issues for juvenile drug delinquency to the concrete practical application. 

The project plan of research expansion to practical phase in terms of justice 
administration reform for juvenile drug offender is the extended phase research plan under 

the concept of “Thailand Challenge 4.0”, funded by the National Research Council of Thailand 
(NRCT) in the fiscal year 2021. The project can reflect to the resolving framework on  
3 categories; law and legislative integration, application of advanced forensic technology and 
establishment of strong public collaboration 

Category 1: Innovation in Law. This is considered as the discovery of guideline for 
the decrease of difficulty in law and legislation to practical operation for the officials.  
This includes resolution of existing offender, prevention of risk offender and rehabilitation for 
no recidivism. 
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Category 2:  Innovation in Forensic Science. The development of drug abuse 
prevention system for juveniles by examination of drug substances from human hair,  
the standard model of inquiry room for juveniles and the process on forensic evidence 
knowledge management for alternative justice process have been innovated.        

Category 3:  Innovation in Database. The application and program for juvenile case 
database were invented. This can be used to predict tendency or risk of crime in the area. 
The strong public collaboration and social media network were integrated and complied for 
juvenile crime prevention.   

From all 3 categories, the extension plan of research on justice administration 
reform for juvenile drug delinquency can plug in for concrete application and benefits.  
This extension plan of research consists of 8 subprojects. The results of each project can 
reflect to the resolving framework on 3 categories; law and legislative integration, application 
of advanced forensic technology and establishment of strong public collaboration. 

2.4.1 Research integration framework in law and legislation 
The outcome from the sub-project under the research integration on law and 

legislation has provided changes in justice administration for juveniles. It is the change for law 
enforcement collaboration aimed for the juvenile along with the special measures for criminal 
proceeding. This is a combination of criminal measures and social measures for the resolution 
of delinquent juvenile. There are 2 sub-projects under the main research plan, described as 
follows. 

1 ) Integrating performance standards for the staff network in dealing with 
children and youth offending drugs. 

The project was emphasized on police officer for the situation of drug delinquent 
juvenile, analysis on modus operandi for juvenile delinquency and analysis of the critical level 
of the offense. This is to scope on the guideline or standard operation procedure for juvenile 
justice administration. The obvious results are as follow.   

(1)  Laws and regulations applied on delinquent juveniles with different age ranges.  
( 2 )  Handbook with method and procedures for delinquent juvenile with different 

age ranges, especially the child who are not over 12 years old, more than 12 years old but 
not over 15 years old, and more than 15 years old but less than 18 years old. 
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2) Applying special measures for custody of juvenile offenders in drug 
offences instead of criminal procedure. 

In this project, the special measure for criminal proceeding to drug delinquent was 
focused instead of the jurisdiction, i.e., pre-court proceeding deviation of the juvenile, juvenile 
probation by the community, the participation on drug addict rehabilitation. The benefit of 
this research plays more important role for juvenile drug abuser, drug offender or related drug 
delinquent for the first time. Moreover, this can offer the education opportunity or social 
reintegration without the process by the Department of Juvenile Observation and Protection. 
The results of our success can be demonstrated as follows.  

1) Special measure model for criminal proceeding to juvenile drug delinquent 
2) Guideline for the application of special measure instead of criminal proceeding 

to juvenile drug delinquent.  
These are for suitable juvenile rehabilitation without social stigma and loss in  

the opportunity for good life development. 
2.4.2 Research integration framework in forensic science 
The next dimension of change in juvenile justice is the shift in pushing for  

the application of forensic science for the important role in the judicial process in terms of 
systematic knowledge management and effective use of knowledge in real practice.  
These include the pursuit of witness objects for the court proceedings, prevention of 
recidivism by using advance techniques that are highly efficient according to international 
standards (drug testing in hair) and reduction on limitations of traditional method (urine drug 
testing) as well as the development of a database system for juvenile cases, which is the first 
in Thailand that has a juvenile cases database system separated from adult cases. 

In this research framework, there are 4 sub-projects under the management of this 
research plans as follows. 

1 ) Enhancing efficiency for juvenile delinquency analytic application in  
the police station. 

This project has focused on collecting information on children and youths drug 
offenses from police stations in Bangkok and representatives of police stations in various 
regions throughout Thailand from 2015  to the present (Year 2022) .  The results obtained will be 
compiled in the juvenile's database for drug cases in order to analyze the situation of  
the drug offense of juvenile, to analysis the patterns of delinquency, the severity of 
delinquency level and to link the data to the JUDA program for completeness, delinquency 
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and effective juvenile crime pattern prediction. The successful implementations of this project 
are as follows: 

( 1 )  Juvenile drug offenders data in JUDA program of at least 100 cases, which can be 
effectively linked to the CRIMES system of the Royal Thai Police. 

( 2 )  Offense patterns in juveniles drug cases that can be classified as offenders or 
being a drug addict for not less than 100 cases. 

( 3 )  At least 20 police stations in the targeted areas can utilize the JUDA program 
to analyze juvenile offense in drug cases. 

2 ) The potential development of the authorized officer in juvenile 
delinquency case with knowledge management of forensic physical evidences. 

The project that focuses on developing the potential of police officers in forensic 
examination or scientists in police forensic science center and inquiry officer who are 
responsible for case investigation through the training, lesson learning, problems, obstacles, 
and guidelines for enhancing the potential in evidence examination in juvenile cases. This is 
to create a standard of operation in the investigation between police officers and forensic 
scientist in evidence examination and proficient investigation. The results of successful 
implementation of the project are as follows: 

( 1 )  Standard Operation Procedure (SOP) for inquiry officer and scientists in police 
forensic science center and crime scene investigation in juvenile drug cases at least 100 books. 

( 2 )  Inquiry officer and forensic scientists participate in training to develop 
knowledge on forensic work and crime scene investigations in juvenile drug cases for at least 
300 people. 

( 3 )  Inquiry officer and forensic scientists have upgraded their knowledge about 
forensic work and crime scene investigations in juvenile drug cases for more than 90 percent. 

3 )  The enhanced cooperation in the hair drug technical analysis between  
the related cooperation organizations for defense the readdicted in juvenile. 

The project focuses on coordination to drive policy movements between relevant 
agencies such as the Royal Thai Police, Office of the Narcotics Control Board, Department of 
Juvenile Observation and Protection, Central Institute of Forensic Science, etc. This can be 
achieved through a Memorandum of Understanding (MOU) on the application of drug testing 
techniques in hair to prevent re-addiction of children and youth. The results of successful 
implementation are as follows: 
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(1) Policies and guidelines concerning the application of drug testing techniques in 
hair to prevent re-addiction of juvenile for related agencies at least 20 units. 

2 ) Memorandum of Understanding (MOU) on the application of drug testing 
techniques in hair to prevent re-addiction of juvenile for 4 main organizations, the Central 
Juvenile and Family Court, Department of Juvenile Observation and Protection, Department 
of Probation and Central Institute of Forensic Science. 

4) Method development of hair drug testing and implementation for juvenile 
drug crime prevention. 

The project aims on the development of examination techniques for more 
convenient, but less expensive. This is to cover a wider group of users as well as expanding 
the operating results to relevant agencies such as police stations, Juvenile Observation and 
Protection Centers, Juvenile Training Centers, etc. Also, it is to increase the efficiency of drug 
testing in juvenile and to reduce the limitation of drug detection from the urine, with  
the success of the project being marked as follows: 

(1) Officers Juvenile Observation and Protection Centers, Juvenile Training Centers 
across the country gain knowledge about the technique of drug testing in hair for at least 200 
people. 

(2) Police officers or officers who work in drug prevention and suppression across 
the country receive knowledge about drug testing techniques in hair for at least 200 people. 

(3) A master set of hair drug testing prototype as a convenient tool kit with effective 
and economical price.  

2.4.3 Research integration framework in collaborative synergy 
For the productivity according to the research framework of network synergies that 

cause change to the judicial process for juvenile is a product that contributes to  
the sustainability of the social reintegration process. The important process is the application 
of social psychology concepts to strengthen the mental health of juvenile released into  
the community. Along with changing the paradigm of people in society in providing 
opportunities for these juveniles to have a place, career or quality of life that follows normal 
society which is absolutely necessary. Developing a professional curriculum that meets the 
needs of the labor market as well as expanding the network of enterprise partners will be  
a source of income for juvenile to be in society without recidivism. In this research framework, 
there are 2 sub-projects under the management of research plans as follows: 
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1 )  Developing vocational training courses for preparing for the reintegration 
of Former Juvenile drug offenders. 

This project focuses on developing professional training courses for pre-return 
preparation to a society. It aims on vocational skills that meet the needs of the career market 
that juvenile can use in both working with entrepreneur or self-employed job. The successful 
implementation of the project are as follows: 

(1) Vocational training course for juvenile who are in the preparatory program 
before returning to society for 2 courses, the course for working with entrepreneurs and  
the course of self-employed job. 

(2) Pre-released juveniles who are in preparatory program joins the career training 
course for at least 200 people. 

2 )  Development of career collaboration system for the social reintegration 
support of juvenile drug offender. 

This project focuses on expanding the network of entrepreneur and business 
company that are ready to cooperate in providing reintegration opportunities to juvenile who 
have undergone vocational training courses from the Juvenile Training Center. This is aimed 
to change the juvenile attitudes to be aware of their own values and creating society and 
businesses company understanding for recognizing of participation and responsibility in  
the rehabilitation of delinquent juvenile to return to society with no delinquency intention. 
The outstanding project implementations are as follows: 

(1) Pre-released juveniles who are in preparatory program participate in the attitude 
adjustment activities for self-value awareness and obtain career guidance from entrepreneur 
and business company for at least 300 persons. 

( 2 ) Intention among at least 30 network partners who are willing to provide 
opportunities in the practice of professional experience from the real place real environment 
and real situation, including the opportunity to have a job, a career and a suitable income 
after being released back to society. 

(3) A draft of Memorandum of Understanding (MOU) between the Department of 
Juvenile Observation and Protection and the network of entrepreneur and business company 
in career opportunities for juvenile. 

(4) Juvenile delinquents with offered opportunity for social reintegration get a job 
or employed for at least 50 persons. 
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In addition, the implementation of a roadmap to expand research into action to 
change the provision of justice for juvenile drug offender. It has been determined to be linked 
to the revised Science, Research and Innovation Strategy Plan for the fiscal year 2021  in 
accordance with the Grand Challenge Platform (Research and Innovation Strategy). Under  
the 9 th set program, quality and stability society represents the goal (Objective: O) of 
harmonious society socio-economic stability and empowerment to build a social stability.   
And for the key result (KR), the domestic disputes number in case of unfairness must be 
reduced by 5% . The results of the framework's Objectives and Key Results (OKRs) Planning 
management can be reflected as follows: 

 

Research plan 
Sub-research projects under the research plan 

Objective Key Result 
Objective: Research 
Expansion of the research 
results into practice in order 
to reduce the number of 
domestic disputes in 
injustice by 5%. 
Key Result: Justice 
Innovation in Thailand 
challenges that responds to 
the provision of justice for 
juvenile drug delinquent   
of 8 innovations under 3 
research framework areas as 
follows: 
1) Integration of legal 
principles 
2) Application of forensic 
science 
3) Network synergy  
 
 

Research Framework on Integration of Legal Principles 
Integration of operational 
standards for staff networks 

SOP of the treatment for juvenile 
offenders with different ages. 

Application of special 
measures instead of criminal 
prosecution. 

The practical model of 
special measures to control 
juvenile offenders. 

Research Framework for Application of Forensic Science 
Improvement of the 
application performance 

JUDA program that can be 
linked to the CRIMES system 

Development of forensic 
examination capacity. 

SOP of forensic examination 
and crime scene investigation 

Enhancement of the 
cooperation in the 
application of hair drug 
testing  
 

MOU between The Central 
Juvenile and Family Court, 
Department of Juvenile Observation 
and Protection, Department of 
Probation and Central Institute 
of Forensic Science. 

Development and 
expansion of hair drug 
testing technique. 

Prototype technique of hair 
drug testing. 
 
 

Research Framework on Network Synergies 
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Research plan 
Sub-research projects under the research plan 

Objective Key Result 
Development of the 
vocational training courses. 

Preparation course for 
working with entrepreneurs 
and self-employed career. 

Development of a career 
collaboration system. 

Draft MOU between 
Department of Juvenile 
Observation and Protection 
with network partners and 
joint intentions among 
entrepreneur partners. 

 
2.5 Performance evaluation of the implementation of innovation on urgent 

problem for juvenile justice administration into practice. 
2.5.1 Success and Benefit 
From the concrete output of the 8 projects, is has been resulting in success and 

worthwhileness for the related agencies in justice process, entrepreneurs, the public and  
the nation as follows: 

1) Royal Thai Police  
The most important value of the Royal Thai Police is to have important tools in 

crime prevention and justice for the people in juvenile cases, especially the investigation 
officer. The officer gets more convenience to work and has got the important guidelines for 
protection of lives and property for the people. This can be described as follows: 

( 1 )  Program in spatial crime prevention, crime analysis in demographics, 
judicial data, geographic data and information on period of the offense has been launched by 
the JUDA program. 

(2) The course on performance development of forensic evidence in juvenile 
cases through the knowledge management of forensic evidence, i.e. training courses “Evidence 
management and examination in drug cases for police officers” has been achieved. 

( 3 )  The manual for juvenile process was established, which is stipulating  
the age range of juvenile criteria for prosecution and sentence, divided into 3  ranges: (1) age 
not over 12 years; (2) over 12 years of age, but not more than 15 years old and (3) over 15 
years old, but less than 18 years old. 

( 4 )  The special measures model was proposed, instead of criminal 
prosecution, for the control of juvenile drug delinquent. The model is described as  



(28) 

the meetings of family and community groups in the criminal justice process, which highly 
aims to protect juveniles who have been in wrong action. 

(5) Procedure for mediating disputes for juveniles in drug cases. 
2) Central Institute of Forensic Science 

(1 )  The manual and courses for development of forensic evidence examination    
in juvenile drug cases has been obtained through the knowledge management in forensic evidences. 

( 2 )  Memorandum of Understanding (MOU) on the academic collaboration in 
hair drug testing. 

(3) Technique and process expansion of hair drug testing were accomplished 
to prevent juvenile offenders in drug cases. Methods guided by the Scientific Working Group 
of Forensic Toxicology (SWGTOX) reduce assay time in terms of large batch analysis. It can 
support larger volumes of testing with less time, which is an idea to reduce the cost of hair 
drug analysis. 

3 )  Department of Juvenile Observation and Protection,  Department of 
Probation and Central Juvenile and Family Court 

( 1 )  Memorandum of Understanding (MOU) on the academic collaboration in 
hair drug testing. 

(2) The vocational training courses for preparation for reintegration of juvenile 
drug offenders were proposed. This is to support juvenile for work and career. 

(3) The vocational training courses for preparation for reintegration of juvenile 
drug offenders for self-employment/freelance were proposed. 

(4) Memorandum of Understanding (MOU) between the Government agencies 
and the private sector on the opportunities for reintegration of the juvenile. 

( 5 )  The training course of “Evidence management and examination in drug 
cases for police officers” has been accomplished. 

(6) Model of family and community group meetings in the criminal justice 
process was arranged. This is aimed to the best benefit of juvenile who have committed  
the crime. 

4) Business sector and entrepreneur  
(1) Being an important part for society in terms of career support, education, 

and financial resources to improve juvenile living. 



(29) 

( 2 )  Development on juvenile skills for the reintegration preparation to  
the society for juveniles in the Child and Youth Training Center. This is aimed for  
the knowledge and necessary skills to be self-employed according to their own needs and talents. 

( 3 )  Development of the learners for creative skills in different occupations 
based on the CBL (Creative-Base Leaning) method. 

5) People and Society 
( 1 ) Program for crime monitoring for the traveling to various places was 

accomplished. 
(2) Juveniles can be offered with career opportunities, education and financial 

resources to their living and can be a good person in the society. 
( 3 )  People in the society are obtained the safety in life and property from  

the operations of the relevant agencies. This is aimed to make a safe society and to improve 
the quality of life for juvenile in both before and after their sentence. 

(4) The community is peaceful and safe from drug problems. The foundation 
of stability for the family, the main institution of society, has been encouraged. This includes 
a sustainably positive paradigm shift of juvenile drug offender through the adjustment process 
(Socialization) which acceptance and public understanding are considered to be the basis. 

2.5.2 Target groups and benefits from the project 
The target groups of the operation are the judiciary and other related agencies, 

both the public and private sectors which benefit from the knowledge of urgent problem 
innovative solutions of juvenile justice administration. The research extension is employed to 
practical application based on the principles of legal justice, social justice and investigation 
innovation. It is in line with the country's approach in the digital society. This can lead to the 
development of justice in all dimensions as well as the concrete solution for juvenile justice 
obstacles. 

2.5.3 Utilization 
The all 8  sub-projects have been completed. The project manager has held  

a meeting to disseminate the results to public through a forum and public announcement of 
the project results. The executives from the judiciary have participated in the discussion.  
This is to expand the urgent problem-solving innovation of juvenile into concrete practical 
application. The performance evaluation of innovation implementation into practice was also 
undertaken. The recommendations on the administration of justice for juvenile through legal 
integration, application of cutting-edge technology in forensic science and building a strong 
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public sector network under the collaboration of 4 main departments, Department of Juvenile 
Observation and Protection, Department of Probation, Central Juvenile and Family Court and 
Central Institute of Forensic Science were arranged. This is aimed to exchange of knowledge 
and expand research output on a large scale, including the articles with peer-review published 
in national and international academic journals. Therefore, the research results will be 
expanded and benefit to international academic section. 

2.6 Recommendations on the justice administration for juvenile through legal 
integration, application of cutting-edge technology in forensic science and building  
a strong public sector network. 

2.6.1 Innovation in Law 
1 )  Integration of operational standard for staff networks in drug offending 

juvenile, policy drive and enrollment to the law amendment relating to the juvenile offender 
investigation that need to be deviated from the judicial process. 

2 )  Application of special measures instead of criminal prosecution in the control of 
juvenile drug offender. This should be encouraged for the strategic planning and justice reform 
by applying reconciliation process of the juvenile in drug cases. It can be used to dispute 
resolution or cases where the victim is the state, with regard to the Convention on the Rights 
of the Child. 

2.6.2 Innovation in forensic science 
1) Development of the application performance for juvenile delinquency data 

collection at the police station should be pushed to establish a policy to link the database of 
juvenile offenses between JUDA and CRIME system of the Royal Thai Police. This can support 
the operation of the police for investigations and the prevention of crime among children and 
youth to be more efficient. 

2) Development of forensic examination performance in juvenile cases 
through the knowledge management in forensic evidence. It should be pushed to develop 
the potential and knowledge of the investigation officers and officers who work in juvenile 
cases to improve their knowledge, understanding, skills, and to upgrade their capabilities in 
crime scene investigations and forensic evidence examination in juvenile drug cases. This will 
lead to efficient operations and benefit to the justice process. 

3) Collaboration improvement in drug testing techniques among relevant 
agencies to prevent re-addiction of juvenile should be driven to expand the results of hair 
drug testing. The benefit of target groups would be juveniles under the care of the Central 
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Juvenile and Family Court. This is to engage in planning for their behavior change. Since  
the punishment is not the only measure to modify the offender behavior, giving juveniles  
the opportunity to live in a society with effective process or tool for behavior monitoring and 
rehabilitation planning will help juveniles on social reintegration to return to a normal life in 
society. 

4) Development and expansion the results of hair drug testing to prevent of 
juvenile drug offenses should be encouraged for the cooperation between several 
departments in the judicial process such as the Central Juvenile and Family Court, Department 
of Juvenile Observation and Protection, Department of Probation, Central Institute of Forensic 
Science, etc. The method of hair drug testing has been developed to support the detection 
of drugs in human hair in order to increase the productivity of examination and investigation 
of drug smuggling among children and youth under the supervision of various agencies. 

2.6.3 Innovations in collaborative synergies 
1) Development of vocational training courses for reintegration preparation of 

juvenile who have committed drug-related offences. There should be promoted to improve 
the vocational training curriculum for the preparation to be appropriate and practical for 
juvenile drug delinquent. 

2) For the project of development of career collaboration system for the 
social reintegration support of juvenile drug offender, there should be steering to promote 
the idea of establishing a private training center. This can be achieved by cooperating with 
private enterprises to encourage juveniles who are in the pre-release preparation program to 
get the opportunity of practice professional experience from the real working environment 
and real situation. 
 

------------------------------------------- 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
กระแสการเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาคในระดับโลก (Mega Trends) ที่ส่งผลให้เกิดพลวัต 

ทางสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ประกอบกับการผลักดัน
นโยบายการพัฒนาประเทศและแผนแม่บทบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติในเชิงรุก ได้จุดประกายให้เกิด
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอ านวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมในหลายมิติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ที่จะต้องมีการศึกษาและพัฒนา  
แนวทางการปรับสมดุลให้บริบทของขั้นตอนตามข้อกฎหมายมีความสอดคล้องกับการด าเนินการ  
ในเชิงปฏิบัติ มีการแสวงหาหรือการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีส าหรับการยกระดับศักยภาพ
การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการผลักดันให้เกิด 
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการอ านวยความยุติธรรม ทั้งในแง่  
ของการป้องกัน การปราบปราม การแก้ไขฟ้ืนฟู และการสอดส่องดูแลเมื่อได้รับการปล่อยตัวคืนสู่
สังคม ซึ่งจะต้องมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยแนวคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามา
สนับสนุน รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนทุนส่งเสริม 
กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการวิจัยแก่โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ภายใต้แนวคิด “ยุติธรรม 
ท้าทายไทย 4.0” เพ่ือด าเนินการบริหารจัดการโครงการย่อยภายใต้แผนงาน จ านวนทั้งสิ้น 15 
โครงการ โดยผลส าเร็จจากการด าเนินกิจกรรม สะท้อนให้เห็นถึงการตอบโจทย์ปัญหาเร่งด่วนของ  
การอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนตามกรอบการวิจัยใน 3 มิติ ได้แก่  

มิติที่ 1 นวัตกรรมทางกฎหมาย เป็นการค้นพบแนวทางการลดความยุ่งยากของข้อกฎหมาย
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งในด้านของการแก้ไขผู้กระท าผิดรายเก่า การป้องกันผู้กระท าผิด
รายใหม่ และบ าบัดฟื้นฟูพฤตินิสัยไม่ให้มีการหวนกลับมากระท าผิดซ้ า  

มิติที่ 2 นวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ เกิดข้อค้นพบที่จะน าไปสู่การพัฒนาระบบการป้องกัน
การเสพติดซ้ าของเด็กและเยาวชนผ่านการตรวจวิเคราะห์กัญชาและสารเสพติดชนิดอ่ืน ๆ จากเส้นผม 
มีการออกแบบห้องสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนที่เป็นมาตรฐานตามหลักสากล รวมถึงกระบวนการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ส าหรับอธิบายเหตุการณ์แทนการสอบสวน
เพ่ือลดการตอกย้ าซ้ าเติม  

มิติที่ 3 นวัตกรรมด้านฐานข้อมูล มีการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูล
คดีเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถพยากรณ์แนวโน้มหรือความเสี่ยงของการกระท าผิดได้อย่าง
ครอบคลุม รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายที่ เข้มแข็ งโดยใช้สื่ อสั งคมออนไลน์ เป็นเครื่ องมือ  
เชิงบวกด้านการป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
   



 
 

3 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการวิจัยย่อยทั้ง 15 โครงการ ตามกรอบนวัตกรรมทั้ง 3 มิติข้างต้น 
ถือได้ว่าสามารถเติมเต็มช่องว่างของปัญหาเร่งด่วนของการบริหารงานยุติธรรมและการอ านวย  
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนได้หลายประเด็น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1 นวัตกรรมที่ค้นพบกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม 

ปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม ผลผลิตด้านนวัตกรรมส าหรับการแก้ไขปัญหา 
1. ข้อจ ากัดหรือความยุ่งยากของข้อกฎหมายกับการปฏิบัติ 

งานจริงของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย
และการอ านวยความยุติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่
มีขั้นตอนทางกฎหมายบางประเด็นไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติ 
งานจริง เช่น สถานที่ในการสอบสวน ระยะเวลาการด าเนินงาน 
เป็นต้น จึงส่งผลให้เกิดความยุ่งยากทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
และเกิดความไม่เสมอภาคของการอ านวยความยุติธรรม 

ข้อเสนอการปรับแก้กฎหมาย จ านวน 2 ฉบับ 
1. ป.วิอาญา มาตรา 133 ทวิ 
- การถามปากค าผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กและ
เยาวชนให้ท าการสอบสวน ณ ที่ท าการของพนักงาน
สอบสวน 
- การสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนให้พนักงานสอบสวน
ได้รับค่าตอบแทนเหมือนสหวิชาชีพ 
2. พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2553 
- มาตรา 72 การน าตั วเด็ กหรือเยาวชนไปศาล  
เพ่ือตรวจสอบการจับกุมภายใน 48 ชั่วโมง 

- มาตรา 73 การตรวจสอบการจับให้ผู้จับเดินทาง
ไปศาลเพื่อร่วมในการตรวจสอบการจับกุมด้วย 

2. การขาดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในภารกิจต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม สะดวกต่อการสร้าง
ความเข้าใจ และมีกรณีศึกษาส าหรับเป็นตัวอย่างอ้างอิง
เมื่อเกิดสภาวะที่ยากต่อการตัดสินใจ 

1. คู่มือสหวิชาชีพ จ านวน 1 ฉบับ 
2. คู่มือการสอบสวนคดีเด็กฯ จ านวน 1 ฉบับ 

3. การขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวน 
การยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ และหน่วยงาน
ภาคเอกชนหรือชุมชน เกี่ยวกับอ านวยความยุติธรรมแก่
เด็กและเยาวชนในเชิงบูรณาการ  

รูปแบบการสร้างความร่วมมือเ พ่ือคืนเด็กดี 
สู่สังคม จ านวน 1 รูปแบบ 

4. กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักส าหรับเด็กและเยาวชน
เกิดความตึงเครียดและมีความหนาแน่นของปริมาณคดี 
ซึ่ งส่ งผลให้ เกิดปัญหาต่อเนื่องเกี่ยวกับการได้รับ 
ความยุติธรรมที่ล่าช้าหรือการละเมิดสิทธิที่เด็กและ
เยาวชนพึงได้รับการคุ้มครอง 

1. คู่มือยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จ านวน 1 ฉบับ 
2. คู่มือยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จ านวน 1 ฉบับ 
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ตารางท่ี 1.1 นวัตกรรมที่ค้นพบกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม (ต่อ) 

 

ปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม ผลผลิตด้านนวัตกรรมส าหรับการแก้ไขปัญหา 
5. วัตถุพยานทางคดี เด็กและเยาวชนมีน้ าหนักด้าน 

ความน่าเชื่อถือค่อนข้างน้อยเมื่อเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาคดีของศาล ท าให้พนักงานสอบสวนต้อง
ด าเนินการถามปากค าเด็กและเยาวชนโดยละเอียด 
ส่ งผลให้ เด็ กและเยาวชนได้ รั บผลกระทบจาก
กระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

คู่มือการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยาน 
ทางนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ฉบับ 

6. กระบวนการตรวจสารเสพติดโดยใช้วิธีตรวจปัสสาวะ
ค่อนข้างมีข้อจ ากัด โดยหากผู้เสพเว้นระยะเวลาของ 
การเสพให้ห่างจากการตรวจ วิธีการตรวจทางปัสสาวะ
จะไม่สามารถตรวจพบสารเสพติดได้ ซึ่งส่งผลให้เด็ก
และเยาวชนที่อยู่ระหว่างการบ าบัดฟ้ืนฟูและได้รับ

อนุญาตให้กลับเยี่ยมบ้าน มีความเสี่ยงต่อการกลับไปใช้

ยาเสพติดซ้ าได้ 

1 .  ร ะ บ บ ต ร ว จ ส า ร เ ส พ ติ ด ใ น เ ส้ น ผ ม  
จ านวน 1 ระบบ 

2. รูปแบบเทคนิคการตรวจกัญชาในเส้นผม
จ านวน 1 รูปแบบ 

7. สถานีต ารวจในประเทศไทยส่วนใหญ่ขาดห้องสอบสวนคดี
เด็กและเยาวชนที่สามารถใช้งานได้จริงตามมาตรฐาน
ห้องสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนสากล 

พิมพ์เขียวห้องสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน 
จ านวน 1 ชุด 

8. กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนยังไม่มี 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการวิ เคราะห์ 
การกระท าผิดหรือการจัดระบบฐานข้อมูลที่เป็นการเฉพาะ 
ซึ่งในปัจจุบันต้องใช้โปรแกรมประยุกต์หรือฐานข้อมูล
ร่วมกับผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ จึงเกิดความไม่สะดวก
ต่อการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ส าหรับการจัดการปัญหา
อาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

1. โปรแกรมแผนที่จุดเสี่ยง จ านวน 1 ชุด 
2. โ ปรแกรมประยุ กต์  Juvenile Deviate 

Analysis หรือ JUDA จ านวน 1 ชุด 
3. โปรแกรมพยากรณ์การกระท าผิ ดซ้ า   

จ านวน 1 ชุด  
 

9. เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกอบรมฯ 
ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร ยอมรั บ จ ากสั ง ค ม ไ ม่ มี แ น ว ท า ง 
ในการประกอบอาชีพ และไม่ได้รับการจ้างงานจาก 
สถานประกอบการ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีแนวโน้ม
ในการกระท าผิดซ้ าที่สูงขึ้น 

ภาคีเครือข่ายอาชีพ จ านวน 49 สถานประกอบการ 
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ตารางท่ี 1.1 นวัตกรรมที่ค้นพบกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม (ต่อ) 

 
การด าเนินงานในระยะที่  1 มีผลลัพธ์  (Outcome) ที่ ได้รับจากผลผลิต (Output)  

ของการบริหารจัดการโครงการวิจัยจนเกิดเป็นผลกระทบ (Impact) ต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ
โดยเฉพาะในคดีเด็กและเยาวชน ดังนั้น ในระยะที่ 2 จึงเป็นการขยายผลเพ่ือน าไปปฏิบัติจริง 
ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยการผลักดันให้เกิดการตรากฎหมายที่สนับสนุนการน านวัตกรรม 
ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกระบวนการ
ตรวจสารเสพติดในเส้นผม ซึ่งได้มีการออกเป็น “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด เรื ่องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือ  
กลุ ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่” ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และเผยแพร่ 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 164 ง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยสาระส าคัญ 
ในหมวด 3 ก าหนดให้มีการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในเส้นผมเพ่ือตรวจสอบประวัติเกี่ยวกับ
การเสพสารเสพติดย้อนหลังของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีพฤติการณ์หรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่า  
เสพสารเสพติด ในกรณีจ าเป็นและไม่อาจใช้กระบวนการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ
ได้  โดยเฉพาะสารเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน (Amphetamine) โอปิ เอต (Opiates) กัญชา 
(Cannabis) โคคาอีน (Cocaine) และคีตามีน (Ketamine) พร้อมทั้งการรวบรวมคดีเด็กและเยาวชน
ในคดียาเสพติด เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์การอ านวยความยุติธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนโดยไม่ต้องถูก
ควบคุมตัวไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนสามารถเรียนหนังสือ และด าเนินกิจกรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ พร้อมทั้ง  
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานสอบสวนในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนที่มีอายุแตกต่างกันและ 
มีการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน  

 

ปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม ผลผลิตด้านนวัตกรรมส าหรับการแก้ไขปัญหา 
10. เด็กและเยาวชนใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง

แพร่หลาย แต่ยังขาดการสร้างความตระหนัก 
และการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจาก
อาชญากรรมแบบเชิงรุก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด 
การรับรู้ในทางที่ผิด เกิดการเลียนแบบโดยขาด
การยับยั้งชั่งใจ จนส่งผลให้เกิดการกระท า
ความผิดหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ 

1. เครือข่ายเยาวชนพลังบวก 1,906 ราย 
2. ช่ องทางสื่ อสั งคมออนไลน์  3  ช่ อ งทาง 

(Website, Facebook Fan Page, YouTube 
Channel) 

3. สื่อสร้างสรรค์พลังบวก 12 ตอน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ความส าคัญของการด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคมของ
เด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  
ในปี พ.ศ. 2562 ที่มีจ านวนทั้งสิ้น 20 ,842 คน โดยมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ จ านวน 
10,634 คน คิดเป็นร้อยละ 51.02 ซึ่งมีจ านวนสูงกว่าคดีอ่ืน ๆ รวมกันทั้งหมด (กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน , 2562) จากสถิติดังกล่าว ถือว่ามีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน  
ในการป้องกันและแก้ไขเด็กและเยาวชนกระท าผิด ซึ่งเป็นการสร้า งความมั่นคงทางสังคม คือ  
การสร้างทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัยมีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี  
มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง  มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีความสุข 
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับแผนบริหารทุนมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือยกระดับ
คุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการเป็น 
“คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง” โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติที่จะต้องเฝ้าระวังไม่ให้
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและตกเป็นผู้กระท าผิด  

ดังนั้น เพ่ือให้ผลผลิตด้านนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชนเกิดการขยายผลสู่การประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้เกิดการน านวัตกรรมด้านต่าง ๆ มาท าการศึกษาต่อยอด โดยจุดมุ่งหมาย
ส าคัญคือต้องเกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการป้องกันการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  
สู่การปฏิบัติจริง เกิดผลผลิต (Output) จากการด าเนินงานที่ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทาง 
การขับเคลื่อนประเทศในสังคมยุคดิจิทัล และก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) ด้านการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม จนสามารถส่งผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาวิทยาการทาง 
ด้านกระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ เพราะการอ านวยความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบนั้น จะต้องอาศัย 
ทั้งหลักความยุติธรรมทางกฎหมาย หลักความยุติธรรมทางสังคม และนวัตกรรมด้านการสืบสวน
สอบสวนที่ล้ าสมัยควบคู่กันไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เ พ่ือต่อยอดและขยายผลนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวย 
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนสู่การประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1.2.2 เพ่ือประเมินผลส าเร็จของการน านวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวย
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริง 

1.2.3 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะด้านการอ านวยการยุติ ธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
ผ่านการบูรณาการในเชิงกฎหมาย การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีล้ าสมัยทางนิติวิทยาศาสตร์  
และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง 
 

1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1.3.1 ประโยชน์เชิงนโยบาย 
1)  การขับเคลื่อนเชิงนโยบายและน าไปสู่การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับ 

การสอบสวนเด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ต้องการเบี่ยงเบนเด็กออกจาก
กระบวนการยุติธรรม 

2)  เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดยุทธศาสตร์และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท์ โดยการน ารูปแบบขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าหรับเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด
ไปใช้ประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทหรือคดีที่มีผู้เสียหายคือรัฐได้ ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กเป็นส าคัญ 

3)  การก าหนดนโยบายเชื่อมโยงฐานข้อมูลการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
โปรแกรม JUDA กับระบบ CRIMES ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้การสืบสวน สอบสวน และป้องกันอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนมีศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น 

4) การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน  
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ
และยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์
หลักฐานกรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดในคดียาเสพติด อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม 

5) การขับเคลื่อนขยายผลการน าการตรวจสารเสพติดในเส้นผมไปใช้ประโยชน์  
กับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่อยู่ ในความดูแลของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  
เพ่ือประกอบการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากการลงโทษมิใช่ม าตรการเดียวที่ 



 
 

8 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

จะปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยพฤติกรรมของผู้กระท าความผิด หากแต่การให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้อยู่  
ในสังคมปกติ มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรม  
และการวางแผนฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและพฤติกรรมให้ไม่ไปกระท าความผิดซ้ าอีก จะช่วยให้เด็ก
และเยาวชนเหล่านี้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ  

6) การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม เช่น   
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ สถาบัน  
นิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ในการน าวิธีการตรวจสารเสพติดในเส้นผมที่พัฒนาขึ้นไปใช้รองรับงาน 
ตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพงานตรวจพิสูจน์ให้สามารถน าไปใช้ในการตรวจ
ติดตามการลักลอบใช้ยาเสพติดของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ 

7) การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่
สังคมของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดให้มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

8) ส่ ง เสริมแนวคิดการจัดตั้ งศูนย์ฝึก เอกชน โดยการท าความร่วมมือกับ 
สถานประกอบการภาคเอกชน ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างโปรแกรมการเตรี ยม
ความพร้อมก่อนปล่อย ได้มีโอกาสในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถานที่จริง สภาพแวดล้อมจริง  
และสถานการณ์จริง 

1.3.2  ประโยชน์ต่องานวิชาการ 
1)  ภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้น หรือเมื่อสามารถส่งมอบผลผลิตตามวัตถุประสงค์ 

และตัวชี้วัดของการวิจัยที่ก าหนดไว้ ได้มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณะผ่านเวที 
การประชุมวิชาการ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการต่อยอดผลผลิตของงานวิจัยในวงกว้าง 
รวมถึงการน าเสนอบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review 
พิจารณาความเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัยและขยายผลองค์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อวงวิชาการในระดับสากล  

2)  คู่มือการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการวิจัยย่อย ถูกน าไป
เผยแพร่ยังผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

3)  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของทุกโครงการย่อย จะเป็นฐานข้อมูลการศึกษา
ค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา นักเรียนนายร้อยต ารวจ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมถึงการต่อยอดและขยายผล  
องค์ความรู้ส าหรับนักวิจัยและนักวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
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1.3.3  ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
1)  การน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ต้องประสาน  

การปฏิบัติร่วมกันที่จะท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ไม่ชักช้า ส่งผลให้การอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนบรรลุเป้าหมายมากกว่า โดยเน้น
มรรควิธีหรือขึ้นตอนการปฏิบัติที่สั้นกระชับลง เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดได้รับการอ านวย
ความยุติธรรมได้รวดเร็วขึ้น ไม่ถูกมองว่าเป็นอาชญากร สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

2)  การลดปริมาณคดีท่ีจะเข้าสู่การพิจารณาของศาล ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
ท าให้ข้อพิพาทได้ข้อยุติช่วยลดปัญหาการอุทธรณ์ เสมือนเป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่
สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่กรณีไว้ได้ 

3)  หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทย มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการตรวจ
วิเคราะห์กัญชาหรือยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ในเส้นผม เพ่ือที่จะได้ก าหนดเป็นมาตรฐานวิธีการตรวจ
วิเคราะห์ของประเทศไทยให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

4)  มีหลักสูตรการฝึกอาชีพที่มีความพร้อมทั้งอาชีพอิสระและอาชีพในสถาน
ประกอบการส าหรับการฝึกอาชีพให้เด็กและเยาวชนในระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5)  ชุมชนเกิดความสงบสุขและปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด และเกิดการสร้าง
รากฐานความมั่นคงของครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม รวมถึงเกิดการปรับเปลี่ ยน 
กระบวนทัศน์เชิงบวกของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าความผิดอย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการขัดเกลา 
(Socialization) ที่เกิดการยอมรับและความเข้าใจของคนในชุมชนเป็นพื้นฐาน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ขอบเขตการด าเนินงานของการท ากิจกรรม 
2.2 วิธีการด าเนินงานและวิธีการบริหารแผนงานตามขอบเขต

การด าเนินงาน 
2.3 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4 กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 
2.5 ความเชื่อมโยงของแตล่ะกรอบการวิจัย/ โครงการวิจัย  
2.6   แผนการด าเนินงาน ขั้นตอน และรูปแบบการท างาน  

 

วิธีด าเนินงาน 

บทที ่
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

2.1 ขอบเขตการด าเนินงานของการท ากิจกรรม 

การด าเนินงานด้านการบริหารโครงการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจข้างต้นผู้จัดการ
โครงการวิจัย (Research manager) ได้ก าหนดขอบเขตส าหรับการบริหารจัดการโครงการวิจัยไว้ ดังนี้ 

ขอบเขตวิธีการด าเนินงานโครงการย่อย 
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ 

ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
และการวิจัยเชิงประยุกต์ โดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) กลุ่มเป้าหมายใน
การวิจัยคือ พนักงานสอบสวนที่ท าหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรมในคดีเด็กและเยาวชน ในเขต
พ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร และตัวแทนจังหวัดในแต่ละภูมิภาค  

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุม
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงประยุกต์  
โดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ที่ท าหน้าที่ ในการอ านวยความยุติธรรมในคดีเด็กและเยาวชน พนักงานอัยการ ผู้ พิพากษา  
ในเขตพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร และตัวแทนจังหวัดในแต่ละภูมิภาค 

โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรวบรวมข้อมูล 
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
การท าผิดของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด และการวิจัยเชิงประยุกต์เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ฐานข้อมูลโปรแกรม JUDA เพ่ืออ านวยความยุติธรรมให้เจ้าหน้าที่ต ารวจค้นหาข้อมูลการกระท าผิดของ
เด็กและเยาวชนได้ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้อมูลการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและ
เยาวชนจากสถานีต ารวจในกรุงเทพมหานคร ในทุกสถานีต ารวจ และตัวแทนสถานีต ารวจ 
ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ในระหว่างปี 2558 ถึงปัจจุบัน โดยเก็บข้อมูลใน 3 ด้าน คือ 
 ด้านข้อมูลทั่วไป ด้านข้อมูลเกี่ยวกับคดี และข้อมูลด้านพยานหลักฐานในการด าเนินคดี จากรายงานการ
สืบสวนของสถานีต ารวจในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในแต่ละภูมิภาค ไม่ต่ ากว่า 100 คดี  

โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชน 
ผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นการวิจัย  
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงประยุกต์ โดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อย (Focus group)
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และตัวแทนจังหวัดในแต่ละภูมิภาค 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

โครงการวิจัยย่อยที่ 5 การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้ เทคนิคการตรวจสารเสพติด 
ในเส้นผมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชน เป็นการวิจัย 
เชิงคุณภาพผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

โครงการวิจัยย่อยที่ 6 การพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติด
ในเส้นผมเพ่ือป้องกันการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยการสัมภาษณ์ การทดลอง และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ 
เจ้าหน้าที่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสังกัดกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และตัวแทนจังหวัดในแต่ละภูมิภาค 

โครงการวิจัยย่อยที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อม 
ในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ผู้บริหารจาก
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาจารย์มหาวิทยาลัย บุคลากรของสถานศึกษาด้านทักษะ
อาชีพ และตัวแทนสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และตัวแทนจังหวัดในแต่ละ
ภูมิภาค  

โครงการวิจัยย่อยที่ 8 การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการกลับคืนสู่สังคมของ
เด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ 
สนทนากลุ่มย่อย (Focus group) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ผู้บริหาร
จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาจารย์มหาวิทยาลัย เด็กและเยาวชนในศูนย์อบรมที่อยู่
ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม บุคลากรของสถานศึกษาด้านทักษะอาชีพ  
และตัวแทนสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และตัวแทนจังหวัดในแต่ละภูมิภาค  

 

2.2 วิธีการด าเนินงานและวิธีการบริหารแผนงานตามขอบเขตการด าเนินงาน 

2.2.1 แผนการด าเนินกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย 
2.2.1.1 หลักเกณฑ์เพื่อการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการวิจัย 
เนื่องจากแผนงาน “ขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวย 

ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” เป็นโครงการต่อเนื่อง 
ที่ด าเนินงานในระยะที่ 2 ในส่วนการจัดสรรงบประมาณ ผู้จัดการโครงการวิจัยได้มุ่งเน้นการน าผล  
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

การศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 มาต่อยอดและขยายผลนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวย
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนสู่การประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถ  
น านวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  
จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริง ที่ผ่านการบูรณาการในเชิงกฎหมาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ าสมัย
ทางนิติวิทยาศาสตร์ และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และที่ส าคัญโครงการวิจัยต้องมี
การประสานร่วมมือจากหลายฝ่าย เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่ครอบคลุมและหลากหลาย รวมถึงต้องมี
กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

2.2.1.2 แนวทางการบริหารจัดการด้านการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการบริหารจัดการด้านการติดตามการด าเนินโครงการ ผู้จัดการโครงการวิจัย 

(Research Manager) ได้มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้แต่ละโครงการสามารถบริหารจัดการ
กระบวนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดประสงค์ให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ ทั้งในด้านปัจจัยน าเข้า กิจกรรม และข้ันตอนต่าง ๆ ของการด าเนินงาน ส่งเสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบ
ในประเด็นปัญหาและข้อขัดข้อง ในระหว่างการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดและ
ทันท่วงที ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดประเด็นส าหรับการติดตามไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ 

1) การติดตามกิจกรรมของโครงการ โดยเน้นการติดตามว่าแต่ละกิจกรรมด าเนินการ 
ไปตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือเป็นไปตามขั้นตอนตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 

2) การติดตามงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ โดยเน้นการติดตามว่าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ส าหรับการด าเนินโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นไปตามแผนงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

3) การติดตามการใช้ทรัพยากร เน้นการติดตามเรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ตลอดจนบุคลากรในคณะท างานโครงการ ว่ามีความเพียงพอหรือเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ 
ในแผนหรือไม ่

4) การติดตามผลการด าเนินงาน เน้นการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

ในส่วนของการบริหารจัดการด้านการประเมินผล ใช้หลักการประเมินตามรูปแบบ CIPP 
Model ของสตัฟเฟิลบีม ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่ใช้ส าหรับการประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในกระบวนการต่าง  ๆ  
ของผู้จัดการโครงการวิจัย (Research Manager) เช่น การก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือแผนงาน 
ของโครงการนั้น ๆ เป็นต้น จึงเป็นรูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจส าหรับกระบวนการต่าง ๆ  
ของการด าเนินโครงการ ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วน 
ตามล าดับพัฒนาการของการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
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1) การประเมินบริบท (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินก่อนการด าเนินโครงการ 
เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหาและความเหมาะสม
ของเป้าหมายโครงการ ส าหรับพิจารณาทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินโครงการ  

2) การประเมินปัจจัยน าเข้า ( Input Evaluation: I) เป็นการตรวจสอบความพร้อม 
ด้านทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเมินระบบการบริหาร
จัดการที่วางแผนไว้ เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ รวมถึงการประเมินกลยุทธ์และกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้ได้
โครงการที่มีประสิทธิภาพของระบบงานดีที่สุด  

3) การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินกระบวนการ
เพ่ือศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ  
ตามแผนที่วางไว้ได้ ส าหรับเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที 

4) การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินผลผลิต
ของโครงการเพ่ือเปรียบเทียบว่าการด าเนินโครงการประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิต
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาถึงผลกระทบของโครงการ 
ในทุกๆ มิติ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ของโครงการ 
หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ 
ในการพิจารณาการคงไว้ การยุบเลิก การปรับปรุง หรือการขยายผลโครงการ เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินบริบท 
(Context Evaluation: C) 

การประเมินปัจจยัน าเข้า  
(Input Evaluation: I) 

การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ 
(Process Evaluation: P) 

การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 
(Product Evaluation: P) 

ประเภทของการประเมิน 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 
(Planning Decision) 

การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้าง 
(Structuring Decision) 

การตัดสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบัติ 
(Implementing Decision) 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(Recycling Decision) 

ประเภทของการตัดสินใจ 

แผนภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ของการประเมินแบบ CIPP Model  
กับการตัดสินใจของผู้จัดการโครงการวิจัย (Research Manager) 
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ทั้งนี้  การติดตามกับการประเมินผลโครงการมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด  
โดยการติดตามจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผล ซึ่งข้อมูลจากการติดตามจะช่วย  
เ อ้ือให้การประเมินโครงการและการด าเนินงานประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยการติดตามโครงการจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการประเมินความก้าวหน้าหรือการประเมิน
กระบวนการเพราะอยู่ในช่วงระหว่างของการด าเนินโครงการ ในขณะที่การประเมินผลสามารถ
ด าเนินการได้ในทุกขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่ก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างการด าเนินโครงการ 
และเม่ือสิ้นสุดโครงการ ความแตกต่างระหว่างการติดตามและการประเมินผลจึงอยู่ที่การตัดสินระดับ
ผลส าเร็จของการด าเนินงาน กล่าวคือ การติดตามโครงการจะไม่ตัดสินความส าเร็จของการด าเนินงาน  
แต่เป็นเพียงการเปรียบเทียบการด าเนินงานกับเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้เท่านั้นแต่การ
ประเมินผลจะต้องมีการตัดสินระดับความส าเร็จด้วยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือการแปล
ความหมายตามระดับความส าเร็จของเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.1.3 แผนบริหารความเสี่ยง 
ผู้จัดการโครงการวิจัย (Research Manager) ได้ก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ของ

โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กระบวนการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนการบริหาร
โครงการอย่างสมบูรณ์แบบโดยปราศจากการขัดขวางและความล่าช้า ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง  
จึงถือเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการบริหารและการพัฒนาระบบการจัดการโครงการทั้งระบบ  
ทั้งนี้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของโครงการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอโครงการเพ่ือให้ได้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
จากเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนนายร้อยต ารวจ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ก่อนการด าเนินโครงการ 

ระหว่างการด าเนิน
โครงการ 

 
สิ้นสุดการด าเนินโครงการ 

การติดตาม 

การประเมิน 

ข้อมูลจากการติดตาม 

 

แผนภาพท่ี 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามกับการประเมินผลโครงการ 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งผู้เสนอ
โครงการต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบด้วย 

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์วิจัย และมีความเชี่ยวชาญจนเป็น 
ที่ยอมรับในกลุ่มเรื่องที่ก าหนด 

- มีศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาของการด าเนิน
โครงการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ภายในเวลาที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องท าสัญญา  
เพ่ือการด าเนินโครงการและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาโดยเคร่งครัด 

- ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยติดค้างงานวิจัยของหน่วยงานใด ๆ  
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับกรอบการวิจัย 

เพ่ือให้ได้โครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวย  
ความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม รวมถึงความเหมาะสมของงบประมาณที่จะได้รับการสนับสนุน 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง เป็นการพิจารณาแนวโน้มของผลกระทบที่อาจส่งผล
เสียต่อการด าเนินโครงการวิจัย เพ่ือให้สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เช่น  
ความเสี่ยงด้านการผิดเงื่อนไขสัญญาของผู้เสนอโครงการ ความเสี่ยงด้านความโปร่งใสในการใช้จ่ าย
งบประมาณด าเนินโครงการ หรือความเสี่ยงจากเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนิน
โครงการ เป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 4 การก ากับติดตามเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 
โดยผู้จัดการโครงการวิจัย (Research Manager) จะก าหนดช่องทางให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการได้
มีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง เช่น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น พร้อมทั้งคอยก ากับติดตาม  
การด าเนินงานและให้ค าปรึกษาเป็นระยะ ๆ ซึ่งหากพบว่ามีโครงการใดประสบกับปัญหาที่อาจ  
ส่งผลเสียร้ายแรงต่อการด าเนินโครงการ จะต้องมีการหารือกับผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเร่งหา
มาตรการส าหรับการแก้ไขให้ทันท่วงที 
 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1  การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด 
มูลเหตุจูงใจที่ท าให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดที่ก าลังเป็นปัญหาใน

สังคมไทย คือ การอยากรู้อยากลอง ความขัดสนทางฐานะการเงิน การประสบกับความเครียด 
จากปัญหาครอบครัว และการเรียนรู้ในพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ท าให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน 
โดยส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เด็ก  
และเยาวชนหลงเข้าสู่วังวนของสิ่งเสพติดว่ามีปัจจัยดังต่อไปนี้ (สุธรรม ชาญสุวิทยานนท์, 2556)  
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ปัจจัยแรกที่ท าให้เยาวชนมีโอกาสเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด คือ ลองเสพตามเพ่ือนที่เสพ 
ยาเสพติด เพราะส่วนใหญ่กลุ่มเพ่ือนใกล้ชิดจะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากในการชักจูงให้เด็กและเยาวชน
ก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติด ตั้งแต่ผู้เสพ เป็นผู้ติด และก้าวสู่การเป็นผู้ค้ายาเสพติดในที่สุด 

ปัจจัยและสาเหตุที่สองคือ เด็กและเยาวชนมีความเครียดจากทางบ้าน เช่น ครอบครัว  
ที่พ่อแม่แยกทางกัน จ าเป็นต้องอยู่กับคนใดคนหนึ่ง หรือต้องอยู่กับญาติ ซึ่งเป็นภาวะที่ขาดความอบอุ่น 
จึงหันไปแสวงหาสิ่งทดแทนจากกลุ่มเพ่ือนหรืออาจมาจากความเข้มงวดของครอบครัวที่มีการก าหนด
กรอบการปฏิบัติที่เข้มงวด ย่อมแตกต่างจากการที่ออกไปอยู่นอกบ้านกับเพ่ือนที่จะท าอะไรก็ได ้
ตามใจตนเอง เด็กและเยาวชนจะเริ่มออกนอกบ้านและห่างจากพ่อแม่ครอบครัวมากขึ้น และอาจ  
ก้าวสู่วัฏจักรของยาเสพติดได้ 

ปัจจัยด้านฐานะทางการเงิน เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะทางการเงินไม่ดีจ าเป็น 
ต้องดิ้นรนหาเงินช่วยครอบครัว ออกไปท างานนอกบ้าน จึงมีโอกาสพบปะกับกลุ่มมิจฉาชีพที่เข้ามา 
ชักจูงให้ก้าวเข้าไปสู่การกระท าที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการหลอกให้ทดลองเสพ  
และขายยาเสพติดในที่สุด นอกจากนั้น ยังมีพ่อแม่ หรือบางครอบครัวที่ยากจนแล้วหาทางออก  
ในทางที่ผิดโดยการใช้ลูกหลานของตนมาช่วยในการส่งยาเสพติด ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เด็ก 
และเยาวชนเข้าสู่วังวนของยาเสพติดทั้งการเสพและการค้า 

สาเหตุและปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง  
ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น คบเพ่ือนเกเร หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการไม่ได้รับ  
การยอมรับในสภาวะความผิดปกติทางร่างกาย การไม่ได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง 
และเพ่ือนบ้าน ก็ล้วนเป็นความกดดันที่เด็กและเยาวชนจ านวนหนึ่งมีภาวะเก็บกดตั้งแต่ยังเป็นเด็ก 
ดังนั้น เมื่อเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนวัยรุ่นและได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มเพ่ือนที่มีลักษณะได้ รับ 
ความกดดันคล้ายคลึงกัน ต่างมีความเข้าใจกัน ย่อมท าให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ติดเพ่ือนคล้อยตาม
กันหากเคราะห์ร้ายก็จะพบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมกระท าผิดกฎหมาย รวมถึงการไปเกี่ยวข้องกับ  
ยาเสพติดก็จะถูกชักจูงเข้าไปสู่การเสพและการค้ายาเสพติดในที่สุด 

2.3.2 ข้อกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับคดียาเสพติด 
เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นในสังคม สังคมจะต้องหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ในการจัดการกับผู้ที่กระท าความผิด เพราะหากสังคมไม่จัดการกับคนที่ท าผิดก็เท่ากับว่าสังคมยอมรับ 
การกระท าความผิดดังกล่าว การที่สังคมจะจัดการกับผู้ที่กระท าความผิดอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับ 
ความเชื่อ ของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเกี่ยวกับสาเหตุของการกระท าผิดและเหตุผลที่จะต้อง
จัดการ หรือปฏิบัติกับผู้ที่กระท าความผิด ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย และตามสถานการณ์  
โดยสังคม แต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีจุดเน้นในวัตถุประสงค์และวิธีการที่จะปฏิบัติต่อคนที่ท าผิด 
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หรือการลงโทษ ผู้กระท าผิดที่แตกต่างกันไป ส าหรับงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาวัตถุประสงค์  ในการ
ปฏิบัติหรือการลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในคดียาเสพติด ดังนี้  

การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูในการกระท าความผิดครั้งแรก แนวความคิดเกี่ยวกับการลงโทษ
เพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดเป็นแนวคิดของส านักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม (Positive School) 
ซึ่งเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับเจตจ านงก าหนด (Determining) กล่าวคือ การกระท าของมนุษย์ถูกก าหนด
จากปัจจัยต่าง ๆ มนุษย์ไม่สามารถเลือกกระท าได้อย่างอิสระ ใช้เหตุผลในการเลือกแต่มนุษย์ถูกกดดัน 
หล่อหลอมจากสิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ จนมีบุคลิกภาพ ที่บกพร่องและหันไปสู่การกระท าผิด 
ดังนั้น การกระท าของมนุษย์เป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยา  
ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
มนุษย์ ดังนั้น การกระท าความผิดซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล การลงโทษจึงไม่ควรมุ่งเน้นที่การกระท าความผิดเป็นหลัก แต่ควรพิจารณาจากสาเหตุที่ท าให้
เกิดการกระท าผิดและแก้ไขไปที่สาเหตุนั้น  

การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด จึงเน้นที่ตัวผู้กระท าความผิดมากกว่า  
การกระท าความผิด โดยการเน้นการศึกษาผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคล หรือการจ าแนกลักษณะ เพ่ือหา
สาเหตุการกระท าผิดและแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ เพราะสังคมจัดให้มีการลงโทษขึ้นก็เพ่ือเปิดโอกาส  
ให้สังคมได้แก้ไขผู้กระท าผิด ดังนั้น ระยะเวลาของการลงโทษขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้กระท าผิด
ที่จะแก้ไขตนเอง เช่น ผู้ต้องขังคดีค้ายาเสพติดครั้งแรกควรได้รับการปล่อยตัวก่อน ผู้ต้องขังคดีค้า  
ยาเสพติดที่กระท าผิดซ้ าซาก ถ้าผู้ต้องขังสามารถส านึกผิดและมีพฤติกรรมตามที่สั งคมต้องการและมี
แนวโน้มว่าจะไม่กระท าผิดซ้ าอีก (นัทธี จิตสว่าง, 2555) 

2.3.3 แนวคิดการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด  
การให้โอกาสผู้กระท าผิดในการแก้ไขปรับปรุงตน เป็นแนวคิดการท าให้คนที่กระท าผิด  

ไม่ถล าตัวไปสู่การกระท าผิดในระดับสูงขึ้น โดยการพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระท าผิดถูกลงโทษ 
ในลักษณะที่เป็นการท าลายคุณลักษณะ หรือศักยภาพในการกลับเข้าสู่สังคม ด้วยการใช้มาตรการเลี่ยง
โทษจ าคุก เช่น การรอการลงอาญาโดยมีการคุมประพฤติ การใช้โทษปรับ และการใช้มาตรการในชุมชน
อ่ืน ๆ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้ผู้กระท าผิด ได้รับผลกระทบในทางลบในเรือนจ า นอกจากนี้ ยังใช้วิธีการเลี่ยงโทษ
จ าคุกในกรณีที่ได้เข้าไปรับโทษ ในเรือนจ ามาระดับหนึ่งแล้วก็ให้อยู่ในเรือนจ าให้น้อยที่สุดเพ่ือให้ได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุดเช่นกัน โดยใช้วิธีการพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ หรือการท างานสาธารณะ
และศูนย์ควบคุม ในขณะที่พวกที่ใช้วิธีการจ าคุกในเรือนจ าให้การอบรมแก้ไขโดยการฝึกวิชาชีพ ให้
การศึกษา การอบรมทางศีลธรรมและศาสนา การจัดสวัสดิการ การให้การบ าบัดแก้ ไข  
เป็นกลุ่มและรายบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งแก้ไขสาเหตุที่ท าให้ผู้กระท าผิดมีความบกพร่องและเป็นเหตุ 
ให้กระท าผิด อย่างไรก็ตาม การแก้ไขผู้กระท าผิดในปัจจุบัน แม้จะเป็นแนวทางที่ยอมรับกันในวงการ
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ราชทัณฑ์โดยทั่วไป แต่ก็ยังเป็นที่สงสัยว่าจะได้รับผลตามประสงค์เพียงไร เพราะการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท าผิดจะมีอุปสรรคหลายประการ  

(1) ผู้กระท าผิดบางส่วนเปรียบเสมือนกับแก้วที่แตกไปแล้วยากต่อการที่จะมาต่อให้
เหมือนเดิมเพราะได้สูญเสียบุคลิกภาพไปแล้ว โดยถูกหล่อหลอมและขัดเกลาให้มีบุคลิกลักษณะ 
เช่นนั้นมาเป็นเวลานาน แต่ใช้เวลาในเรือนจ าไม่นาน เพ่ือที่จะแก้ไขฟ้ืนฟูให้ฟ้ืนคืนกลับมา และให้
ปรับตัวเข้ากับคนโดยทั่วไปในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก 

(2) การลงโทษเพ่ือการแก้ไขขัดกับความรู้สึกของคนในสังคมว่าผู้กระท าผิด ไม่ควรได้รับ
การปฏิบัติที่ดีกว่าคนทั่วไป ตามหลักของเจเรมี เบนเท็ม (Jeremy Bentham) ที่เรียกว่า หลักการ
ได้รับประโยชน์ที่น้อยกว่า” (Principle of less eligibility) ทั้ งนี้  เพราะคนโดยทั่วไปจะเห็นว่ า  
เป็นการไม่เป็นธรรมที่ผู้กระท าผิดจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนสุจริต โดยทั่วไป เช่น ผู้กระท าผิด  
จะได้รับการอบรมแก้ไขฝึกวิชาชีพ สวัสดิการ อาหาร ที่อยู่อาศัย ตลอดจนการจัดการศึกษา การ
ท างาน ในขณะที่คนโดยทั่วไปในสังคมอีกจ านวนมากไม่ได้รับบริการดังกล่าว ความรู้สึกของ คนทั่วไป
ดังกล่าวเห็นได้ว่า ขัดกับหลักของการแก้ไขฟ้ืนฟู 

(3) การแก้ไขฟ้ืนฟูเหมาะส าหรับผู้กระท าผิดบางประเภทเท่านั้น เช่น ผู้กระท าผิด 
ครั้งแรก ซึ่งได้กระท าผิดไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือโดยพลั้งพลาด หรือท าไปเพราะความจ าเป็น  
การแก้ไขฟ้ืนฟูไม่ให้กระท าผิดซ้ าขึ้นอีกย่อมมีทางท าส าเร็จได้มาก แต่ส าหรับผู้กระท าผิดที่เคย กระท าผิด
และถูกลงโทษมาหลายครั้งแล้ว หรือพวกอาชญากรอาชีพหรือพวกท าผิดติดนิสัย โอกาสที่จะ  
แก้ไขฟ้ืนฟูให้กลับตัวจะย่อมเป็นไปได้ยาก ดังนั้น การแก้ไขฟ้ืนฟูจึงไม่สามารถจะท าให้ผู้กระท าผิด
กลับตัวได้ทุกกรณีไป 

(4) การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในเรือนจ า จะท าให้ผู้กระท าผิดได้รับตราบาป กลายเป็น
คนคุกคนตะราง เมื่อพ้นโทษออกไปก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม จึงต้องไปคบหาสมาคมกับ 
พวกเดียวกันที่ยอมรับและกลับเข้ามาในเรือนจ าใหม่ 

อย่างไรก็ตาม แม้การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูจะมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ แต่ก็เป็น 
วัตถุประสงค์ที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติอยู่ในกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องท า 
ควบคู่ไปกับหลักการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง เพ่ือแยกคนที่สมควรแก้ไขฟ้ืนฟูมาด าเนินการ  
อย่างจริงจัง ทั้งนี้ โดยผสมผสานไปกับทฤษฎีการลงโทษอ่ืน ๆ  

2.3.4 การลงโทษเพื่อข่มขู่ยับย้ังในการกระท าความผิดซ้ า 
แนวความคิดของวัตถุประสงค์ของการลงโทษแบบนี้ เป็นผลมาจากแนวความคิดของ 

ส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิม (Classical School) ซึ่งเชื่อว่าการกระท าผิดเกิดขึ้นจากคนไม่เกรงกลัว 
กฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอ ทั้งนี้  เพราะมนุษย์มีเหตุมีผล และมีเจตจ านงอิสระ  
(Free Will) ที่จะเลือกหรือไม่เลือกท าสิ่งใดก็ได้ โดยเลือกท าในสิ่งที่จะท าให้ตนเองได้รับ ประโยชน์  
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และพอใจ แต่ไม่เลือกท าสิ่งที่ท าให้เกิดความทุกข์และความเจ็บปวด มนุษย์จึงต้องรับผิดชอบ  
ต่อการกระท าของตนเอง การท าความผิดจึงเกิดจากการเลือกกระท าของเขาเอง เนื่องจากเห็นว่าได้
ประโยชน์มากกว่าจึงกล้าเสี่ยงท าผิด การลงโทษจึงควรมีขึ้นเพ่ือป้องกันการกระท าความผิด   
โดยการท าให้ผู้กระท าความผิดรู้สึกว่าผลการกระท าก่อให้เกิดความเจ็บปวดและไม่ก่อให้เกิดผลดีเลย 
เมื่อมนุษย์ได้รับความเจ็บปวดจากการกระท าความผิดมากกว่าได้รับความพอใจแล้วเขาก็จะหลีกเลี่ยง
ที่จะกระท าความผิด  

แนวความคิดของส านักอาชญาวิทยาดั้งเดิมเน้นการลงโทษเพ่ือป้องกันอาชญากรรม  
หรือข่มขวัญยับยั้งไม่ให้เกิดการกระท าความผิดขึ้นอีกในอนาคต ซีซาร์ เบ็คคาเรีย กล่ าวไว้  
อย่างชัดเจนว่า การลงโทษต้องมุ่งผลในการป้องกัน ซึ่งผลของการลงโทษก่อให้เกิดการข่มขวัญ ยับยั้ง 
2 ลักษณะ คือ การข่มขู่ยับยั้งโดยทั่วไป (General Deterrence) และการข่มขู่ยับยั้งเฉพาะราย 
(Special Deterrence) 

การข่มขู่ยับยั้งโดยทั่วไป เป็นการลงโทษผู้กระท าผิดเพ่ือข่มขู่หรือป้องกันไม่ให้คนอ่ืน  
ในสังคมกระท าผิดแบบเดียวกัน เพราะเกรงกลัวต่อการลงโทษ เช่น การลงโทษจ าคุกจะท าให้  
คนทั่วไปเห็นว่าท าผิดแล้วต้องติดคุก ต้องล าบาก ท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าท าผิด เพราะเห็น
แบบอย่าง 

ส่วนการข่มขู่ยับยั้งเฉพาะราย เป็นการลงโทษผู้กระท าผิดเพ่ือให้ผู้กระท าผิดนั้น เข็ดกลัวต่อ
การลงโทษ และไม่กลับมากระท าผิดซ้ าขึ้นอีก เนื่องจากได้รู้รสของความยากล าบาก หรือความเจ็บปวด
จากการถูกลงโทษ เป็นผลให้ต้องไตร่ตรองในการกระท าผิดว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ ในความเจ็บปวดที่เคย
ได้รับมา 

แต่การที่จะท าให้การลงโทษมีผลในการข่มขู่และยับยั้ง จะต้องท าให้การลงโทษนั้น  
เรย์ เจฟฟรีย์ กล่าวไว้ว่า จะต้องมีความแน่นอน รวดเร็ว เสมอภาค และโทษที่เหมาะสม กล่าวคือ  
มีลักษณะ 4 ประการ 

(1) การลงโทษต้องมีความแน่นอนในการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ กล่าวคือ เมื่อมี 
การกระท าผิดเกิดขึ้นแล้วจะต้องท าให้ผู้กระท าผิดมีโอกาสหลุดรอดจากการถูกจับกุมลงโทษ ไปได้ยาก  
ซึ่งจะมีผลในการข่มขู่และยับยั้งให้คนทั่วไปและผู้กระท าผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเสี่ยง กระท าผิดขึ้นอีก 
เพราะท าผิดแล้วต้องถูกจับก็ไม่คุ้มค่า 

(2) การลงโทษจะต้องกระท าได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีการกระท าผิดเกิดขึ้นแล้ว จะต้อง
สามารถน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็วให้ “เห็นผลทันตา” จึงจะท าให้ผู้กระท าผิด  
และคนทั่วไปเห็นเป็นตัวอย่างว่าเมื่อกระท าผิดแล้วจะได้รับผลร้ายเช่นไร ในทางตรงกันข้าม  
หากการกระท าผิดเกิดขึ้นแล้วอีก 3 ปีต่อมาจึงจะสามารถจับกุมตัวผู้กระท าผิดได้ หรืออีก 5 ปีต่อมา  
กว่าศาลจะลงโทษผู้กระท าผิดก็จะท าให้คนทั่วไปลืมถึงเรื่องราวการกระท าผิดที่เกิดขึ้น และท าให้  
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การลงโทษไม่มีผลในการข่มขู่ยับยั้งเพราะไม่เห็นผลทันตา ดังนั้น หากเป็นกรณีการกระท าผิดในคดี  
ที่สะเทือนขวัญประชาชนหรือคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ กระบวนการยุติธรรม โดยต ารวจ อัยการ 
ศาล อาจร่วมมือกันในการเร่งด าเนินคดี เพ่ือให้ผู้ต้องหาได้รับการพิจารณาตัดสินโดยเร็ว ก็จะท าให้  
การลงโทษมีผลในการข่มขู่ยับยั้งมากข้ึน 

(3) การลงโทษต้องมีความเสมอภาค โดยผู้ที่กระท าผิดจะต้องถูกลงโทษเท่าเทียมกัน  
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ที่คิดจะท าผิดไม่มีโอกาสแก้ตัว หรือหาทาง 
หลีกเลี่ยงหรือหาข้อยกเว้นจากการถูกลงโทษถ้าท าผิด การลงโทษจึงจะมีผลในการข่มขู่ยับยั้ง  
หากเมื่อมีการกระท าผิดแล้วบางคนได้รับโทษ บางคนมีข้อยกเว้น ก็จะท าให้การลงโทษไม่ศักดิ์สิทธิ์ ท า
ให้ต่างหาช่องทางที่จะหลบหลีกหรือหาข้อยกเว้นที่ไม่ต้องรับโทษท าให้ไม่มีความเกรงกลัวโทษ 

(4) การลงโทษจะต้องมีบทลงโทษที่ เหมาะสมและทัดเทียมกับความผิดหาก
บทลงโทษเบาเกินไปไม่ได้สัดส่วนกับการกระท าผิด ก็จะท าให้ผู้กระท าผิดและคนทั่วไป ไม่เกิด 
ความเกรงกลัวและคุ้มค่าที่จะเลี่ยงกระท าผิด แต่หากบทลงโทษหนักเกินไป ก็จะท าให้ ผู้กระท าผิด
พยายามปกปิดการกระท าผิดของตนเอง โดยการท าร้ายเหยื่อหรือท าให้เหยื่อได้รับ ผลร้ายมากขึ้น 
เช่น หากใช้โทษประหารชีวิตกับการปล้นหรือข่มขืนจะกระตุ้นให้มีการปล้นแล้วฆ่า เจ้าทุกข์ หรือ
ข่มขืนแล้วฆ่ามากขึ้นเพ่ือปกปิดการกระท าผิดของตนเองเพราะโทษเท่ากัน ในขณะเดียวกัน
กระบวนการยุติธรรมจะต้องท างานหนักมากข้ึนในการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ เพราะยิ่งมีโทษหนัก 
ยิ่งต้องมีการพิสูจน์หรือมีพยานหลักฐานที่ชัดแจ้ง ศาลจึงจะสั่ งลงโทษหากพยานหลักฐานหรือ 
การฟ้องร้องด าเนินคดีไม่รัดกุมพอก็จะเป็นโอกาสให้ผู้กระท าผิดหลุดรอดจากการถูกลงโทษไปได้  
ดังนั้น โทษจึงต้องมีความเหมาะสมและทัดเทียมกับการกระท าผิด จึงจะมีผลในการข่มขวัญยับยั้ง 
2.3.5 นิติวิทยาศาสตร์กับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด 

พยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มีบทบาทและส าคัญอย่างยิ่งในการพิสูจน์การกระท า
ความผิดและสามารถใช้ยืนยันความจริงในชั้นศาล การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการรวบรวม
พยานหลักฐานนั้น โดยกฎหมายบัญญัติให้อ านาจหน้าที่ในสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแก่
พนักงานสอบสวน โดยมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจเก็บและตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานในคดีเพ่ือน าส่งผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวนพิจารณารวบรวมไว้ในส านวน
คดีต่อไป และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ว่า กรณีมีการเสียชีวิตโดยผิด
ธรรมชาติจะมีการต้องชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยเป็นการปฏิบัติร่วมกันของพนักงาน
สอบสวนและแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบส านวนชันสูตรพลิกศพ ดังนั้นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการรวบรวมพยานหลักฐาน คือ พนักงานสอบสวน 
เจ้าหน้าที่ พิสูจน์หลักฐาน และแพทย์นิติ เวช ซึ่ งบุคคลเหล่านี้จะต้องมีความรู้  ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นระบบ มีความเป็นมาตรฐานตามหลักสากล ทั้งนี้เพ่ื อสร้าง 
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ความน่าเชื่อถือให้กับพยานหลักฐานที่ท าการตรวจพิสูจน์ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการอ านวย
ความยุติธรรมให้กับประชาชนด้วย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ  
ในกระบวนการจัดการและการวิเคราะห์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย หากเจ้ าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจทางด้านนิติวิทยาศาสตร์แล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อผลการ
ตรวจพิสูจน์ท าให้คุณค่าของพยานหลักฐานลดลงและส่งผลเสียหายต่อการพิจารณาคดีในชั้นศาล  

ในการวิเคราะห์พยานหลักฐานนั้น จะเริ่มต้นตั้งแต่ในสถานที่เกิดเหตุ ไปจนถึงขั้นการตรวจ
พิสูจน์หลักฐาน เพ่ือน าไปสู่ขั้นของการจ าลองภาพเพ่ือเชื่อมโยงเหตุการณ์ (Reconstruction) 
 ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้  (Lee, 2001) (1) ขั้นของการรับรอง (Recognition)  
(2) ขั้นการป้องกันรักษาพยานหลักฐาน (Preservation) (3) ขั้นการบันทึก (Documentation) 
 (4) ขั้นเก็บรวบรวมและบรรจุหีบห่อ (Collection) (5) ขั้นการขนส่ง (Transportation) จนน าไปสู่
ขั้นของการแปรผลหรือตีความ (Interpretation) ผลที่ได้นั้น เพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นของ 
การจ าลองภาพเพ่ือเชื่อมโยงเหตุการณ์ (Reconstruction) ซ่ึงขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยผลจาก 
การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ผลจากการวิเคราะห์พยานวัตถุในห้องปฏิบัติการ (สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ , 
2558) เพ่ือให้การจ าลองเหตุการณ์มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง สามารถน าไปเป็นข้อมูลเพ่ือใช้  
ในการสืบสวน สอบสวนคดีอาชญากรรมได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

จากการประมวลเอกสารพบงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เช่นการศึกษาของ วารุณี สายทอง  
ณิช วงศ์ส่องจ้า และ ณรงค์ กุลนิเทศ (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการและการเก็บวัตถุ
พยานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ผลการวิจัยพบว่า  
การบริหารจัดการและการเก็บวัตถุพยานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เริ่มจากการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุ เมื่อได้พยานหลักฐานแล้วจึงส่งไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ 
ในห้องปฏิบัติการ ผ่านทางกลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน โดยด าเนินการรับวัตถุพยานส่งต่อไปยัง
ห้องปฏิบัติการ รับผลการตรวจพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการ จ่ายผลการตรวจพิสูจน์ เพ่ือให้เกิด 
การท างานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนด้วยการลดขั้นตอนในการด าเนินงานและเป็นไปตาม
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยมีระบบ MIS ในการบริหารจัดการข้อมูลคดีและข้อมูลวัตถุพยาน 
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานในส่วนของ เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์มีราคาสูง  
ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
มีบุคลากรที่โอนมาจากหลายหน่วยงานท าให้มีวัฒนธรรมการท างานที่ต่างกัน ด้านแนวทางและ 
การวางแผนต้องก าหนดหลักสูตรการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการของนักนิติวิทยาศาสตร์  
ให้ชัดเจนมีคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนอย่างละเอียดตามแนวทางสากล ขั้นตอนทุกด้าน  
มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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วศิมน ธันธนาพรชัย ยุทธนา สุดเจริญ และ ณรงค์ กุลนิเทศ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสถานที่ เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ต ารวจในเขตพ้ืนที่กองบังคับ  
การต ารวจนครบาล 6 ผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างของเพศ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่ง 
มีการปฏิบัติงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุไม่แตกต่างกันทุกด้าน ส่วนความแตกต่างของระดับชั้นยศ 
เงินเดือนและเงินเพ่ิมพิเศษต่อเดือนและรายได้จากการท าส านวนการสอบสวน ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่แตกต่างกัน ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  คือ 1) ก าลังพลไม่เพียงพอ 2) สภาพการจราจรติดขัด 3) งบประมาณ 
ไม่เพียงพอ  4) ขาดความรู้ ความช านาญ 5) ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ 6) ไม่ได้รับความร่วมมือ 
จากผู้เสียหายหรือพยาน โดยมีข้อเสนอแนะคือ ควรมีการเพ่ิมอัตราก าลังพล จัดสรรงบประมาณ  
เพ่ิมมากขึ้นโดยพิจารณาจากปริมาณงานและความหนาแน่นของจ านวนประชากรในท้องที่ ควรจัดให้
มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงควรจัดให้มีการสัมมนาหรือประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสถานที่
เกิดเหตุ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการท างาน
ร่วมกัน 

คเณศ พงศ์เพ่ิมทรัพย์ (2554) ได้ท าการศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน 
ในการน านิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนคดียาเสพติดประเภทยาบ้า ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับ
งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนซึ่งท าการสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้น า
ความรู้แขนงต่าง ๆ ของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้งาน อันประกอบด้วยความรู้  
ทางฟิสิกส์ในการตรวจลักษณะทางกายภาพ ความรู้ทางเคมีในการวิเคราะห์สารเสพติด และความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานเครื่องมือและเทคนิคการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในส่วนเทคนิค  
การสืบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนใช้ในการปฏิบัติงาน คือการจั ดหา
ข้อมูลข่าวสาร เทคนิคการล่อซื้อ การจัดชุดสะกดรอยติดตาม การตั้งจุดสกัดและเข้าด าเนินการจับกุม 
โดยใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสารเสพติดเพ่ือยืนยันการกระท าความผิด 

มยุรา วิมลโลหการ (2553) ได้ท าการศึกษาการแสวงหาพยานหลักฐานในคดียาเสพติด 
โดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ ส าหรับการแสวงหาพยานหลักฐานโดยวิธีสืบสวน
ธรรมดาอาจไม่ได้ผลจึงต้องใช้วิธีสืบสวนสอบสวนพิเศษ เช่น การดักฟัง (Wiretapping) การใช้
เจ้าหน้าที่อ าพราง (Undercover) การจัดส่งภายใต้การควบคุม (Controlled Delivery) มีบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่งในการป้องกันปราบปรามและพิสูจน์การกระท าความผิด แม้ว่ามาตรการต่าง ๆ ที่กล่าว
มาจะมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ก็เป็นมาตรการที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือประโยชน์  
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ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พยานหลักฐานที่ได้จากการใช้มาตรการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา  
ก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาของศาลได้  

สุมนทิพย์ จิตสว่าง (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องกระบวนการด าเนินการป้องกันปราบปราม
และด าเนินการสืบสวนสอบสวน และด าเนินคดีของต ารวจเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างประสบปัญหาด้านการป้องกันปราบปรามและการจับกุมเด็กและเยาวชนที่กระท า
ผิดที่ไม่สามารถกระท าได้เต็มที่ เนื่องจากขาดสถานที่ที่เหมาะสมในการควบคุมเด็กและเยาวชน
ผู้ต้องหา รวมทั้งปัญหาการควบคุมขณะอยู่ที่ศาลโดยกลัวเด็กและเยาวชนจะหลบหนี ปัญหาขั้นตอน
ความยุ่งยากและระยะเวลาในการน าเด็กและเยาวชนผู้ต้องหาไปให้ศาลตรวจสอบการจับกุมภายใน
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ที่น้อยเกินไป ปัญหาการสืบสวน การสอบสวนที่มีความยุ่งยากเนื่องจากต้อง
ใช้สหวิชาชีพ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินคดีที่มีความยุ่งยากท าให้ไม่สามารถด าเนินคดีกับเด็กและเยาวชน
ที่กระท าผิดได้ หรือไม่สามารถด าเนินคดีได้อย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมการกระท าผิด นอกจากนี้  
มีการให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดมากเกินไป และได้สรุปแนวทาง  
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของต ารวจ ได้แก่ การปรับกฎหมาย รวมทั้งการแก้ไขระเบียบปฏิบัติ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของต ารวจที่มีต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
การให้ความคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดให้มีความเหมาะสม การเพ่ิมก าลังคนหรือ
งบประมาณ การเ พ่ิมบุคลากรด้านสหวิชาชีพให้ เ พียงพอต่อกา รท างานร่วมกับต ารวจ 
การปรับการท างานร่วมกับสหวิชาชีพให้ง่ายขึ้น และการจัดตั้งต ารวจเฉพาะที่ด าเนินการเกี่ยวกับคดี
เด็กและเยาวชนเหมือนศาลเยาวชนและครอบครัว 

Diokno (2016) พบว่า การท างานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดจะต้องด าเนินการ 
โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต่างจากการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
นักนิติวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องตอบค าถามเฉพาะด้านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของแต่ละคดี 
บางครั้งนักวิทยาศาสตร์ต้องเผชิญกับแรงกดดันที่จะต้องการให้เปิดเผยถึงวิธีการที่เหมาะสม  
เพ่ือประโยชน์ในการน าเสนอข้อมูลที่ตรวจพิสูจน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  
การวางแผน และการอ านวยการด้านต่าง ๆ ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่  
ฝ่ายปราบปรามให้การสนับสนุนด้านก าลังพลและยานพาหนะ ซึ่งรูปแบบวิธีการในการสืบสวนคดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คือ การรวบรวมและค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนก าหนด
แนวทางในการด าเนินการตามแผน และการประมวลผล   

 
 



 
 

25 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

2.3.6 แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายเพื่อรองรับการกลับคืนสู่สังคม
ของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆที่ใช้วิธีด าเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรม
ภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มี 
การติดต่อสื่อสารกับภายนอก การด าเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่
ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือ หรือถ้าจะออกแบบ
ใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ 
การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงาน
ของตนลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ให้ความร่วมมือและท างานในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน  
เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก 

Starkey (1997) ให้ความหมายของ เครือข่ายว่า คือกลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรือองค์กร
สมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจกรรมของตน นอกจากนี้ สนธยา พลศรี (2550)  
ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างสมาชิก ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล
ต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่ายโดยมีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ที่
ต้องการบรรลุผลร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

สรุปได้ว่า การสร้างเครือข่าย คือ การท าให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ   การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอ านวย 
ความสะดวกเพ่ือด าเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันด้วย  

อรทัย ก๊กผล (2552) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า คือ กระบวนการ
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและ
ตัดสินใจของท้องถิ่น เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 

ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2554) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า การมีส่วนร่วม
คือกระบวนการที่รัฐบาลส่งเสริมชักน าสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การพัฒนาที่ก าหนดไว้  

ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง  (2544 ) ระบุขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น  
5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การร่วมส ารวจข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 การร่วมวางแผนงาน ขั้นตอนที่ 3  
การร่วมด าเนินการตามแผนงาน ขั้นตอนที่ 4 การร่วมติดตามผลงาน และขั้นตอนที่ 5 การร่วมรับ
ผลประโยชน์ กล่าวคือ ร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดข้ึนจากโครงการทั้งผลกระทบทางลบและทางบวก 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

องค์ การอนามั ยโลก  (World Health Organization) เสนอปั จจั ย พ้ืนฐานในการระดม 
การมสี่วนร่วมของประชาชน คือ 

1) ปัจจัยของสิ่งจูงใจจากสภาพความเป็นจริงชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ทั้งในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากร หรืออ่ืน ๆ นั้น มีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือ 1) การมองเห็นว่าตน
จะได้ประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนท าไป ซึ่งถือเป็นเรื่องการกระตุ้นให้เกิดสิ่งจูงใจ และ 2) การได้
รับค าบอกกล่าวหรือชักชวนจากเพ่ือนบ้านให้เข้าร่วม โดยมีสิ่งจูงใจเป็นตัวน า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของ
การก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ  

2) ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่าชาวชนบทเป็นจ านวนมาก
จะเห็นประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา แต่ก็ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้
เนื่องจากไม่เห็นช่องทางของการมีส่วนร่วม หรือเข้าร่วมแล้วก็ไม่ได้ เป็นดังที่คาดคิดเอาไว้ เนื่องจาก 
การเข้ามามีส่วนร่วมนั้นมิได้จัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น ภาวะผู้น า ลักษณะการท างาน
กฎระเบียบ แบบแผน เป็นต้น ดังนั้น ปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามา  
มีส่วนร่วมจึงควรมีลักษณะ ดังนี้  (1) เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วม 
ในการพัฒนารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปของการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือ 
โดยมีตัวแทนก็ได้ (2) ควรมีก าหนดเวลาที่แน่ชัด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถก าหนดเงื่อนไขของตนเองได้
และ (3) ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่แน่นอน  

3) ปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม โดยปกติที่ผ่านมาในกิจกรรม
หนึ่ง ๆ แม้ว่าประชาชนจะเห็นด้วยและมีโอกาสเข้าร่วม แต่ไม่อาจก าหนดเป้าหมาย วิธีการ หรือ
ผลประโยชน์ของกิจกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระท า 

จากความหมายของการมีส่วนร่วมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 
คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม หรือด าเนินงานอย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยเริ่มตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมรับผลประโยชน์ต่าง ๆ  
จากกิจกรรมนั้น ๆ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางบ าบัด ฟ้ืนฟู ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และให้โอกาสทางด้าน
การศึกษา รวมถึงการจัดจ้างอาชีพเพ่ือสร้างรายได้แก่เด็กและเยาวชนระหว่างที่อยู่ในการควบคุม 
และหลังพ้นโทษ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้กระท าผิดกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก 

ส าหรับมาตรการบูรณาการการแก้ไขฟ้ืนฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท าผิด 
ในชุมชนระดับหน่วยงาน เป็นแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ในภารกิจคืนคนดีสู่สังคมในกลุ่มผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ถูกคุมประพฤติ
ที่ศาลสั่งคุมความประพฤติเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจ าคุก รวมถึงผู้พ้น
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ภาระในการรายงานตัว พ้นการคุมความประพฤติ ผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
พ้นโทษจ าคุกและผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขในการรายงานตัว โดยกลไก  
ในการขับเคลื่อนมาตรการบูรณาการการแก้ไขฟ้ืนฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท าผิด 
ในชุมชน จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยรูปแบบบูรณาการในระดับหน่วยงาน โดยด าเนินการผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้ 1) มาตรการ
บ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้ติดยาเสพติดและแก้ไขฟ้ืนผู้กระท าผิด 2) มาตรการการดูแลช่วยเหลือสร้างงาน
สร้างอาชีพ และ 3) มาตรการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด  

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของภาครัฐในการบูรณาการการแก้ไขฟ้ืนฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
และสงเคราะห์ผู้กระท าผิดในชุมชนจะต้องร่วมกันบูรณาการทุกภาคส่วน เนื่องจากเมื่อผู้กระท าผิด  
พ้นโทษออกไปอยู่ในสังคมแล้วย่อมเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในครอบครัว 
ชุมชน สถานศึกษา และสถานที่ท างาน ดังนั้นการให้โอกาสกลุ่มคนเหล่านี้ในการกลับตนเป็นคนดี 
และท าตามระเบียบของสังคมได้นั้น ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันดูแล ติดตาม และให้ค าแนะน าอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะแน่ใจว่าจะไม่กลับมากระท าผิดซ้ าอีก  

การศึกษาของชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี และอุนิษา เลิศโตมรสกุล (2553)  ได้ท าการศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการกระท าผิดซ้ าคดียาเสพติดกรณีศึกษาผู้กระท าผิดร้ายแรง  และมีโทษสูงและ
ต้องดูแลเป็นพิเศษ พบว่าค่านิยมดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังมาจากการมีปฏิสัมพันธ์จากการถ่ายทอดในกลุ่ม
หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองก็ได้หากกลุ่มตัวอย่างหรือผู้กระท าความผิด ยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติดังกล่าว ปรับเปลี่ยนค่านิยมดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมในการกระท าความผิดได้
ทั้งนี้ มีการศึกษาของตะวันฉาย มิตรประชา (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท า
ความผิดซ้ าของเยาวชนเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาเยาวชนภายหลังการปล่อยตัว ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพปัญหาที่มีอิทธิพลต่อการกระท าความผิดซ้ าของเยาวชนคือ สภาพแวดล้อมในครอบครัว
สภาพแวดล้อมในชุมชน และสภาพแวดล้อมในสถานฝึกและอบรมการกระท าความผิดซ้ าของเยาวชน  
มีความสัมพันธ์มากที่สุด กับปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสถานฝึกและอบรม โดยข้อเสนอแนะส าหรับ
การวิจัยครั้งนี้คือ ควรจัดให้เยาวชนที่กระท าความผิดซ้ ามีการศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ ทั้งสายสามัญ  
สายอาชีพ และการส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งการจัดให้มีงานท าเพ่ือประกอบอาชีพสุจริต ให้มีรายได้
ส าหรับการเลี้ยงชีพในอนาคต การจัดด้านสวัสดิการสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดกิจกรรมที่
หลากหลายส าหรับเยาวชนที่กระท าความผิดซ้ าโดยเฉพาะ เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนได้ตระหนักถึงตนเอง
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนการเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังก่อนการปล่อยตัว เพ่ือคืน
เยาวชนสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป 

การศึกษาของอานนท์ ฉัตรเงิน และเกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (2559) ได้ท าการศึกษา
ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมของผู้กระท าผิดซ้ าหญิง ในคดีจ าหน่ายยาเสพติด ผลการศึกษา
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ต้องขังหญิงทั้งหมดนั้นมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 25 -35 ปี 
ส่วนใหญ่มีรายได้และระดับการศึกษาที่ค่อนข้างต่ า อาศัยอยู่ตามล าพังกับบิดาหรือมารดา อาศัยอยู่ใน
แหล่งชุมชนแออัด สภาพแวดล้อมเป็นแหล่งมั่วสุมของผู้กระท าความผิดกฎหมาย เป็นแหล่งยาเสพติด 
และพบว่าสังคมไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคนที่เคยต้องโทษ สังคมไม่ให้การยอมรับหลังจาก  
การกระท าผิด คนในสังคมมีทัศนคติที่ติดลบและมีการเหยียดหยามบุคคลที่เคยต้องโทษ  

ส่วนการศึกษาของพัชรา สินลอยมา และ คณะ (2560) เรื่องการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
ของเด็กและเยาวชนไทยที่กระท าผิดซ้ าเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของชีวิตก่อนคืนสู่สังคม 
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดซ้ ามีทัศนคติต่อคุณค่าชีวิตของตนเองในอดีตในเชิงลบอันเนื่องมาจาก
ความล้มเหลวของชีวิต และในเชิงบวกอันเนื่องมาจากความภาคภูมิใจต่อความส าเร็จในสิ่งที่กระท า
เมื่อได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ โดยพบว่าส่วนใหญ่มีความตระหนักในคุณค่าชีวิต  
อยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านความสามารถ ความส าคัญของตนเอง ความส าเร็จในชีวิต และการเห็น
คุณค่าในตนเอง ในขณะที่ผลการประเมินสถานะกระบวนทัศน์ทางความคิด จิตใจ และการปฏิสัมพันธ์
กับสังคมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนมีความมุ่งหวังที่พึงประสงค์ต่อชีวิต  
ในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) วางแผนส าหรับการศึกษาต่อ 2) วางแผนส าหรับการหางานท า 
และ 3) วางแผนส าหรับการประกอบอาชีพอิสระ ส าหรับด้านการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ พบว่า
เด็กและเยาวชน มีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์จากระดับน้อยที่สุดไปสู่ระดับน้อย  
ระดับมาก และระดับมากที่สุดตามล าดับ โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางจิตใจ และกระบวน
ทัศน์ทางความคิดเป็นล าดับสุดท้าย ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ทั้งสามด้าน
มากที่สุด ได้แก่ อายุ ระยะเวลาของการฝึกอบรม ความตระหนักในคุณค่าชีวิต กิจกรรมการบ า บัด
ฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสม และการฝึกวิชาชีพที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องโครงการติดตามประเมินผล 
การจ้างงานผู้เข้าร่วมโครงการคืนคนดีสู่สังคม ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะกระท า
ผิดซ้ านั้นมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากผู้ที่ เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  
การฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกจิตส านึกและผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมแล้ว ประการส าคัญ
ผ่านการประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคมมาระยะหนึ่งแล้ว ท าให้แน่ใจ  
ได้ว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเหล่านี้มีความเป็นคนดีโดยสมบูรณ์ มีความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ภายนอก ข้อเสนอแนะโครงการวิจัย คือ ควรขยายผลเพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีงานท า โดยขยายผล
ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเห็นด้วยที่โครงการช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่ง
งานมีงานท า และไม่เป็นภาระของสังคมหรือครอบครัว 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

พนิดา นิลอรุณ และคณะ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์โครงการพัฒนาฝีมือ
แรงงานและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังโดยความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
และบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากัด 
(มหาชน) ให้ความหมายของการด าเนินโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขัง
ในรูปแบบอาชีพคอลเซ็นเตอร์ คือการท าประโยชน์คืนสู่สังคมควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ โดยมี
รูปแบบของโครงการแบ่งเป็น ด้านกระบวนการด าเนินงาน และด้านการแก้ปัญหาโดยมีที่มาจาก  
การขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมอาชีพซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมราชทัณฑ์  
ในการจัดฝึกอบรมและสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังเพ่ือให้ผู้ต้องขังเกิดทักษะ ความรู้ ประสบการณ์  
มีแนวทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายหลังพ้นโทษ โดยใช้  
กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) และพบว่า 
โครงการดังกล่าวสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสฝึกอาชีพคอลเซ็นเตอร์ อีกทั้ง
สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องการลาออกของพนักงานบริษัทและตรงตามพันธกิจว่าด้วยเรื่อง 
การท าประโยชน์เพื่อสังคม 

ศักดินา แก่นแก้ว และ มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องการฝึกวิชาชีพ
ของผู้ต้องขังชาย: กรณีศึกษาเรือนจ ากลางปัตตานี หมู่ที่ 8 ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ต้องขังชายที่เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มีความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพ  
3 อันดับแรก คือ 1) ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ 2) เกษตรกรรม และ 3) จักสาน (หวาย) ปัญหาเกี่ยวกับ 
การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังของเรือนจ ากลางปัตตานี คือมีหลักสูตร/ สาขาให้เลือกน้อย  
ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่/ วิทยากรมีน้อยและขาดการเอาใจใส่ สถานที่ฝึกอบรม
คับแคบไม่เหมาะสม และระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่แน่นอนชัดเจน ส าหรับแนวทางแก้ไขการฝึกอบรม
วิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง คือการเพ่ิมหลักสูตร/ สาขาวิชาชีพให้มีตัวเลือกมากขึ้น ควรจัดฝึกอบรมวิชาชีพที่
เกิดจากความต้องการของผู้เรียน หรือผู้สนใจเป็นหลัก หรือก าหนดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  

ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์ (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการ
แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน ของผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม  
เด็กและเยาวชน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางของการพัฒนากระบวนการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูของเด็กและ
เยาวชนในการใช้มาตรการพิเศษต่าง ๆ มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยประเด็นด้านแนวคิด 
การจัดการรายกรณี (Case Management) เป็นแนวทางท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.55 รองลงมา คือ 
รูปแบบ Rehabilitation - Oriented Community Care มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.08 และ การพัฒนาระบบ
ของศาลเยาวชนและครอบครัวในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.99 ตามล าดับ โดยสามารถสรุปรูปแบบ
ได้ดังนี้  
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ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

1) แนวคิดการจัดการรายกรณี (Case Management) พบว่า ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ครอบครัวและชุมชนของเด็กและเยาวชน เป็นสิ่งที่ช่วยในการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูบรรลุได้ดี 
ในการปรับเปลี่ยนโครงการ/ กิจกรรมการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู จะต้องจัดวางเงื่อนไขเวลาของแผน 
การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูใหม่ให้สอดคล้องกัน และจ าเป็นต้องมีการก ากับเพ่ือปฏิบัติตามแผนการแก้ไข 
บ าบัด ฟ้ืนฟู การประเมินความสามารถที่จะปฏิบัติตามแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจน
ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเด็กและเยาวชน รวมถึงครอบครัวเป็นระยะ ๆ เพ่ือติดตามแผน  
การแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู  

2) รูปแบบ Rehabilitation - Oriented Community Care พบว่า (1) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนกับเด็กและเยาวชนเป็นปัจจัยส าคัญในการแก้ไข บ าบัดฟ้ืนฟู  
(2) การแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู จ าเป็นต้องกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนค้นหาเป้าหมายชีวิตที่ดีงาม  
ของตนเอง และ (3) ความเชื่อว่าเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดสามารถเรียนรู้เติบโตและสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นสิ่งส าคัญ  

3) การพัฒนาระบบของศาลเยาวชนและครอบครัวในภาพรวม พบว่า จ าเป็นต้องมีนโยบาย
การพัฒนาและการด าเนินงานที่ชัดเจนของศาลเยาวชนและครอบครัวเพ่ือให้การใช้มาตรการพิเศษมี
ความเป็นเอกภาพ ต้องมีรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนที่เหมาะแก่สถานการณ์ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และจ าเป็นต้องมี  
แนวทางการคัดสรรผู้พิพากษาสมทบเพ่ือไปด ารงต าแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัวเพ่ิมเติม เช่น 
พิจารณาจากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอบรม การท างานหรือปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน 

นอกจากนี้ได้ประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เช่น 
การศึกษาของศักด์ินิพน สว่างวงศ์ (2557) ได้ท าการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พบว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษา เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งในการพัฒนาจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เป็นเครือข่าย
หรือองค์กรที่มีการท างานลักษณะเดียวกัน ผลักดันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ 
น าไปสู่การสร้างพลังและความแข็งแกร่งในการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันในอนาคต  
โดยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของเครือข่าย ประกอบด้วย 1) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 2) สมาชิก 
และโครงสร้างของเครือข่าย 3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย 4) การท าหน้าที่อย่างมีจิตส านึก 
5) กิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย และ 6) การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในเครือข่าย 

ฉลองชัย สิทธิวัง และคณะ (2564) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนโดยใช้
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย 6 อ าเภอน าร่อง จังหวัดน่าน พบว่าการให้แกนน าภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วม 
ในการจัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดยใช้ประสบการณ์ท างานในพ้ืนที่มาน าเสนอการได้ร่วมทบทวน
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ก าหนดทิศทางร่วมกัน น าไปสู่การปฏิบัติที่มีแนวทางสอดคล้องทิศทางเดียวกันเกิดการประสาน 
บูรณาการท างาน ท าให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขจากภาคีที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลาทัน
สถานการณ์การเสริมพลังการท างานซึ่งกันและกัน เป็นประโยชน์ที่เอ้ือต่อการท างานที่ประสบความส าเร็จ 
ได้มากขึ้น 

ยศพนต์ สุธรรม และคณะ (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคน
ดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา โดยผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพ
ปัจจุบันและปัญหาของการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลาง
ฉะเชิงเทรา คือ สังคมมีทัศนคติในด้านลบต่อผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว การประสานของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องยัง ไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนไม่มีงานรองรับหลังจากที่ผู้ต้องขังพ้นโทษ สื่อข่าวสารต่าง ๆ 
ที่สังคมได้รับเกี่ยวกับผู้ต้องขังที่พ้นโทษส่วนใหญ่ยังเป็นในด้านลบ และคนในสังคมโดยส่วนใหญ่ยัง ไม่
ตระหนักถึงความจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการคืนคนดี 2) รูปแบบที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วมเพ่ือ
คืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยในเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การรับรองความประพฤติให้กับผู้ต้ องขัง
ที่ ได้รับการปล่อยตัว การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทั้งในระหว่างต้องโทษและหลังพ้นโทษ 
การประสานงานระหว่างเรือนจ าและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตลอดจนการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้ต้องขัง และ 3) การประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชน
และเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา พบว่า รูปแบบดังกล่าวสามารถน าไปพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์
ยุติธรรมชุมชนและเรือนจ ากลางฉะเชิงเทราในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

Branch (2012) ได้ท าการศึกษาเรื่อง Reconsidering Labeling Theory: A Case Study 
of Juvenile Delinquency in Barbados งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาระบบกระบวนการยุติธรรมเด็ก
และเยาวชน และการรับรู้ปฏิกิริยาของสังคมที่มีต่อประสบการณ์การกระท าผิดกฎหมาย ผลการวิจัย
พบว่า การที่เด็กและเยาวชนถูกมองว่ามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากสังคมไม่เท่ากับการยอมรับการตีตรา
ว่าเบี่ยงเบน เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะให้ตนเองมีการศึกษา
สูงขึ้น หรือโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันด้านการค้าขายมีงานท าที่ดี มีเป้าหมายในเรื่อง
ครอบครัวทางบวก หลังได้รับการปล่อยตัว  

Jain et al. (2018) ได้ท าการศึกษาเรื่อง Evaluating the Implementation of a Collaborative 
Juvenile Reentry System in Oakland, California โดยศึกษารูปแบบระบบนวัตกรรมการคืนเยาวชนสู่
สังคม ด้วยการให้โอกาสเป็นครั้งที่ 2 ของเมืองโอ๊กแลนด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (Oakland, California’s 
Second Chance Juvenile Reentry Program) โครงการให้โอกาสเป็นครั้งที่ 2 เริ่มต้นจากพระราชบัญญัติ
การให้โอกาสเป็นครั้งที่ 2 ประกาศใช้เมื่อ ปี ค.ศ.2008 (National Reentry Resource Center, 2012) 
โดยการเปิดโอกาสให้สร้างระบบนวัตกรรม และการประสานงานในด้านการดูแลเด็กและเยาวชน 
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ในการคืนสู่สังคม ซึ่งเปิดโอกาสให้เทศบาล และหุ้นส่วนหลัก ได้สร้างความร่วมมือในการสร้าง 
ศูนย์เปลี่ยนผ่าน (Transition Center) สร้างพ้ืนที่ในการส่งต่อที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก
และเยาวชน สู่ชุมชนที่เป็นหุ้นส่วน เช่น บ้านหรือที่อยู่ การศึกษา สุขภาพ และสุขภาพจิต รวมถึง
ระบบส าหรับการสนับสนุนเด็กและเยาวชนในการกลับสู่สังคม ซึ่งมีการให้บริการและการสนับสนุน
เด็กและเยาวชนหลังได้รับการปล่อยตัว และมีกลยุทธ์ด้านชุมชนหลากหลาย เช่น  การบริหารจัดการ
แต่ละบุคคลแบบมีความร่วมมือกับชุมชน ตั้งแต่การรับตัวเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่จะท าการ
ประเมินแบบสหวิทยาการ เด็กและเยาวชนแต่ละคนที่อยู่ในความดูแล เช่น สุขภาพจิต ความต้องการ
ด้านสุขภาพ ประกันสุขภาพ ข้อมูลจากศาลหรือการคุมประพฤติ และการศึกษา โดยแบบประเมิน  
มีข้อมูลคือ แผนก่อนการปล่อยตัว แผนความส าเร็จรายบุคคล และค าสั่งศาล จนถึงการคืนสู่สังคม 
หลังการปล่อยตัว โดยทีมสหวิชาชีพจะท างานร่วมกัน เพ่ือให้แน่ใจว่า การบริการและการสนับสนุน  
ที่ให้กับเด็กและเยาวชนและครอบครัวในช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย
หลักคือ การสนับสนุนเด็กและเยาวชนผ่านช่วงการเปลี่ยนผ่านที่เปราะบางไปได้เพ่ือลดการกระท าผิดซ้ า 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือผู้กระท าผิด หรือผู้ที่เคยกระท าความผิดให้
กลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงนั้น ต้องท าให้ผู้กระท าความผิดมีความพร้อมในทุกด้านทั้งด้านทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ ด้านจิตใจและพฤติกรรมที่จะกลับคืนสู่สังคม รวมถึงการสร้างความเข้าใจกับคนใน
สังคมในการเปิดโอกาสให้การเตรียมความพร้อมในการคืนสู่สังคม โดยอาศัยความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบ าบัด ฟ้ืนฟู แก้ไข ก ากับ ติดตาม ผู้กระท าผิดภายหลังได้รับการปล่อย
ตัวออกไป เพ่ือให้พวกเขาเหล่านี้มีชีวิตที่มีคุณภาพ ปกติสุข และไม่หวนกลับมากระท าความผิดซ้ า  

 

2.4 กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 

กรอบแนวคิดการด าเนินงานครั้งนี้ ได้มีการก าหนดให้มีความเชื่อมโยงกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ฉบับปรับปรุงส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (Grand Challenge Platform) ภายใต้ชุด
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง ซึ่งมีเป้าหมาย (Objective: O) คือการสร้างสังคมที่มี
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และมีการเสริมพลัง เพ่ือสร้าง 
ความมั่นคงทางสังคม และก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Result: KR) คือมีจ านวนข้อพิพาทใน
ประเทศกรณีความไม่เป็นธรรมลดลง ร้อยละ 5  

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  เป็นแผนงานการบริหารจัดการโครงการวิจัย 
เพ่ือต่อยอดและขยายผลนวัตกรรมจากกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนา
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และส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม” ซึ่งโรงเรียนนายร้อยต ารวจ
ได้รับการสนับสนุนทุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
การก าหนดกรอบการวิจัยในครั้งนี้จึงได้มีการพิจารณาถึงการน านวัตกรรมที่เกิดจากการบริหารจัดการ
โครงการวิจัยดังกล่าวมาสู่การต่อยอดและขยายผลในเชิงปฏิบัติการ โดยการเชื่อมโยงผลผลิตที่เด่นชัด 
(Best Practice) จากกรอบการวิจัยทางด้านกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์ และฐานข้อมูล เพ่ือให้สามารถ
สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์เกี่ยวกับการอ านวยการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีการบูรณาการ 
ทั้งในเชิงกฎหมาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ าสมัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และการสร้างเครือข่าย 
ภาคประชาชนที่เข้มแข็ง ดังกรอบแนวคิดแสดงตามแผนภาพที่ 2.3  
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การบูรณาการมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานส าหรับเครือข่าย
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับ
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด 

การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญา  
ในการควบคุมเด็กและเยาวชน
ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 

บูรณาการ 
หลักกฎหมาย  

การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับการรวบรวมขอ้มูล
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน
ในระดับสถานีต ารวจ 

การพัฒนาศักยภาพงานตรวจ
พิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชน
ผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการ
ความรู้ด้านวัตถพุยานทาง 
นิติวิทยาศาสตร์ 

การยกระดับความรว่มมือด้าน 
การใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติด 
ในเส้นผมระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อป้องกันการเสพซ้ า
ของเด็กและเยาวชน 

การพัฒนาเทคนิคและขยายผล 
การด าเนินงานด้านการตรวจสาร 
เสพติดในเส้นผมเพื่อป้องกันการ
กระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็ก
และเยาวชน 

 

การพัฒนาหลักสูตรการฝึก
วิชาชีพส าหรับการเตรียม
ความพร้อมในการกลับคืนสู่
สังคมของเด็กและเยาวชนท่ี
เคยกระท าผดิเกีย่วกับยาเสพติด 

การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย
อาชีพเพื่อรองรับการกลับคืนสู่
สังคมของเด็กและเยาวชน 
ทีเ่คยกระท าผดิเกีย่วกบั 
ยาเสพตดิ 

ประยุกต์ใช้ 
นิติวิทยาศาสตร์ 

ผนึกพลังเครือข่าย 

นวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทย 

การขยายผลสู่การปฏิบัต ิ
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

แผนภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิด
การด าเนินงาน 

ประเมินผลส าเร็จ 

รูปแบบการบูรณาการหลักกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์ และเครือข่ายการมีส่วนร่วม  
เพ่ือการอ านวยความยุติธรรม 

ที่มีประสิทธิภาพและป้องกันการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด 
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2.5 ความเชื่อมโยงของแต่ละกรอบการวิจัย/ โครงการวิจัย  

จากกรอบแนวคิดการด าเนินงานข้างต้น สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ  
แต่ละกรอบการวิจัยได้อย่างชัดเจน โดยการด าเนินงานในระยะที่ 2 นี้ มุ่งเน้นให้เกิดการขยายผล 
และต่อยอดนวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทยในระยะที่  1 สู่การปฏิบัติในเชิงรูปธรรมเพ่ือสร้าง 
ความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงกฎหมาย
ที่จะเกิดการบูรณาการเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายในการอ านวยความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดของตัวเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทน
การด าเนินคดีอาญา ซึ่งถือเป็นการผสมผสานระหว่างมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม
ในการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การเปลี่ยนแปลงในมิติต่อมาคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการผลักดันการประยุกต์ใช้
กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วน
ของการใช้ประโยชน์ในกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานที่มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  
และการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแสวงหาวัตถุพยานที่มี
น้ าหนักในกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล การป้องกันการกระท าผิดซ้ าโดยใช้เทคนิควิธีการพิเศษ 
ที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากล (การตรวจสารเสพติดในเส้นผม) และลดข้อจ ากัดของวิธีการ
แบบเดิม (การตรวจสารเสพติดทางปัสสาวะ) รวมไปถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีเด็กและเยาวชน
ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีระบบฐานข้อมูลเฉพาะคดีเด็กและเยาวชนที่แยกออกจากฐานข้อมูล
คดขีองผู้ใหญ่ 

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือการสร้างความยั่งยืนให้กับกระบวนการ
คืนเด็กดีสู่สังคมไม่ให้หวนกลับมากระท าผิดซ้ า โดยกระบวนการส าคัญคือการประยุกต์ใช้แนวคิดทาง
จิตวิทยาสังคมในการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวสู่ชุมชน 
ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของคนในสังคมในการให้โอกาสเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้มีพ้ืนที่
จุดยืน มีอาชีพสุจริต หรือมีแนวทางการด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพตามครรลองของสังคมปกติ ซึ่งจ าเป็น 
อย่างยิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาหลักสูตรทางอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
รวมไปถึงการขยายเครือข่ายภาคีสถานประกอบการที่จะเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้เด็ก  
และเยาวชนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ าอีก  
และประการส าคัญคือการน าเสนอกรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จให้สาธารณชนได้ทราบ เพ่ือให้
เกิดการผลักดันในเชิงนโยบายที่สัมฤทธิ์ผลโดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นข้อมูลสนับสนุน และเกิดเป็น
พลังใจเชิงบวกแก่เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดให้มีทัศนคติและก าลังใจในการกลับตนเป็นคนดี 
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ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สรุปขอบเขตของโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงกับกรอบการวิจัยของแผนงาน ดังนี้ 

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ใน
การด าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  เป็นโครงการที่ขยายและ 
ต่อยอดมาจากระยะที่ 1 ในด้านนวัตกรรมทางด้านกฎหมาย และในการวิจัยในระยะที่ 2 นี้สามารถ
เชื่อมโยงกับโครงการย่อยที่ 1 คือ เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจทราบถึงสถานการณ์การกระท าผิดของเด็ก  
และเยาวชนที่ท าผิดในคดียาเสพติด ผลการวิเคราะห์รูปแบบการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน และ
ผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการกระท าผิด จะท าให้สามารถก าหนดแนวทางหรือคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนได้ โดยในการวิจัยครั้งนี้
จ าแนกแนวทางการด าเนินการใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
ประเด็นที่ 2 การอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนอายุเกิน 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 
ประเด็นที่ 3 การอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนอายุเกิน 15 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี   

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้การอ านวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพภายใต้การค านึงถึงการคุ้มครอง
สิทธิและประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ การจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับ
เครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงต้องมีความ
ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การอ้างอิงในเชิงปฏิบัติการได้จริง โดยผลผลิตของโครงการย่อยที่ 1 ได้แก่  

1) จ านวนข้อกฎหมายและระเบียบที่น ามาอ านวยความยุติธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
กระท าผิดที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  

2) จ านวนคู่มือที่มีขั้นตอน วิธีการ และการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนกระท าผิดที่มีช่วง
อายุแตกต่างกัน 

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการ
ควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด เป็นโครงการที่ขยายผลและต่อยอดมาจาก
ระยะที่ 1 ในมิติที่ 1 นวัตกรรมทางกฎหมาย ในการต่อยอดระยะที่ 2 เป็นการใช้มาตรการพิเศษใน
การด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด โดยมีทางเลือกให้เด็กและเยาวชนที่กระท าผิด
แทนการควบคุมตัว ได้แก่ การน าเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการพิจารณาทางอาญาในชั้นก่อนฟ้อง 
การควบคุมเด็กและเยาวชนโดยชุมชน และการเข้าร่วมโครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น ผลที่
ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติดในฐานะ  
ผู้เสพ หรือผู้กระท าผิดในคดียาเสพติดที่เป็นความผิดครั้งแรก หรือในคดียาเสพติดที่มีส่วนร่วม  
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ในการกระท าผิดเพ่ือให้โอกาสในการเรียนหนังสือ โอกาสในสังคมโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุม
โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยผลผลิตของโครงการย่อยที่ 2 ได้แก่ 

1) จ านวนมาตรการพิเศษในการน ามาด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชน  
ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 

2) จ านวนเด็กและเยาวชนที่ท าผิดในคดียาเสพติดที่สามารถเข้าสู่มาตรการพิเศษ 
ในการน ามาด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 

โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรวบรวม
ข้อมูลการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ เป็นโครงการที่ขยายผลการด าเนินงาน 
มาจากโครงการระยะที่ 1 ในมิตินวัตกรรมด้านฐานข้อมูล คือ โครงการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับวิเคราะห์อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(JUDA) ซึ่งในระยะที่ 2 นี้จะท าการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน
จากสถานีต ารวจในเขตกรุงเทพมหานคร และตัวแทนสถานีต ารวจในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย 
ในระหว่างปี 2558 ถึงปัจจุบัน โดยเก็บข้อมูลใน 3 ด้าน คือ ด้านข้อมูลทั่วไป ด้านข้อมูลเกี่ยวกับคดี 
และข้อมูลด้านพยานหลักฐานในการด าเนินคดี ผลที่ได้รับจากโครงการ จะสามารถน าข้อมู ลมาท า 
การเรียบเรียงไว้ในฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนกระท าผิดในคดียาเสพติด เพ่ือท าการวิเคราะห์
สถานการณ์การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนที่ท าผิดในคดียาเสพติด วิเคราะห์รูปแบบการกระท าผิด
ของเด็กและเยาวชน และวิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการกระท าผิด และน าฐานข้อมูลดังกล่าว
เชื่อมโยงข้อมูลไปยังโปรแกรม JUDA เพ่ือท าให้ได้ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถพยากรณ์
รูปแบบการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน รวมถึงวิเคราะห์ระดับความรุนแรงในการกระท าผิดใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลผลิตของโครงการย่อยท่ี 3 ได้แก่ 

1) จ านวนฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด ที่ได้รับการวิเคราะห์ถึงระดับสถานการณ์
การกระท าผิด รูปแบบการระท าผิด ระดับความรุนแรงในการกระท าผิด ของเด็กและเยาวชน 
ในคดียาเสพติด จ านวนไม่ต่ ากว่า 100 คดี 

2) จ านวนรูปแบบการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน ที่สามารถจ าแนก
เป็นผู้กระท าผิด หรือเป็นผู้เสพยาเสพติด ไม่ต่ ากว่า 100 คดี  

3) จ านวนสถานีต ารวจในพ้ืนที่ที่สามารถใช้โปรแกรม JUDA ในการวิเคราะห์การกระท าผิดของ
เด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด ไม่ต่ ากว่า 20 สถานีต ารวจ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชน
ผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์  เป็นโครงการที่
ขยายผลและต่อยอดจากระยะที่ 1 ในมิติที่ 2 นวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ ในการต่อยอดระยะที่ 2 
จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ต ารวจด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน หรือนักวิทยาศาสตร์ 
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในส านักงานพิสูจน์หลักฐาน และพนักงานสอบสวนที่ท าหน้าที่ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
วิธีการด าเนินการวิจัย คือ การอบรมให้ความรู้และการถอดบทเรียนปัญหา อุปสรรค และแนวทางใน
การเพ่ิมศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชน เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ต ารวจกับเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ในงานด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานให้มี
ประสิทธิภาพรวมกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยผลผลิตของโครงการย่อยท่ี 4 ได้แก่ 

1) คู่มือส าหรับพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ที่มีความรู้เกี่ยวกับงานตรวจ
พิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่ เกิดเหตุในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน จ านวน 
ไม่ต่ ากว่า 100 เล่ม  

2) ร้อยละของความรู้ที่พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
งานตรวจพิสูจน์หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

3) จ านวนพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ที่มีความรู้เกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์
หลักฐาน และการตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน จ านวนไม่ต่ ากว่า 300 คน 

 
โครงการวิจัยย่อยที่ 5 การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดใน

เส้นผมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชน  เป็นโครงการ 
ทีข่ยายผลและต่อยอดจากระยะที่ 1 ในมิติที่ 2 นวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งในการต่อยอดระยะที่ 2 
จะเป็นการประสานงานเพ่ือผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ผ่านการร่วมกันจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับการน าเทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมมาใช้ในการป้องกันการเสพซ้ า 
ของเด็กและเยาวชน โดยผลผลิตของโครงการย่อยท่ี 5 ได้แก่ 

1) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการน าเทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมมาใช้ 
ในการป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน 

2) บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ฉบับ 

 



 
 

39 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

โครงการวิจัยย่อยที่ 6 การพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสาร
เสพติดในเส้นผมเพื่อป้องกันการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน  เป็นโครงการ 
ที่ขยายผลและต่อยอดจากระยะที่ 1 ในมิติที่ 2 นวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งในการต่อยอดระยะที่ 2 
จะเป็นพัฒนาเทคนิคการตรวจให้มีความสะดวกมากข้ึนแต่มีราคาถูกลง เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งาน
ได้กว้างมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการขยายผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีต ารวจ 
สถานพินิจ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานตรวจพิสูจน์  
สารเสพติดในร่างกายของเด็กและเยาวชน และลดข้อจ ากัดของการตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ 
โดยผลผลิตของโครงการย่อยท่ี 6 ได้แก่  

1) เจ้าหน้าที่ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรม 
เด็กและเยาวชนสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผม ไมน่้อยกว่า 200 คน 

2) เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติดในหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสารเสพติด 
ในเส้นผมไม่น้อยกว่า 200 คน 

3) ต้นแบบชุดเครื่องมือการตรวจสารเสพติด ในเส้นผมที่มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ 
และราคาประหยัด ไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

โครงการวิจัยย่อยที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อม 
ในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นโครงการที่ขยายผล
และต่อยอดจากระยะที่ 1 ในมิติที่ 3 นวัตกรรมทางฐานข้อมูล ซึ่งในการต่อยอดระยะที่ 2 จะเป็น  
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมที่มุ่งเน้นทักษะ
อาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งเด็กและเยาวชนจะสามารถน าไปใช้ได้จริง ทั้งในแง่  
ของการร่วมงานกับสถานประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ โดยผลผลิตของโครงการย่อยที่ 7 ได้แก่ 

1) หลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างโปรแกรมเตรียมความพร้อม
ก่อนกลับคืนสู่สังคม ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร  

2) เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม  
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพไม่น้อยกว่า 200 คน 

โครงการวิจัยย่อยที่ 8 การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพื่อรองรับการกลับคืนสู่สังคม
ของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นโครงการที่ขยายผลและต่อยอดจาก
ระยะที่ 1 ในมิติที่ 3 นวัตกรรมทางฐานข้อมูล ซึ่งในการต่อยอดระยะที่ 2 เป็นการขยายเครือข่าย  
ของสถานประกอบการที่พร้อมให้ความร่วมมือในการมอบโอกาสในการคืนสู่สังคมแก่เด็กและเยาวชน
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ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกวิชาชีพของโครงการย่อยที่  7 โดยมุ่งการปรับทัศนคติ 
ของเด็กและเยาวชนให้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง และการสร้างความเข้าใจแก่สังคมและสถาน
ประกอบการ ในการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิด
ให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ และไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกครั้ง โดยผลผลิตของ 
โครงการย่อยที่ 8 ได้แก่ 

1) เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือการปรับทัศนคติให้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง และการแนะแนวทางอาชีพจาก
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 300 คน 

2) จ านวนหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่รับเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิด 
เข้าท างานภายหลังได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่สังคม ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

3) เด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดและได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่สังคม สามารถ
ประกอบอาชีพหรือมีงานท าไม่น้อยกว่า 50 คน 

 
2.6 แผนการด าเนินงาน ขั้นตอน และรูปแบบการท างาน  

2.6.1 แนวทางการด าเนินงานและวิธีการบริหารแผนงานตามขอบเขตการด าเนินงาน 
การด าเนินงานด้านการบริหารโครงการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจข้างต้น

ผู้จัดการโครงการวิจัย (Research Manager) ได้ก าหนดขอบเขตส าหรับการบริหารจัดการ
โครงการวิจัยไว้ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัย (gap analysis) ที่จ าเป็นต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของ 
การอ านวยกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมที่ผ่านมาว่ายังขาดในส่วนใด รวมถึง  
การวิเคราะห์จุดเด่นของนวัตกรรมที่เป็นผลผลิตจากการด าเนินงานในระยะที่ผ่านมา ว่าจะสามารถ
ขยายผลและต่อยอดการด าเนินงานหรือการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้าง 
โดยก่อนสิ้นสุดการด าเนินโครงการในระยะที่ 1 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการได้
ก าหนดให้โครงการย่อยทุกโครงการ จัดท าเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) เพ่ือน าเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับการน าผลผลิตหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปขยายผลหรือต่อยอดในระยะต่อไป 

2) ประชุมระดมสมองเพ่ือให้ได้กรอบการวิจัยที่ตอบโจทย์การน านวัตกรรมการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนไปสู่การปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้น  
การอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีการบูรณาการในเชิงกฎหมาย การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีล้ าสมัยทางนิติวิทยาศาสตร์  และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่ เข้มแข็ ง  
โดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเบื้องต้นจากเอกสาร
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เชิงหลักการ (Concept Paper) ที่แต่ละโครงการได้น าเสนอไว้ก่อนสิ้นสุดการด าเนินโครงการในระยะ
ที่ 1 ซึ่งผลจากการพิจารณาได้ข้อสรุปว่า มีนวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทยที่ถือเป็นผลการด าเนินงาน 
อันเป็นเลิศ (Best Practice) และสามารถขยายผลต่อยอดการด าเนินงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในเชิงปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรม จ านวนทั้งสิ้น 8 นวัตกรรม ภายใต้กรอบแผนงานวิจัย 3 มิติ 
จ าแนกได้ ดังนี้ 1) นวัตกรรมทางกฎหมาย ได้แก่ คู่มือส าหรับพนักงานสอบสวนในคดีเด็กและเยาวชน 
และคู่มือการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิ งสมานฉันในคดี เด็กและเยาวชน 2) นวัตกรรม  
ทางนิติวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรม JUDA คู่มือการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์  
ระบบการตรวจสารเสพติดในเส้นผม และ เทคนิคการตรวจกัญชาในเส้นผม และ 3) นวัตกรรม 
ทางฐานข้อมูล ได้แก่ รูปแบบการสร้างความร่วมมือเพ่ือคืนเด็กดีสู่สังคม และภาคีเครือข่าย  
สถานประกอบการเพ่ือการสร้างงานสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชน 

3) พิจารณาโครงการที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานและ
สามารถตอบโจทย์การวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการได้  
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่คณะผู้ด าเนินโครงการย่อยทั้ง 8 โครงการ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
เอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการ 
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

4) น าเสนอการสรุปโครงการที่เห็นสมควรได้รับการสนับสนุนต่อส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) โดยจัดท าเป็นข้อเสนอแผนงานวิจัยภายใต้แนวคิดแผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการวิจัยย่อย จ านวน 8 โครงการ 

5) ประชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/แผนงาน และรายงานสมบูรณ์ 
ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

6) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการที่รับผิดชอบ 
7) จัดประชุมและติดตามประเมินผลโครงการ/แผนงานอย่างใกล้ชิด 
8) ตรวจเยี่ยมการด าเนินกิจกรรมของโครงการ/แผนงาน 
9) สรุปผลการด าเนินโครงการที่รับผิดชอบ 
10) จัดประชุม/สัมมนา เผยแพร่ความรู้จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
11) จัดท าสรุปและให้ข้อเสนอแนะในการน าไปสู่นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ 

รวมทั้งการผลักดันให้เกิดการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์สู่สาธารณะ 
ขอบเขตการบริหารจัดการโครงการวิจัยตามข้อ 1 ถึง 11 สามารถสรุปได้ตามแผนภาพที่ 2.4 
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นวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทย  
ระยะที่ 1 

ทุกโครงการจัดท า Concept 
Paper เพ่ือขยายผลในระยะที่ 2 

คณะกรรรมการบริหารจัดการ
โครงการพิจารณา Best Practice  

ได้นวัตกรรมที่เป็น Best Practice  
เพ่ือการขยายผล จ านวน 8 นวัตกรรม 

เสนอแผนงานวิจัยต่อส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ในระยะที่ 2 

บริหารจัดการแผนงานตามกรอบการ
วิจัยที่ก าหนด 

ให้ค าปรึกษา/ติดตามประเมินผล
โครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงาน 

สรุปผลการด าเนินงาน 
และน าเสนอสู่สาธารณะ 

แผนภาพที่ 2.4 ขอบเขตการบริหารจัดการโครงการวิจัย 
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2.6.2 การบริหารแผนงานตามขอบเขตการด าเนินงาน 
 การบริหารแผนงานให้บรรลุเป้าประสงค์ตามขอบเขตการด าเนินงานของแต่ละ  

โครงการย่อยนั้น ผู้จัดการโครงการวิจัย (Research Manager) จะใช้แนวคิดตามหลักการของการ
บริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางของการบริหารแผนงานดังต่อไปนี้ 

1) จัดท ากรอบการวิจัยและโจทย์การวิจัยของแผนงานเพ่ือประสานไปยังหน่วยงานหรือ
คณะผู้วิจัยที่ด าเนินโครงการในระยะที่ 1 และมีผลผลิตจากการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ซึ่งสะท้อนถึงผลผลิต (Output) จากการด าเนินงานที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศในสังคมยุคดิจิทัล และก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) ด้านการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของ 
การอ านวยความยุติธรรม จนสามารถส่งผลกระทบ ( Impact) ต่อการพัฒนาวิทยาการทางด้าน
กระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ เพ่ือร่วมขยายผลการด าเนินงานให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรม 
ด้านการป้องกันการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม  

2) การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของข้อเสนอโครงการ ผู้บริหารแผนงานได้ด าเนินการ
ประสานและค้นหานักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ จากเครือข่ายสถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนนายร้อยต ารวจ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยในแต่ละโครงการจะต้องมี  
การก าหนดขอบเขตของการด าเนินโครงการที่ชัดเจน มีการวางแผนการด า เนินโครงการและวิธีการ
ด าเนินงานหรือแนวทางปฏิบัติที่ให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์
หรือเทคนิคเฉพาะที่จะส่งผลให้โครงการนั้น ๆ ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการที่เสนอข้อเสนอเข้ามาจะต้องมีการค้นหาปัญหา/ความต้องการของกลุ่ มเป้าหมาย (Users)  
ที่จะน าผลการด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยแต่ละโครงการต้องเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ  
มีความท้าทายของโจทย์วิจัย สามารถท าได้จริง หัวข้อมีความน่าสนใจ ผลผลิตที่ได้เกิดผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศในการแก้ปัญหานั้น ๆ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในระยะเวลา 
ไม่เกิน 3 ปี เพ่ือให้โครงการวิจัยตามกรอบการวิจัยมีประเด็นที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี 
หากเกิดความเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่โครงการก าลังด าเนินอยู่ เ ช่น งบประมาณ บุคลากร  
หรือเงื่อนไขแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ผู้จัดการ
โครงการวิจัย (Research Manager) ได้พิจารณาโครงการที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่
อุตสาหกรรม (Technology Readiness Level - TRL) ในระดับ 4 ขึ้นไปร่วมด้วย 

3) การก ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
เพราะเม่ือน าแผนการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติแล้วแผนนั้น ๆ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้น 
การวางแผนโครงการจึงต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
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4) การให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยการตรวจสอบการด าเนินการ
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง เน้นการควบคุมและก ากับติดตามอย่างเคร่งครัด มีการนัดประชุมเพ่ือ
ตรวจสอบการด าเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้ความพยายามในการกระตุ้นหรือ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะท างานเกิดความตื่นตัวและมีความพร้อมส าหรับ 
การแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ก าลังด าเนินงาน ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องค านึงถึง
ความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาด เพราะการประเมินความเสี่ยง  
ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินกิจกรรมเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะสามารถป้องกันความผิดพลาดที่อาจ
เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินกิจกรรมได้อย่างทันท่วงที  

5) การประสานความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือสนับสนุนให้เกิดพันธะสัญญา
ของสมาชิกในแต่ละคณะท างานที่จะด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้ ผู้จัดการโครงการวิจัย (Research 
Manager) จ าเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
การวางแผนโครงการ การก าหนดบทบาทของสมาชิกในคณะท างาน การก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ และหาแหล่งทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน เป็นต้น 

6) การผลักดันให้เกิดการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึง  
การส่งเสริมให้เกิดเป็นกลไกที่จะน าไปสู่นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนการผลักดันให้
เกิดการเผยแพร่ผลการศึกษาและการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

จากแนวทางการบริหารแผนงานตามขอบเขตการด าเนินงานข้างต้น ผู้บริหารแผนงานจะต้อง
มีความมุ่งมั่นให้การด าเนินงานให้โครงการส าเร็จลงได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งกุญแจที่ส าคัญที่สุดของ  
การบริหารโครงการคือจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจกับผลลัพธ์
ที่เกิดจากการด าเนินงาน โดยจะมีการตรวจสอบและประเมินการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน  
ที่จะผลักดันแต่ละโครงการให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพ   
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3.1  การเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน  
3.2  การติดตามการด าเนินงานโครงการ  
3.2  การประชุมเพื่อช้ีแจงการก าหนดส่งงวดงานตามสญัญา และ

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์  
3.4  แนวทางการก ากับ ติดตาม และประเมินผล โครงการวิจัยที่ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย  
3.5  การสรุปผลและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินงาน 

 3 
 บทที่ 
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ผู้บริหารโครงการได้มีการด าเนินงานตามแผนงานและตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้บริหารได้แบ่งผลการด าเนินงานออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ คือ 1) การเตรียม 
ความพร้อมการด าเนินงาน 2) ช่วงระหว่างการด าเนินงาน 3) การชี้แจงการส่งงวดงานตามสัญญา  
4) การก ากับ ติดตาม และประเมินผล โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 5) การสรุปผลและ
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังแผนภาพที่ 3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การสรุปผลและเผยแพร่
ผลการด าเนินงาน 

การเตรียมความพร้อม
การด าเนินงาน 

การติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ 

การประชุมเพื่อชี้แจง 
การก าหนดส่งงวดงานตาม

สัญญา และแบบฟอร์ม
รายงานความก้าวหน้า 
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

แนวทางการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล 

โครงการวิจัยที่ได้รับ

- การประชุมสรรหา

และแต่ งตั้ งคณะ 

กรรมการบริหาร

โครงการรวมทั้ ง

ก า ห น ด ก ร อ บ 

การวิจัยและวาง

แ ผ น ก า ร

ด าเนินงาน 

- การประชุมชี้แจง

กรอบการวิจัยและ

ประชาสั ม พันธ์

การด าเนินงาน 

- การพิจารณาข้อเสนอ

โครงการที่มีกรอบการ

ด าเนินงานและบริบทของ

เนื้อหาสอดคล้องกับกรอบ

การวิจัยที่ก าหนด 

- จัดท าสัญญาและข้อตกลง

การด าเนินโครงการ 

- การจัดท าคู่มือการด าเนิน

โครงการส าหรับโครงการย่อย 

แผนภาพที่ 3.1  แผนการด าเนินงานภาพรวมโครงการ 
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3.1 การเตรียมความพร้อมการด าเนินงาน  

3.1.1  การประชุมสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ รวมทั้งก าหนดกรอบการ
วิจัยและวางแผนการด าเนินงาน 

การประชุมครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
โดยศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา อาจารย์ (สบ 6) ประจ าโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
เป็นประธานในการประชุมและมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 คน ดังรายนามต่อไปนี้ 

ทั้งนี้ ประธานในการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงการที่ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) มีหนังสือเลขที่ วช 0404.5/444 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 แจ้งอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย
และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
การอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประจ าปีงบประมาณ 
2564 ตามสัญญาเลขที่  วช.อว.(ก) (กบท.2)/114/2564 ลงวันที่  31 มีนาคม พ.ศ.  2564  
จึงต้องมีการเตรียมการตามกรอบการด าเนินงานให้เหมาะสม โดยต้องมีการสรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ดังนี้ 

 

1) ศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต ารวจเอก ดร.ธิติ มหาเจริญ 
3) ร้อยต ารวจเอก ดร.ปริญญา สีลานันท์ 
4) พันต ารวจโท สิทธานต์ เกตุศรี 
5) อาจารย์ศราวุฒิ ส ารวมดี 
6) อาจารย์เปมิกา สนิทพจน์ 
7) อาจารย์วิชิต  แย้มยิ้ม 
8) นางสาวณัฐธิดา แซ่ด่าน 
9) นางสาวนิโลบล บุญกระจ่าง 

10) นางสาวชนัญชิดา วงศ์เขียว 
11) นางสาวเนตรนภา  พิมพาพร 
12) นางสาวศิริพร  เทพวงค์ 



 
 

48 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
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คณะกรรมการบริหารโครงการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
บริหารจัดการด าเนินการติดตามและก ากับดูแลโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ  

และวิเคราะห์ สรุปผล และก ากับติดตามโครงการย่อยในแผนงาน พร้อมจัดท ารายงานความก้าวหน้า  
และรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจน ด าเนินการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นโครงการ 

คณะกรรมการตรวจสอบทางวิชาการ  
รศ.พล.ต.ต. ดร.กิตติ์ธนทัต  เลอวงศ์รัตน์ กรรมการ 
อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา 
รศ. ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รศ. ดร.สุณีย์  กัลยะจิตร กรรมการ 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ. ดร.ธงชัย เตโชวิศาล   กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผศ.พ.ต.อ. ดร.สฤษดิ์   สืบพงษ์ศิริ กรรมการ  

ที่ปรึกษา  
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ประธานที่ปรึกษา 
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ (1)  ที่ปรึกษา 
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ (2)  ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการบริหารแผนงานวิจัย  
ศ.พล.ต.ต. หญิง ดร.พัชรา   สินลอยมา ผู้จัดการโครงการวิจัย 
อาจารย์ (สบ 6) ประจ าโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
ศ.พล.ต.ต. ดร.ชชันันท์ ลีระเติมพงษ์ รองผู้จัดการโครงการวิจัย 
คณบดีคณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
ผศ.พ.ต.อ. ดร.ธิติ มหาเจริญ รองผู้จัดการโครงการวิจัย 
อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
ร.ต.อ. ดร.ปริญญา สีลานันท ์ นักวิจัยโครงการ 
อาจารย์ (สบ 1) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
อาจารย์ศราวุฒิ  ส ารวมดี  นักวิจัยโครงการ 
อาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม นักวิจัยโครงการ 

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบทางวิชาการของข้อเสนอการวิจัยตามแบบพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอ
โครงการวิจัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ตรวจสอบ ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ก่อนจัดพิมพ์รายงาน
ฉบับสมบูรณ์และด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  
อาจารย์เปมิกา สนิทพจน์ กรรมการ 
นางสาวนิโลบล บุญกระจ่าง กรรมการ 
นางสาวณัฐธิดา แซ่ด่าน กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวศิริพร เทพวงค์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ประสานงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานภายใต้กิจกรรมบริหารโครงการ รวมทั้ง

รับผิดชอบงานธุรการ และสนับสนุนกิจกรรมบริหารโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นโครงการ 

ประเด็นส าคัญอีกหนึ่งประเด็นคือ เรื่องการร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยที่ประชุม  
ได้มีมติร่วมกัน ดังนี้  

1) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 10 เดือน หลังลงนามในสัญญา 
2) ก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของข้อเสนอโครงการ โดยประสานและค้นหานักวิจัยที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ จากเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน
นายร้อยต ารวจ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยในแต่ละโครงการจะต้องมีการก าหนดขอบเขตของการด าเนินโครงการที่
ชัดเจน มีการวางแผนการด าเนินโครงการและวิธีการด าเนินงานหรือแนวทางปฏิบัติที่ ให้  
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์หรือเทคนิคเฉพาะที่จะส่งผลให้
โครงการนั้น ๆ ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ  

นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลงได้
เป็นอย่างดี หากเกิดความเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่โครงการก าลังด าเนินอยู่ เช่น งบประมาณ 
บุคลากร หรือเงื่อนไขแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้จัดการ
โครงการวิจัย (Research Manager) จะพิจารณาโครงการที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยี 
สู่อุตสาหกรรม (Technology Readiness Level - TRL) ในระดับ 4 ขึ้นไปร่วมด้วย 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

3) คุณสมบัติผู้รับผิดชอบโครงการที่ เสนอข้อเสนอเข้ามาจะต้องมีการค้นหาปัญหา/ 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Users) ที่จะน าผลการด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยแต่ละ
โครงการต้องเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ มีความท้าทายของโจทย์วิจัย สามารถท าได้จริง หัวข้อมีความ
น่าสนใจ ผลผลิตที่ได้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในการแก้ปัญหานั้น ๆ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เพ่ือให้โครงการวิจัยตามกรอบการวิจัยมีประเด็น
ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4) การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบการ
วิจัยข้างต้นส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Paper) จ านวน 2 ชุด พร้อมข้อมูลในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF และ MS Word) ที่บันทึกในแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี จ านวน 1 ชุด โดยมี
รายละเอียดตามแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ  

5) ก าหนดให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ท าหนังสือ 
ถึงศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา อาจารย์ (สบ6) ประจ าโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
เลขที่ 90 หมู่ 7 ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 

 
ส าหรับการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ผู้จัดการโครงการวิจัย  

ได้จัดท าหนังสือแจ้งให้กับหน่วยงานเครือข่ายที่ได้ด าเนินงานร่วมกันในระยะที่ 1 ทราบถึงวัตถุประสงค์ 
ของแผนงานวิจัย โดยมีจ านวน 4 หน่วยงาน 8 โครงการย่อย ได้แก่  

โครงการวิจัยย่อยที่ 1  การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ 
ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
โทรศัพท์ 08 9858 6605 
อีเมล suwanna6605@gmail.com 

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็ก
และเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 

ผู้รับผิดชอบหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์  
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โทรศัพท์ 09 2323 2833 
อีเมล md_2517@hotmail.com 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

โครงการวิจัยย่อยที่ 3  การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรวบรวมข้อมูล 
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต ารวจเอกสุรัตน์ สาเรือง  
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
โทรศัพท์ 09 4195 3592  
อีเมล surat@rpca.ac.th 

โครงการวิจัยย่อยที่ 4  การพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชนผ่าน 
การถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต ารวจเอก ดร.ธิติ มหาเจริญ  
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
โทรศัพท์ 09 9194321  
อีเมล m_thiti@yahoo.com 

โครงการวิจัยย่อยที่ 5  การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผม
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชน 

ผู้รับผิดชอบหลัก พันต ารวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร  
 กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
 โทรศัพท์ 08 9969 3053 
 อีเมล leeampika@yahoo.com 
โครงการวิจัยย่อยที่ 6  การพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติด 

ในเส้นผมเพื่อป้องกันการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวสุปราณี พันธะทัน  
 กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
 โทรศัพท์ 0 2913 7758 
 อีเมล s_pantatan@yahoo.com 
โครงการวิจัยย่อยที่ 7  การพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อม 

ในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย มหาคีตะ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โทรศัพท์ 08 3243 0080  
อีเมล charl_guy@hotmail.com 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

โครงการวิจัยย่อยที่ 8  การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการกลับคืนสู่สังคมของเด็ก
และเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ผู้รับผิดชอบหลัก ร้อยต ารวจเอก ดร.ปริญญา สีลานันท์ 
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 โทรศัพท์ 08 3993 5563 

   อีเมล parinyaseelanan@hotmail.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.2 การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
 การประชุมครั้งที่ 2 เป็นการประชุมแผนงานวิจัยฯ ครั้งที่ 2/ 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 15.00 น. โดยการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
ดังภาพที่ 3.2 โดยมี ศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา อาจารย์ (สบ 6) ประจ า
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 คน  
ดังรายนามต่อไปนี้ 

ภาพที่ 3.1 การประชุมแผนงานวิจัยฯ ครั้งที่ 1/ 2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  
เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

mailto:parinyaseelanan@hotmail.com
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 
 
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) 

สาระส าคัญของการประชุมคือการชี้แจงกรอบแนวคิดการวิจัยและประชาสัมพันธ์  
การด าเนินงาน ที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับทุนต่อเนื่องในระยะที่ 2 จะต้องด าเนินการเขียนข้อเสนอ
โครงการ ตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่มุ่งเน้นการขยายผลสู่การปฏิบัติ เ พ่ือการเปลี่ยนแปลง  
ซึ่งมีข้อก าหนดที่ผู้รับผิดชอบโครงการควรทราบรายละเอียดโดยแบ่งออกเป็น 3 กรอบ ได้แก่  

1) กรอบการวิจัยด้านนวัตกรรมทางกฎหมาย เป็นการบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด น ามา
ประยุกต์ใช้เป็นมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด  
ในคดียาเสพติด 

2) กรอบการวิจัยด้านนวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นการประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ 
มาพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิดของเด็ก 
และเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ  การพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชน
ผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ การยกระดับ 
ความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
เพ่ือป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชน และการพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงาน  
ด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผมเพื่อป้องกันการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

1) ศ.พล.ต.ต. หญิง ดร.พัชรา   สินลอยมา 
2) อาจารย์ศราวุฒิ ส ารวมดี 
3) อาจารย์วิชิต  แย้มยิ้ม 
4) นางสาวชนัญชิดา วงศ์เขียว 

1) ผศ.พ.ต.อ. ดร.ธิติ มหาเจริญ 
2) พ.ต.ท. สิทธานต์ เกตุศรี 
3) ร.ต.อ. ดร.ปริญญา สีลานันท ์
4) อาจารย์เปมิกา สนิทพจน์ 
5) นางสาวณัฐธิดา แซ่ด่าน 
6) นางสาวนิโลบล บุญกระจ่าง 
7) นางสาวเนตรนภา  พิมพาพร 
8) นางสาวศิริพร เทพวงค์ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

3) กรอบการวิจัยด้านนวัตกรรมทางฐานข้อมูล เน้นเรื่องการผนึกพลังเครือข่าย  การพัฒนา
หลักสูตรการฝึกวิชาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคย
กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการกลับคืนสู่สังคม
ของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ส าหรับการด าเนินการด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน ให้ยึดตามเกณฑ์การตั้ง
งบประมาณ โดยทุกรายการควรประมาณการให้เหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัยโดยอ้างอิงตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย หรือตามระเบียบของส านักงานการวิจัย
แห่งชาติก าหนด 

ในส่วนของการรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย ให้ด าเนินการตามขั้นตอน  
ของการรายงานผลงานวิจัยและการรายงานผลงานตามงวดงาน โดยใช้รูปแบบการจัดท าตามคู่มือ
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

นอกจากนี้  ที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวิชาการเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบทางวิชาการด้านต่างๆ แก่ข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานและรับผิดชอบงานธุรการของโครงการ  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

วาระสุดท้ายของการประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ
โครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมติที่ประชุมได้เห็นชอบให้แบ่งเกณฑ์การพิจารณา  
ออกเป็นความเห็นที่มีต่อแบบข้อเสนอโครงการตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

- ชื่อโครงการ 
- ความส าคัญและท่ีมาของโครงการวิจัย 
- วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
- ขอบเขตของโครงการวิจัย 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- ระยะเวลา และแผนการด าเนินงานตลอดการท าโครงการวิจัย 
- เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 
- เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 
- รายละเอียดงบประมาณการด าเนินโครงการวิจัย 
- สรุปความเห็น 

ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนต้องได้รับการสรุปความเห็นสมควร
สนับสนุนถึงจะได้รับทุนวิจัย โดยฝ่ายอ านวยการจะด าเนินการออกแบบฟอร์มส าหรับพิจารณาข้อสรุป
เสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้เหมาะสม  



 
 

55 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 ประชุมแผนงานวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  
เวลา 09.30 – 15.00 น. โดยการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom   
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

3.1.3 การพิจารณาข้อเสนอโครงการที่มีกรอบการด าเนินงานและบริบทของเนื้อหาสอดคล้อง 
กับกรอบการวิจัยท่ีก าหนด 

จากการด าเนินการเพ่ือการขยายผลและการต่อยอดนวัตกรรมที่เป็นผลส าเร็จจาก  
กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทยในระยะที่ 1 จึงได้น าผลงานวิจัยดังกล่าวมา  
ต่อยอดและแบ่งออกเป็น 8 โครงการย่อย โดยจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ด าเนินการ
ในระยะที่ 1 จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย เสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพิจารณา  
และมีความเห็นพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขโครงการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ 
แผนงานโดยก าหนดระยะเวลาให้ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใน 
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ดังภาพที่ 3.3 และคณะท างานฝ่ายอ านวยการได้ด าเนินการรวบรวม
ข้อเสนอ และส่งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทางวิชาการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อ
โครงการวิจัย ทั้งนี้ ผู้จัดการโครงการวิจัย ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ตรวจสอบทางวิชาการ ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยการประชุม
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ดังภาพที่ 3.4 ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยจะต้องน าเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัยต่อคณะกรรมการตรวจสอบทางวิชาการ โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบวิชาการ จ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 
1) ศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา  สินลอยมา   
อาจารย์ (สบ6) ประจ าโรงเรียนนายร้อยต ารวจ/ผู้จัดการโครงการวิจัย 
2) รองศาสตราจารย์ พลต ารวจตรี ดร.กิตติ์ธนทัต  เลอวงศ์รัตน์  
อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา  
3) รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์  ร่มสายหยุด    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์  กัลยะจิตร    
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
5) รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล      
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต ารวจเอก ดร.สฤษดิ์  สืบพงษ์ศิริ     
คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต 

คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
1) อาจารย์เปมิกา  สนิทพจน์ 
2) อาจารย์วิชิต  แย้มยิ้ม 
3) นางสาวนิโลบล บุญกระจ่าง  
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

4) นางสาวณัฐธิดา  แซ่ด่าน 
5) นางสาวศิริพร  เทพวงค์ 

ผู้น าเสนอโครงการวิจัย จ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย มหาคีตะ 
4) ร้อยต ารวจเอก ดร.ปริญญา สีลานันท์ 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต ารวจเอก ดร.ธิติ มหาเจริญ 
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต ารวจเอกสุรัตน์ สาเรือง 
7) พันต ารวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนา 
8) นางสาวสุปราณี พันธะทัน 

ในการน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทางวิชาการ ก าหนดผู้น าเสนอมีเวลาในการน าเสนอไม่เกิน 10 นาที และก าหนดให้คณะกรรมการ
ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเป็นเวลาไม่เกิน 20 นาที ต่อ 1 เรื่อง  ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่จะได้รับ 
การพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ต้องสรุปความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบทางวิชาการว่า 
“สมควรสนับสนุน” ผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบทางวิชาการของข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบทางวิชาการ มีรายละเอียดดัง แสดง 
ในตารางที่ 3.1 

 
 

ตารางท่ี 3.1 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ (บาท) 

คะแนน
ที่ได้รับ 
(100.0) 

สถานะ 

1. การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับ
เครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1,200,000 83 สนับสนุน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ตารางท่ี 3.1 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ (บาท) 

คะแนน
ที่ได้รับ 
(100.0) 

สถานะ 

2. การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี
อาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด
ในคดียาเสพติด 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์  
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

1,400,000 83 สนับสนุน 

3. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพส าหรับ 
การเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของ
เด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย มหาคีตะ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1,200,000 

 
 

80 สนับสนุน 

4. การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับ
การกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่ เคย
กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ร้อยต ารวจเอก ดร.ปริญญา สีลานันท์  
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

2,800,000 

 
 

85 สนับสนุน 

5. การพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็ก
และเยาวชนผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการ
ความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์พันต ารวจเอก ดร.ธิติ มหาเจรญิ  
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

1,900,000 84 สนับสนุน 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ 
การรวบรวมข้อมูลการกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชนในระดับสถานีต ารวจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต ารวจเอกสุรัตน์ สาเรือง  
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

1,800,000 

 
 

83 สนับสนุน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ตารางท่ี 3.1 ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ที่อนุมัติ (บาท) 

คะแนน
ที่ได้รับ 
(100.0) 

สถานะ 

7. การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิค 
การตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่างหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือป้องกันการเสพซ้ าของ 
เด็กและเยาวชน 
พันต ารวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร  
กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

1,400,000 83 สนับสนุน 

8. การพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงาน 
ด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผมเพ่ือป้องกัน 
การกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
นางสาวสุปราณี พันธะทัน  
กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ 

1,800,000 80 สนับสนุน 

 
โดยทุกโครงการควรเพ่ิมเติมมาตรการหรือแผนการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ว่าจะสามารถขับเคลื่อนการด าเนินโครงการใน
กระบวนการต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างไร และต้องปรับลดระยะเวลาการด าเนินโครงการ
ให้ไม่เกิน 10 เดือน ทั้งนี้ ให้ด าเนินการปรับรูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการตามรูปแบบการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย (รูปแบบใหม่) ของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

60 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 3.3 หนังสือแจ้งหน่วยงานเครือข่ายให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทางวิชาการร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทางวิชาการและให้ข้อเสนอแนะแก่ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

3.1.4 จัดท าสัญญาและข้อตกลงการด าเนินโครงการ 
  แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จัดท าบันทึกสัญญาข้อตกลงร่วมกับโครงการ  
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยจะใช้  
แนวทางการท าสัญญาตามข้อก าหนดของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่  3.2  

ตารางท่ี 3.2 เลขท่ีสัญญาและข้อตกลงการด าเนินโครงการย่อยภายใต้แผนงาน 
ที ่ ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา 
1. การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ 

ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1/2564 

2. การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุม
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์  
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2/2564 

3. การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรวบรวมข้อมูล 
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต ารวจเอกสุรัตน์ สาเรือง  
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

3/2564 

4. การพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชน 
ผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันต ารวจเอก ดร.ธิติ มหาเจริญ  
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

4/2564 

5. การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้น
ผมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชน 
พันต ารวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร  
กองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

5/2564 

6. การพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติด
ในเส้นผมเพื่อป้องกันการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
นางสาวสุปราณี พันธะทัน  
กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

6/2564 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ตารางท่ี 3.2 เลขท่ีสัญญาและข้อตกลงการด าเนินโครงการย่อยภายใต้แผนงาน (ต่อ) 
ที ่ ชื่อโครงการ เลขที่สัญญา 
7. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อม 

ในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย มหาคีตะ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

7/2564 

8. การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการกลับคืนสู่สังคม 
ของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ร้อยต ารวจเอก ดร.ปริญญา สีลานันท์  
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

8/2564 

 
3.1.5 การจัดท าคู่มือการด าเนินโครงการส าหรับโครงการย่อย 

คู่มือนักวิจัยฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่นักวิจัย  
ในการด าเนินโครงการภายใต้แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวย  
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2564  
โดยมีรายละเอียดของข้อมูลโครงการอย่างครบถ้วน ที่แสดงถึงขั้นตอนต่างๆ ของการปฏิบัติงาน  
เช่น การจัดท าเอกสารและการจัดท าบัญชี ตลอดจนผังระบบงาน (Flow Chart) เพ่ือให้เข้าใจง่าย 
และใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บรรลุตามข้อก าหนดส าคัญๆ ของแต่ละกระบวนการให้ได้ตาม
เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ 

ภาพที่ 3.5 แสดงคู่มือนักวิจัย ประกอบด้วย แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย แบบฟอร์ม
สรุปผลงานวิจัย แบบฟอร์มสรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic แบบฟอร์มการรายงานการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมของหน่วยบริหารทุน ตารางติดตามกิจกรรมโครงการประจ าเดือน ตัวอย่าง
หน้าปกรายงานการวิจัย ตัวอย่างสันปก การจัดท าบัญชี ตารางแจกแจงงบประมาณและรายการ
จ่ายเงินในแต่ละงวด กรอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาแผนงานวิจัย/ โครงการวิจัย แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน  
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ภาพที่ 3.5 คูม่ือนักวิจัย 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
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3.2  การติดตามการด าเนินงานโครงการ  

คณะผู้บริหารโครงการได้จัดประชุมติดตามการด าเนินงานในระยะต้นของแต่ละโครงการพร้อมให้
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ 
ในการติดตามและให้ค าแนะน าการด าเนินงานของทุกโครงการ ดังนี้ 

1. ศ.พล.ต.ต. ดร.วีรพล  กุลบุตร   รอง ผบช.รร.นรต./ที่ปรึกษา 
2. ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา  สินลอยมา    ผู้จัดการโครงการวิจัย 
3. อาจารย์ศราวุฒิ   ส ารวมดี   กรรมการ 
4. อาจารย์วิชิต   แย้มยิ้ม   กรรมการ 
5. นางสาวชนัญชิดา   วงศ์เขียว  กรรมการ 
6. พ.ต.ท.จักรกริช  เวียงสมุทร  กรรมการ 
7. นางสาวนิโลบล  บุญกระจ่าง  กรรมการ 
8. นางสาวณัฐธิดา         แซ่ด่าน   กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีก าหนดการประชุมติดตามการด าเนินงานในระยะต้นของแต่ละโครงการ รายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ 3.3 

ตารางท่ี 3.3  การประชุมติดตามการด าเนินงานในระยะต้นของแต่ละโครงการ 
ล าดับ ชื่อโครงการ ว/ด/ปี/สถานที่ วัตถุประสงค์การติดตาม 

1 ทุกโครงการ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 10.00 – 12.00 น.  
การประชุมออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

ประชุมติดตามการด าเนินงานในระยะ
ต้ นของแต่ ล ะ โคร งก ารพร้ อ ม ให้
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการที่
มีประสิทธิภาพ 

2 ทุกโครงการ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 10.00 – 12.00 น.  
โดยการประชุมออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom  

ประชุมก ากับติ ดตามความก้ าวหน้ า 
การด าเนินงานของแต่ละโคร งการ 
พร้อมประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ 
และก ากับดูแลให้ข้อเสนอแนะส าหรับ
การด าเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

3 ทุกโครงการ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
เวลา 10.00 – 12.00 น.  
โดยการประชุมออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom 

ประชุมก ากับติดตามความก้าวหน้า 
การขอรั บรองจริ ยธรรมการวิ จั ย 
ในมนุษย์ (IRB) ให้ทุกโครงการด าเนิน 
การเร่งส่งขอการรับรองจริยธรรม 
การวิจัยในมนุษย์ เนื่องจากแผนงาน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
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ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ตารางท่ี 3.3  การประชุมติดตามการด าเนินงานในระยะต้นของแต่ละโครงการ (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อโครงการ ว/ด/ปี/สถานที่ วัตถุประสงค์การติดตาม 

   วิจัยหรือกลุ่มตัวอย่างในการด าเนิน
โครงการมีความเกี่ยวข้องกับเด็กและ
เยาวชน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ ง
ส าหรับการขอจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ และที่ส าคัญต้องใช้ส าหรับการ
ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและแจ้งการโอนเงิน
สนับสนุนงบประมาณการวิจัย งวดที่ 1 

คณะผู้บริหารโครงการฯ ได้ท าการติดตามการด าเนินงานโครงการย่อยท้ัง 8 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์สำหรับการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิดของ

เด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ ก ากับติดตามการเชื่อมโยงให้โปรแกรม JUDA เชื่องโยงกับ
ระบบ CRIMES ทั้งนี้ อยู่ในช่วงเก็บข้อมูลและคัดส านวนคดีเด็กเพ่ือน ามาใช้เป็นกรณีตัวอย่างปัญหา
อุปสรรคระหว่างการด าเนินงานที่พบ คือ มีจ านวนคดีที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2562 -2564 น้อยมาก 
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยวิธีแก้ปัญหาคือการที่ทางหัวหน้าโครงการและนักวิจัยขอความ
ร่วมมือไปยังกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และส านักงานอัยการ เพ่ือขอข้อมูลการกระท าผิด
ของเด็กและเยาวชนเพิ่มเติม ดังภาพที่ 3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.6 การประชุมก ากับติดตามรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
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2) โครงการการบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการ
กับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  อยู่ระหว่างการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล และได้รับ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เข้าเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี ผู้บริหารจัดการโครงการเสนอให้น าคู่มือที่ได้
จากเก็บข้อมูลไปทดลองใช้กับ 1) พนักงานสอบสวน 20 คน 2) พนักงานอัยการคดีเด็กและเยาวชน 
10 คน 3) ศาลเยาวชนและครอบครัว 10 คน 4) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 10 คน และ  
5) ที่ปรึกษากฎหมาย 10 คน โดยขอให้เตรียมการให้เหมาะสม และเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงาน ดังภาพที่ 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3)  โครงการการประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและ

เยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด ด าเนินการลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล โดยจัดท าหนังสือเพ่ือขออนุญาต 
ในการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด ไปยังอธิบดีกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน และจัดท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลไปยังพนักงานสอบสวน ประจ า
สถานีต ารวจนครบาล (บก.น. 1-9) โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และจะมีการจัดประชุมสนทนา
กลุ่ม (focus group) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้พิพากษาศาล
เยาวชนและครอบครัวกลาง นักวิชาการด้านอาชญาวิทยาและจิตวิทยา อัยการ ทนายความ  

ภาพที่ 3.7 การประชุมก ากับติดตามรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการการบูรณาการ
มาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชน 

ที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด   
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อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือผู้แทน ประธานมูลนิธิองค์กรภาคเอกชน (NGO) และ
นักจิตวิทยาคลินิกประจ ากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้บริหารจัดการโครงการเสนอให้ส่ง
หนังสือไปที่ บช.น. เพ่ือให้หน่วยงานคัดเลือกคนที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านนี้โดยตรง จะได้
ข้อมูลเชิงลึกกว่าระบุแบบเฉพาะเจาะจง ดังภาพที่ 3.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.8 การประชุมก ากับติดตามรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 
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4)  โครงการการพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพสำหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่
สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ด าเนินการรวบรวมข้อมูลในการจัดท าร่าง
หลักสูตรฯ ครั้งที่ 1 โดยก าหนดจัดในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในระบบออนไลน์  ผู้บริหารจัดการ
โครงการเสนอให้โครงการนี้ควรจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับเด็ก ควรเป็นหลักสูตรระยะสั้น
เนื่องจากเด็กที่เข้ามาจะอยู่ในศูนย์ฝึกต่างๆ ไม่เกิน 1 ปี แล้วถูกปล่อยตัวให้กลับคืนสู่สังคม ดังภาพที่ 3.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5) โครงการการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการกลับคืนสู่สังคมของเด็ก

และเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานตามที่ตั้งไว้  
โดยการจัดท าหนังสือและขอเข้าสัมภาษณ์อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพ่ือขอ
แนวทางและนโยบายในการบริหารงาน พร้อมทั้งขออนุเคราะห์การลงพ้ืนเก็บข้อมูลในสถานที่และ
ศูนย์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ ผู้บริหารจัดการโครงการให้ข้อเสนอแนะว่าหากทาง
โครงการมีการสัมภาษณ์ออนไลน์ สามารถเชิญให้ผู้จัดการโครงการร่วมสัมภาษณ์ และร่วม
สังเกตการณ์ได้ ดังนี้  

-  การนิเทศก ากับติดตามและร่วมลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญของโครงการ ในวันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564  

ภาพที่ 3.9 การประชุมก ากับติดตามรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกวิชาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่

เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ณ สถานีต ารวจภูธรเมืองภูเก็ต วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จงัหวัดระยอง 

- การนิเทศก ากับติดตามและร่วมสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญของโครงการผ่านระบบ 
ZOOM ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยประธานบริษัทหยดทิพย์ไอวอเตอร์ เจ้าของ
กิจการร้านเสื้อกีฬา TM SPORTSHOP วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย โรงงานคัดแยกขยะ 
ทวีภัทร รีไซเคิล สถานตรวจสภาพรถแหม่มทีมเซอร์วิส วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 
กรรมการผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัยเกรทลานนา และวันที่  26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วยประธานบริษัทจ ากัดจูแอมเฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ ดังภาพที่ 3.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 3.10 การนิเทศก ากับติดตามและร่วมสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญของโครงการการพัฒนาระบบ
ภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

6)  โครงการการพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชนผ่านการถ่ายทอด
เทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยท าการนิเทศก ากับติดตามและร่วม
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญของโครงการผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สถานี
ต ารวจนครบาลหัวหมากและ วันที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 สถานีต ารวจภูธรเมืองสมุทรปราการ 
ดังภาพที่ 3.11 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

7)  โครงการการพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 
เพ่ือป้องกันการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน ปัญหาอุปสรรคที่พบด้านงบประมาณ
ไม่เพียงพอ เนื่องจากสารมาตรฐาน และสารเคมีมีราคาสูง วิธีการแก้ไขปัญหา คือการน าวัสดุ
วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในส่วนงานมาใช้ก่อน ผู้บริหารจัดการโครงการเสนอให้อนุมัติงบประมาณสนับสนุน
งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้วิจัยเร่งให้ทันตามกรอบเวลาที่
ก าหนด โดยการจัดประชุมผู้บริหารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
โดยได้รับเกียรติจากผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
อธิบดีกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  

ภาพที่ 3.11 การนิเทศก ากับติดตามและร่วมสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญของโครงการพัฒนา
ศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชนผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้

ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ยาเสพติด ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้อ านวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ  
และผู้จัดการโครงการ ที่มาร่วมอภิปรายและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับโครงการ ดังภาพที่ 3.12 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) โครงการการยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผม
ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชน  โดยท าการนิเทศ 
ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นการประชุมเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเสวนามีความเข้าใจในแนวทาง 
การด าเนินโครงการวิจัยการยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผม
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการเสพสารเสพติดซ้ าของเด็กและเยาวชน และเพ่ือ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูลท าวิจัยโครงการฯ ดังภาพที่ 3.13 – 3.14  

 
 
 
 

ภาพที่ 3.12 การประชุมก ากับติดตามรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนา
เทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผมเพื่อป้องกันการ

กระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.13 การประชุมก ากับติดตามรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการยกระดับ 
ความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือป้องกันการเสพยาของเด็กและเยาวชน 

ภาพที่ 3.14 การนิเทศก ากับติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการยกระดับ 
ความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

3.3 การประชุมเพื่อชี้แจงการก าหนดส่งงวดงานตามสัญญา และแบบฟอร์มรายงาน
ความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์  

การประชุมติดตามแผนงานวิจัยฯ ครั้ งที่  1/2564 เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2564  
เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
ซึ่งมี ศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา อาจารย์ (สบ 6) ประจ าโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 14 คน ดังรายนามต่อไปนี้ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการแผนงาน 

1. ศ.พล.ต.ต. ดร.วีรพล  กุลบุตร  รอง ผบช.รร.นรต./ที่ปรึกษา 
2. ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา  สินลอยมา   ผู้จัดการโครงการวิจัย 
3. อาจารย์ศราวุฒิ   ส ารวมดี  นักวิจัยโครงการ 
4. อาจารย์วิชิต    แย้มยิ้ม  นักวิจัยโครงการ 
5. นางสาวณัฐธิดา         แซ่ด่าน  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยและผู้ร่วมวิจัยโครงการ 
1. รศ.พ.ต.อ.สุรัตน์   สาเรือง    โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
2. รศ.ดร.สุวรรณา  คุณดิลกณัฐวสา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
3. รศ.ดร.ธนภัทร   ปัจฉิมม์    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
4. ผศ.พ.ต.อ.ดร.ธิติ  มหาเจริญ   โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
5. ผศ.ดร.ชาติชาย  มหาคีตะ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
6. ร.ต.อ.ดร.ปริญญา  สีลานันท์  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
7. พ.ต.ท.หญิง อัมพิกา  ลีลาพจนาพร   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
8. น.ส.สุปราณี            พันธะทัน   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
9. น.ส.ชนัญชิดา  วงศ์เขียว  ผู้ช่วยนักวิจัย 

 สาระส าคัญของการประชุม คือประชุมติดตามการด าเนินงานในระยะต้นของแต่ละโครงการ
พร้อมให้ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ การด าเนินงานที่ผู้รับชอบโครงการ
ที่ได้รับทุนในต่อเนื่องในระยะที่ 2 จะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าตามงวดงานที่ก าหนด 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ตารางที่ 3.4 ก าหนดรายงานความก้าวหน้าตามงวดงานโครงการย่อยภายใต้แผนงาน  

ล า
ดับ 

ชื่อโครงการ 
ชื่อหัวหน้า

โครงการ/สังกัด 

การส่งงวดงาน วันสิ้นสุด
สัญญา 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ร่างรายงาน เล่มสมบรูณ ์

1 

การบูรณาการมาตรฐานการ
ปฏิบัติ งานส าหรับเครือข่าย
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับ
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 
เกี่ยวกับยาเสพติด 

รศ.ดร.สุวรรณา   
คุณดลิกณัฐวสา 
 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค์ 

25 มิ.ย.64 
ครั้งที่ 1  

24 ส.ค.64  
(2 เดือน)  

24 ม.ค.65 
(7 เดือน) 

22 มี.ค.65 
(9 เดือน) 

21เม.ย.65 
(10 เดือน) 

2 

การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญาใน
การควบคุมเด็กและเยาวชนที่
กระท าผิดในคดียาเสพติด 

รศ.ดร.ธนภัทร  
ปัจฉิมม์   

มหาวิทยาลยั 
สวนดุสติ 

25 มิ.ย.64 
ครั้งที่ 1  

24 ส.ค.64  
(2 เดือน)  

24 ม.ค.65 
(7 เดือน) 

22 มี.ค.65 
(9 เดือน) 

21เม.ย.65 
(10 เดือน) 

3 

การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรับการรวบรวม
ข้อมูลการกระท าผิดของเด็ก
และเยาวชนในระดับสถานี
ต ารวจ 

ผศ.พ.ต.อ.สุรตัน์  
สาเรือง   

นว.รร.นรต. 

25 มิ.ย.64 
ครั้งที่ 1  

24 ส.ค.64  
(2 เดือน)  

24 ม.ค.65 
(7 เดือน) 

22 มี.ค.65 
(9 เดือน) 

21เม.ย.65 
(10 เดือน) 

4 

การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในคดีที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กและเยาวชนผ่านการถ่ายทอด
เทคนิคการจัดการความรู้ด้าน
วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ 

ผศ.พ.ต.อ.ดร.ธิติ 
มหาเจริญ 

 นว.รร.นรต. 

25 มิ.ย.64 
ครั้งที่ 1  

24 ส.ค.64  
(2 เดือน)  

24 ม.ค.65 
(7 เดือน) 

22 มี.ค.65 
(9 เดือน) 

21เม.ย.65 
(10 เดือน) 

5 

การยกระดับความร่วมมือด้าน
การใช้เทคนิคการตรวจสาร
เสพติ ด ใน เส้ นผมระหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน
การเสพซ้ าของเด็กและเยาวชน 

พ.ต.ท.หญิง 
อัมพิกา  

ลีลาพจนาพร 
 สถาบัน 

นิติวิทยาศาสตร ์

5 ก.ค.64  
ครั้งที่ 1  

24 ส.ค.64  
(2 เดือน)  

24 ม.ค.65 
(7 เดือน) 

22 มี.ค.65 
(9 เดือน) 

21เม.ย.65 
(10 เดือน) 

6 

การพัฒนาเทคนิคและขยายผล
การด าเนินงานด้านการตรวจ
สารเสพติดในเส้นผมเพื่อป้องกัน
การกระท าผิดในคดียาเสพติด
ของเด็กและเยาวชน 

นางสาวสุปราณี 
พันธะทัน  
สถาบัน 

นิติวิทยาศาสตร ์

5 ก.ค.64  
ครั้งที่ 1  

24 ส.ค.64  
(2 เดือน)  

24 ม.ค.65 
(7 เดือน) 

22 มี.ค.65 
(9 เดือน) 

21เม.ย.65 
(10 เดือน) 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ตารางท่ี 3.4 ก าหนดรายงานความก้าวหน้าตามงวดงานโครงการย่อยภายใต้แผนงาน (ต่อ) 

ล า
ดับ 

ชื่อโครงการ 
ชื่อหัวหน้า

โครงการ/สังกัด 

การส่งงวดงาน วันสิ้นสุด
สัญญา 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ร่างรายงาน เล่มสมบรูณ ์

7 

การพัฒนาหลักสูตรการฝึก
วิชาชีพส าหรับการเตรียมความ
พร้อมในการกลับคืนสู่สังคม
ของเด็กและเยาวชนที่ เคย
กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ผศ.ดร.ชาติชาย 
มหาคีตะ   

มหาวิทยาลยั 
สวนดุสติ 

25 มิ.ย.64 
ครั้งที่ 1  

24 ส.ค.64  
(2 เดือน)  

24 ม.ค.65 
(7 เดือน) 

22 มี.ค.65 
(9 เดือน) 

21เม.ย.65 
(10 เดือน) 

8 

การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย
อาชีพเพื่อรองรับการกลับคืนสู่
สังคมของเด็กและเยาวชนที่
เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ร.ต.อ.ปรญิญา  
สีลานันท์ 

 นว.รร.นรต. 

25 มิ.ย.64 
ครั้งที่ 1  

24 ส.ค.64  
(2 เดือน)  

24 ม.ค.65 
(7 เดือน) 

22 มี.ค.65 
(9 เดือน) 

21เม.ย.65 
(10 เดือน) 

 
ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนต้องรายงานผลการติดตาม

ประจ าเดือน โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามประจ าเดือน ส่งงานทุกสิ้นเดือน โดยใกล้ถึง
ก าหนดทางผู้ประสานงานจะมีการแจ้งเตือนก่อนอย่างน้อย 5 วัน และให้จัดส่งข้อมูลทางที่อยู่ Email  
ดังนี้ rpcachallenge@gmail.com  

 
3.4 แนวทางการก ากับ ติดตาม และประเมินผล โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  

3.4.1 แนวทางการบริหารจัดการด้านการติดตามและประเมินผล 
แนวทางการบริหารจัดการด้านการติดตามการด าเนินโครงการ ผู้บริหารโครงการ 

ได้มีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้แต่ละโครงการสามารถบริหารจัดการกระบวนการด าเนินงาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดประสงค์ให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้าน
ปัจจัยน าเข้า กิจกรรม และขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนินงาน ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่
และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบในประเด็นปัญหา  
และข้อขัดข้องในระหว่างการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที โดยมีแนวทาง
ในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1) การติดตามการด าเนินงานของแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด เ พ่ือรับทราบข้อมูล
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละโครงการ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ระหว่างการด าเนิน
โครงการ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ  
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

2) การก ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  
เพราะเมื่อน าแผนการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติแล้วแผนนั้นๆ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้น  
การวางแผนโครงการจึงต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

3) การประเมินผลระหว่างการด าเนินโครงการ ข้อมูลจุดอ่อน จุดแข็ง ตลอดจนปัญหา 
และอุปสรรคที่เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถด าเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ได้ ส าหรับเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
การด าเนินโครงการได้อย่างทันท่วงท ี

4) การให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยการตรวจสอบการด าเนินการ
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง เน้นการควบคุมและก ากับติดตามอย่างเคร่งครัด มีการนัดประชุม  
เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้ความพยายามในการกระตุ้น
หรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะท างานเกิดความตื่นตัวและมีความพร้อมส าหรับ  
การแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่ก าลังด าเนินงาน  

5) การประสานความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือสนับสนุนให้เกิดพันธะสัญญา
ของสมาชิกในแต่ละคณะท างานที่จะด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้ ดังนั้น ผู้บริหารโครงการจึงจ าเป็นต้อง
กระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การวางแผนโครงการ   
การก าหนดบทบาทของสมาชิกในคณะท างาน การก าหนดทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
และหาแหล่งทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน เป็นต้น 

6) การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของแต่ละโครงการข้อมูลความก้าวหน้า
ของแต่ละโครงการ โดยรายงานความก้าวหน้าการวิจัย ครั้งที่ 2 และร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  

7) การผลักดันให้เกิดการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึง 
การส่งเสริมให้เกิดเป็นกลไกที่จะน าไปสู่นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนการผลักดัน  
ให้เกิดการเผยแพร่ผลการศึกษาและการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารแผนงานจะต้องมีความมุ่งมั่นให้การด าเนินงาน
โครงการส าเร็จลงได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งกุญแจที่ส าคัญที่สุดของการบริหารโครงการ คือ จะต้องสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินงาน โดยจะมี
การตรวจสอบและประเมินการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนที่จะผลักดันแต่ละโครงการให้
บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพ  
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

3.4.2 การติดตามการด าเนินงานของแต่ละโครงการพร้อมก ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการด าเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหารจัดการโครงการได้ก าหนดการติดตามการด าเนินงานของแต่ละโครงการ โดยให้
แต่ละโครงการวิจัยด าเนินการรายงานความก้าวหน้า ซึ่งผู้บริหารโครงการจะพิจารณาและติดตาม
โครงการวิจัยแต่ละโครงการ โดยพิจารณาตามประเด็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

1) การติดตามกิจกรรมของโครงการ โดยเน้นการติดตามว่าแต่ละกิจกรรมด าเนินไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือเป็นไปตามข้ันตอนตามแผนที่วางไว้ 

2) การติดตามงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ โดยเน้นการติดตามว่าค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ส าหรับการด าเนินโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้เป็นไปตามแผนงบประมาณท่ีก าหนด 

3) การติดตามการใช้ทรัพยากร เน้นการติดตามเรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ตลอดจนบุคลากรในคณะท างานโครงการ ว่ามีความเพียงพอหรือเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ในแผน 

4) การติดตามผลการด าเนินงาน เน้นการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้  ผู้บริหารจัดการโครงการจะให้ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการวิจัย  
แต่ละโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางให้แต่ละโครงการวิจัยด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

3.4.3  การประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการ 
ในส่วนของการบริหารจัดการด้านการประเมินผล ใช้หลักการประเมินตามรูปแบบ CIPP 

Model ของสตัฟเฟิลบีม ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่ใช้ส าหรับการประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในกระบวนการต่างๆ  
ของผู้บริหารโครงการ เช่น การก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือแผนงานของโครงการนั้นๆ เป็นต้น 
จึงถอืเป็นรูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจส าหรับกระบวนการต่างๆ ของการด าเนินโครงการ 
ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วน ตามล าดับพัฒนาการ
ของการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

1) การประเมินบริบท (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินก่อนการด าเนินโครงการ 
เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหา และความ
เหมาะสมของเป้าหมายโครงการ ส าหรับพิจารณาทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินโครงการ  

2) การประเมินปัจจัยน าเข้า ( Input Evaluation: I) เป็นการตรวจสอบความพร้อม 
ด้านทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเมินระบบการบริหาร
จัดการที่วางแผนไว้ เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ รวมถึงการประเมินกลยุทธ์และกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้ได้
โครงการที่มีประสิทธิภาพของระบบงานดีที่สุด  
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3) การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมิน
กระบวนการเพ่ือศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถด าเนิน
โครงการตามแผนที่วางไว้ได้ ส าหรับเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที 

4) การก ากับติดตามเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากความเสี่ยงด้านต่างๆ  
โดยผู้บริหารโครงการ (Director) จะก าหนดช่องทางให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการได้มีการสื่อสารกัน
อย่างต่อเนื่อง เช่น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น พร้อมทั้งคอยก ากับติดตามการด าเนินงานและ
ให้ค าปรึกษาเป็นระยะๆ ซึ่งหากพบว่ามีโครงการใดประสบกับปัญหาที่อาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อการ
ด าเนินโครงการ จะต้องมีการหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเร่งหามาตรการส าหรับการแก้ไขให้
ทันท่วงท ี

 

3.5  การสรุปผลและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
หลังจากที่โครงการย่อยทั้ง 8 โครงการ ได้สิ้นสุดกระบวนการวิจัยแล้ว จึงได้ท าการสรุป

ผลการวิจัย และท าการเผยแพร่โครงการต่อสาธารณะ โดยมีก าหนดการเผยแพร่กิจกรรม ดังนี้ 
1) โครงการ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ

เยาวชนผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์  ได้จัดท า 
การอบรมหลักสูตร “การจัดการวัตถุพยานและการตรวจพิสูจน์คดียาเสพติด ส าหรับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ” พร้อมทั้งเผยแพร่โครงการฯ ในวันที่ 9 และ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน  
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน 

2) โครงการ การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ 
ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ท าการสัมมนาเผยแพร่โครงการ  
ได้เผยแพร่ในรูปแบบ วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ฐาน TCI กลุ่มที่ 2 และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี ฐาน TCI กลุ่มที่ 1 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย โรงเรียนนายร้อยต ารวจ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน (สบส.) กลุ่มงาน
สอบสวนต ารวจภูธรจังหวัด ทุกจังหวัด กองบังคับการกฎหมายและคดี ต ารวจภูธรภาค 1-9 และกอง
บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

3) โครงการ การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็ก
และเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด ท าการสัมมนาเผยแพร่โครงการ ในวันที่ 12 พฤษภาคม  
2565  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แก่ สถานีต ารวจ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด กองทะเบียนประวัติ
อาชญากร (ทว.) โรงเรียนนายร้อยต ารวจ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน และพนักงานสอบสวน 
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4) โครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรม JUDA ส าหรับการรวบรวมข้อมูล 
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ  ท าการสัมมนาเผยแพร่โครงการ  
ในวันที่  12 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และในรูปแบบการอบรมออนไลน์   
เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ได้แก่ สถานีต ารวจ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน และพนักงานสอบสวน 

5) โครงการ การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผม
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการเสพสารเสพติดซ้ าของเด็กและเยาวชน  ท าการสัมมนา
เผยแพร่โครงการ ในวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และในรูปแบบการอบรม
ออนไลน์ เวลา 08.30 – 14.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ส านักงานศาลยุติธรรม กรมคุมประพฤติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

6) โครงการ การพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดใน
เส้นผม เพ่ือป้องกันการกระท าความผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน  ในวันที่ 19 พฤษภาคม 
2565 ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และในรูปแบบการอบรมออนไลน์  เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ส านักงานศาลยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

7) โครงการ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อม  
ในการกล ับค ืน สู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่ เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ได้เผยแพร่ 
ในรูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ TCI  1 วารสารวิชาการราชพฤกษ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด  
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อ านวยการบ้านปราณี 
ผู้อ านวยการบ้านมุฑิตา ผู้อ านวยการบ้านอุเบกขา ผู้อ านวยการบ้านกาญจนาภิเษก ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง เขต 2 จังหวัดราชบุรี และ เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

8) โครงการ การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการกลับคืนสู่สังคมของเด็ก
และเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว  
เวลา 08.00 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนบ้านบึง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านสิรินธร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 
เขต 4 เขต 7 และ เขต 9 จ านวน 307 คน และบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม โดยจัดในรูปแบบ 
ออนไซต ์(onsite) และออนไลน์ (online)  
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4.1  ภาพรวมการสนับสนุนการวิจัย  

4.2  รูปแบบการบริหารจัดการโครงการ  

4.3  ผลที่ได้รับจากการบริหารจัดการโครงการ  

4.4  นวัตกรรมที่ค้นพบกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของ 

การอ านวยความยุติธรรม  

4.5  สรุปผลการวิจัยและประเด็นการวิจัยในระยะตอ่ไป 

สรุปผลการท ากิจกรรม ส่งเสริมและ
สนับสนุน การวิจัย 

บทที ่
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4.1 ภาพรวมการสนับสนนุการวิจัย  

คณะผู้บริหารแผนงานได้พัฒนาโครงการวิจัยและได้จัดกลุ่มงานวิจัยตามกรอบการวิจัย ดังนี้ 
4.1.1 กรอบการวิจัยที่ 1 บูรณาการหลักกฎหมาย เน้นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและ

น าไปสู่การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ที่ต้องการเบี่ยงเบนเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรม การใช้มาตรการพิเศษในการด าเนินคดีอาญากับ
เด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด โดยมีทางเลือกให้เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดแทนการควบคุมตัว 
ได้แก่ การน าเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการพิจารณาทางอาญาในชั้นก่อนฟ้อง การควบคุมเด็ก
และเยาวชนโดยชุมชน และการเข้าร่วมโครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น   เป็นส่วนหนึ่งใน
การก าหนดยุทธศาสตร์และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยการน ารูปแบบขั้นตอน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าหรับเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดไปใช้ประโยชน์ในการระงับข้อพิพาท
หรือคดีที่มีผู้เสียหายคือรัฐได้ ทั้งนี้  ต้องค านึงถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นส าคัญ สามารถน า
ผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่ งในการก าหนดยุทธศาสตร์และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
เชิงสมานฉันท์ โดยการน ารูปแบบ ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าหรับเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด
ไปใช้ประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทหรือคดีที่มีผู้เสียหายคือรัฐได้ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กเป็นส าคัญ  โดยมีโครงการส าคัญ 2 โครงการ ดังนี้ 

1) การบูรณาการมาตรฐาน การปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการ
กับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

2) การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ในการควบคุมเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 

4.1.2 กรอบการวิจัยที่  2 ประยุกต์ใช้นิติ วิทยาศาสตร์  เน้นการสร้างนวัตกรรมทาง 
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคนิคการรวบรวมคดีเด็กและเยาวชน และ
เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ในการตรวจหาสารเสพติด เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การกระท าผิด และการอ านวยความยุติธรรม และการอ านวยความสะดวก  
ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และหาแนวทางการปรับสมดุล
ให้บริบทของขั้นตอนตามข้อกฎหมายมีความสอดคล้องกับการด าเนินการในเชิ งปฏิบัติ ปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัยและพฤติกรรมของผู้กระท าความผิด เพ่ือให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้อยู่ในสังคมปกติ แต่มี
กระบวนการหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรม การวางแผนฟ้ืนฟู
ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและพฤติกรรมให้ไม่ไปกระท าความผิดซ้ าอีก  โดยมีโครงการส าคัญ 4 โครงการ ดังนี้  

1) การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิด
ของเด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ 
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2) การพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชนผ่านการถ่ายทอด
เทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ 

3) การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผม
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชน 

4) การพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม
เพ่ือป้องกันการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

4.1.3 กรอบการวิจัยที่ 3 ผนึกพลังเครือข่าย เน้นการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพที่มี 
ความพร้อมทั้งอาชีพอิสระและอาชีพในสถานประกอบการไปท าการฝึกอาชีพให้เด็กและเยาวชน  
ในระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดการกระท าผิดซ้ าของเด็ก
และเยาวชน เนื่องจากการถูกตีตราจากสังคมภายนอกและการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีงานท า 
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สนับสนุนการประกอบอาชีพ และการรับการจ้างงาน 
เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงการส าคัญ 2 โครงการ ดังนี้ 

1) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืน  
สู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

2) การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและ
เยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

4.2  รูปแบบการบริหารจัดการโครงการ  

เนื่องจากแผนงาน “ขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติ เ พ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวย 
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” เป็นโครงการต่อเนื่อง 
ที่ด าเนินงานในระยะที่ 2 ในส่วนของรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ ผู้บริหารแผนงานได้น า
แนวคิดวงจรโครงการขององค์กรภาครัฐ มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ดังแผนภาพที่ 4.1 

ขั้นตอนการวางแผน การประเมิน และการจัดท าโครงการ (Pluming Appraisal and 
Design) อันประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ  

(1) การระบุและก าหนดแนวคิดโครงการ (Project identification and formulation) 
(2) การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ  (Feasibility studies 

and appraisal) 
(3) การออกแบบหรือ การวางแผนในรายละเอียดของโครงการ (Project design) 
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ขั้นตอนการคัดเลือก การอนุมัติ และการเตรียมความพร้อมก่อนการด าเนินงาน (Selection, 
Approval and Activation) อันประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ 

(1) การคัดเลือกและอนุมัติโครงการ (selection and approval) 
(2) การเตรียมการหรือการเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินงาน (project activation) 
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ การควบคุม การยุติและการส่งมอบ  (Project operation, 

Control and Handover) อันประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ 
(1) การปฏิบัติการ (Implementation) 
(2) การก ากับดูแลและควบคุม (Supervision and control) 
(3) การยุติและการส่งมอบโครงการ (Completion and handover) 
การประเมินผลและการกลั่นกรอง (Evaluation and Refinement) อันประกอบด้วยขั้นตอนย่อย คือ 
(1) การติดตามและประเมินผลการต าเนินงาน (follow-up evaluation) 
(2) การปรับนโยบายและแผน (refinement of policy and planning) 
 

 
 
 

  
แผนภาพที่ 4.1  รูปแบบการบริหารจัดการโครงการ แนวคิดวงจรโครงการขององค์กรภาครัฐ  

(ท่ีมา : ปกรณ์ ปรียากร, 2553) 
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รูปแบบการบริหารดังกล่าว สามารถสร้างประสิทธิภาพของนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ของการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริง ที่ผ่านการบูรณา
การในเชิงกฎหมาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ าสมัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และการสร้างเครือข่าย  
ภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และที่ส าคัญโครงการวิจัยต้องมีการประสานร่วมมือจากหลายฝ่าย เพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ที่ครอบคลุมและหลากหลาย รวมถึงต้องมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของ
การด าเนินโครงการในแต่ละข้ันตอนอย่างชัดเจน 
 

4.3  ผลที่ได้รับจากการบริหารจัดการโครงการ  

ผลที่ได้รับจากการบริหารจัดการโครงการสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของโครงการย่อยทั้ง 8 โครงการ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางสังคม คือ การสร้างทุนมนุษย์ให้มี
ศักยภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมี
เป้าหมายหลัก คือ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัยมีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ 
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง  มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีความสุข มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี และสอดคล้องกับแผนบริหารทุนมนุษย์ พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือยกระดับคุณค่ามนุษย์ 
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 
ในโลกที่หนึ่ง” โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติที่จะต้องเฝ้าระวังไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมและตกเป็นผู้กระท าผิด 

ผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการโครงการย่อยทั้ง 8 โครงการ สะท้อน
ออกมาในรูปแบบของนวัตกรรมที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ (outcome) ด้านการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของ
การอ านวยความยุติธรรม จนสามารถส่งผลกระทบ ( Impact) ต่อการพัฒนาวิทยาการทางด้าน
กระบวนการยุติธรรมในทุกมิติ เพราะการอ านวยความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบนั้น จะต้องอาศัยทั้งหลัก
ความยุติธรรมทางกฎหมาย หลักความยุติธรรมทางสังคม และนวัตกรรมด้านการสืบสวนสอบสวนที่ล้ า
สมัยควบคู่กัน โดยสามารถสรุปผลที่ได้รับจากการบริหารจัดการโครงการ ดังรายละเอียดตารางที่ 4.1  

 
 

 



 
 

86 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ตารางท่ี 4.1 ผลที่ได้รับจากการบริหารจัดการโครงการ 
Output Outcome Impact 

บูรณาการหลักกฎหมาย 
- ประเด็นกฎหมายในการด าเนิน 

การกับเด็กและเยาวชนมีการ
ก าหนดช่วงอายุของเด็กและ
เยาวชนเป็ นเกณฑ์ ในการ 
ก าหนดโทษ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง 
ได้แก่  (1) อายุไม่ เกิน 12 ปี   
(2) อายุเกินกว่า 12 ปี แต่ไม่
เกิน 15 ปี และ (3) อายุเกิน
กว่า 15 ปีแต่ต่ ากว่า 18 ปี 

- คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ใน
การด าเนินการกับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 

- รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะชุ ม ก ลุ่ ม
ครอบครัวและชุมชนควบคู่ 
กับการด าเนินคดีอาญาในการ
ควบคุ ม เ ด็ ก แล ะ เ ย า ว ชน 
ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 
ตามมาตรการพิเศษ ซึ่งเป็น
วิธีการในการคุ้มครองเด็กและ
เ ย า ว ช น ใ น ก ร ะบ ว น กา ร
ยุติธรรมทางอาญาที่เน้นการ
แก้ ไขบ าบั ด ฟ้ืน ฟู เด็ กและ
เยาวชนเป็นรายบุคคล 

 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายสามารถ 
น าเอาแนวทางที่ได้จากการ
วิจัยที่ค้นพบไปใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับการแก้ไขกฎหมาย
เพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินการกับเด็ก 
และเยาวชนในความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติดที่เหมาะสม
ได้ในอนาคต 

- ลดปริ มาณคดีที่ จะ เข้ าสู่ 
การพิจารณาของศาลประหยัด 
เวลาและค่าใช้จ่าย ท าให้ข้อ
พิพาทได้ข้อยุติช่วยลดปัญหา
การอุทธรณ์ การประยุกต์ใช้
มาตรการดังกล่าวเสมือนเป็น
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ที่สามารถรักษาความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างคู่กรณีไว้ได้ 

- พนักงานสอบสวนมีองค์ความรู้
ในเรื่องจะท าให้สามารถท า
ส านวนการสอบสวนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถให้
การคุ้มครองเด็กได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

- สร้ างโอกาสให้ครอบครั ว 
ชุมชน สังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขฟ้ืนฟูยอมรับผิด
ร่ วมกันในการแก้ ไข ฟ้ืน ฟู
ผู้กระท าผิดร่วมกัน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ตารางท่ี 4.1 ผลที่ได้รับจากการบริหารจัดการโครงการ (ต่อ) 

Output Outcome Impact 
ประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ 
- โปรแกรมในการวิเคราะห์

การกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชน 

- โปรแกรมการแจ้งเตือนพ้ืนที่
อาชญากรรม 

- คู่มือขั้นตอนการตรวจสถานที่
เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์
หลั กฐานในคดี ยาเสพติ ด 
ของเด็กและเยาวชน เพ่ือสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานใน
งานด้ านการตรวจพิสู จน์
หลักฐานผลผลิตที่ได้ 

- กระบวนการตรวจพิสูจน์
หลักฐานและการตรวจสถานที่
เกิดเหตุในคดียาเสพติดของ
เด็กและเยาวชน 

- ระบบป้องกันการเสพติดซ้ า
ของเด็กและเยาวชน โดยการ
ตรวจสารเสพติดในเส้นผม 
 

- สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในระดับ
สถานีต ารวจ เ พ่ือช่วยให้ 
การสืบสวน สอบสวน และ
ป้องกันอาชญากรรมในเด็ก
และ เยาวชนมีศั กยภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

- ประชาชนมี เครื่ องมือใน 
การป้องกันตนเองไม่ ให้ 
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 

- พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่
สื บสวน  และ เจ้ าหน้ า ที่ 
ที่ เกี่ยวข้อง มีความรู้  ความ
เข้ า ใจ  เ กิ ด ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ยกระดับขีดความสามารถ
ในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ การ
บริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ
และการตรวจพิสู จน์ วั ต ถุ
พยาน กรณีเด็กและเยาวชน
กระท าผิดในคดียาเสพติด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ลดการท างานที่ซ้ าซ้อนใน
การกรอกข้อมูลผู้กระท าผิด 

- ประชาชนรู้ เท่าทัน พ้ืนที่
หรือจุดเสี่ยงอาชญากรรม 

- การด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการสถานที่เกิดเหตุและ
การตรวจพิสูจน์ กรณีเด็กและ
เยาวชนกระท าผิดคดียาเสพติด
เป็นระบบมีประสิทธิภาพและ
มีมาตรฐาน 

- เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
กับเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
ในงานด้านการตรวจพิสูจน์
หลักฐานให้มีประสิทธิภาพ 

- มีกระบวนการหรือเครื่องมือ
ที่ มีประสิทธิภาพในการ 
ติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรม
การวางแผนฟ้ืนฟูปรับเปลี่ยน 
พฤตินิสัยและพฤติกรรมให้
ไม่ไปกระท าความผิดซ้ าอีก 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ตารางท่ี 4.1 ผลที่ได้รับจากการบริหารจัดการโครงการ (ต่อ) 

Output Outcome Impact 
วิธีต้นแบบส าหรับการตรวจยา
และสารเสพติด และเมทา-บอไลท์ 
ในเส้นผมโดยเทคนิค LC-MS/ MS 
ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นย าตามมาตรฐานสากล 

วิธีต้นแบบส าหรับการตรวจยา
และสารเสพติด และเมทา-บอไลท์
ในเส้นผมโดยเทคนิค LC-MS/ 
MS ที่มีความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องแม่นย าตามมาตรฐาน 
สากล 

- การติดตามเฝ้าระวังการใช้
สาร เสพติดของ เด็ กและ
เยาวชนของศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน ที่มี
ข้อมูลพบการเสพน้อยราย 
แต่ใช้การตรวจเส้นผมเป็น
มาตรการในการเฝ้าระวัง 

ผนึกพลังเครือข่าย   
- หลักสูตรฝึกอาชีพส าหรับ

เด็ กและ เยาวชนฯ ที่ อยู่
ระหว่างโปรแกรมเตรียม
ความพร้อมก่อนกลับคืนสู่
สังคม 

- ภาคี เครื อข่ ายการจัดท า
ข้อตกลงความร่ วมมื อกับ
สถานประกอบการหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่พร้อมให้
ความร่ วมมือในการมอบ
โอกาสในการคืนสู่สังคมแก่
เด็กและเยาวชน 

- น าหลักสูตรการฝึกอาชีพที่มี
ความพร้อมทั้งอาชีพอิสระ
และอาชีพในสถานประกอบ 
การไปท าการฝึกอาชีพให้เด็ก
และเยาวชนในระยะเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 
พัฒนานิสัย อุตสาหกรรม 
รวมถึงการสร้างพฤตินิสัย 
และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ของเด็กและเยาวชน ให้เกิด
การพัฒนาทักษะอาชีพตรง
ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ และสร้ าง
ความเชื่อมั่นให้แก่สถาน
ประกอบการผ่านการอบรม
หลักสูตรการฝึกวิชาชีพ 

- หน่วยงานภาครัฐมีภาระ
งานน้อยลงในการจับกุม
เด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดเนื่องจากเด็กและ
เยาวชนมีอาชีพที่มั่ นคง 
แ ล ะ ไ ม่ ก ลั บ ไ ป ก ร ะ ท า
ความผิดซ้ า 

- เด็กและเยาวชนมีความพร้อม 
ในการประกอบอาชีพสร้าง
ร า ย ได้  ใ ห้ ตน เ อ ง แ ล ะ
ครอบครัวส่ งผลให้ชุมชน
ปลอดอาชญากรรมและ
ปัญหายาเสพติด 

- การสร้างเสริมก าลังใจในการ 
พัฒนาตนเองเพ่ือเตรี ยม
ความพร้ อมส าหรั บการ
กลับคืนสู่สังคม การสร้าง
โ อกาส ในการน า เ ส น อ
ศักยภาพและความสามารถ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ตารางท่ี 4.1 ผลที่ได้รับจากการบริหารจัดการโครงการ (ต่อ) 

Output Outcome Impact 
  ในทักษะด้านต่าง ๆ รวมถึงการ

พัฒนาอาชีพที่ตรงกับความสามารถ
และความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

4.4  นวัตกรรมที่ค้นพบกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม 
 การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมในระยะที่ 2 
เป็นการขยายผลจากระยะที่ 1 ท าให้โปรแกรม ระบบ เครื่องมือ และแผนการบริหารมีศักยภาพและ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอ านวย 
ความยุติธรรมในด้านบูรณาการหลักกฎหมาย ประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ และผนึกพลังเครือข่าย 
นับตั้งแต่กระบวนการของข้อก าหนดทางกฎหมาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้บทบาทหน้าที่
ต่างๆ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น โดยนวัตกรรมที่ได้จากการบริหารจัดการ
โครงการภายใต้กรอบการด าเนินงานด้านกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์ และฐานข้อมูลสามารถเติมเต็ม
ช่องว่างของปัญหาเร่งด่วนของการบริหารงานยุติธรรมและการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชน ดังรายละเอียดตารางที่ 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2  นวัตกรรมที่ค้นพบกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอานวยความยุติธรรม 
ปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม นวัตกรรมส าหรับการแก้ไข 

- เด็กและเยาวชนกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จ านวนมาก และถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ าเป็นต้อง
ได้รับการคุ้มครองหรือแนวทางการด าเนินการ
กับเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่ เน้นการคุ้ มครอง เด็กใน
กระบวนการยุติธรรม 

- ประเด็นกฎหมายในการด าเนินการกับเด็ก
และเยาวชนมีการก าหนดช่วงอายุของเด็กและ
เย าวชน เป็ น เกณฑ์ ในการก าหนดโทษ  
แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) อายุไม่เกิน 12 
ปี (2) อายุเกินกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี และ 
(3) อายุเกินกว่า 15 ปีแต่ต่ ากว่า 18 ปี 

- คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่าย
เจ้าหน้าที่ ในการด าเนินการกับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ตารางท่ี 4.2  นวัตกรรมที่ค้นพบกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอานวยความยุติธรรม (ต่อ) 

ปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม นวัตกรรมส าหรับการแก้ไข 

- การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์  
- ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการ
ก าหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ รูปแบบ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

- มีการน าการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน 
มาใช้ในการด าเนินการเพ่ือเปิดโอกาสให้
ครอบครัว และชุมชน หรือสังคมแวดล้อมเด็ก
และเยาวชนผู้กระท าผิด ได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไข บ าบัดฟื้นฟูตลอดจนการพัฒนาทางด้าน
จิตสังคม สติปัญญาและการเรียนรู้ที่ท าให้   
เด็กและเยาวชนเกิดความคิดที่มีเหตุและผล
เพ่ือน าไปสู่ความส านึกในการกระท าของตน 
และผู้เสียหายได้รับการเยียวยาตามสิทธิและ
ความเหมาะสม 

- การฝึกอบรม (ระยะสั้น) หลักสูตรการไกล่เกลี่ย 
- ข้อพิพาทเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด  

- ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ คือ สถานีต ารวจ

ส่วนใหญ่ขาดการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิด

ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบของ Digital 

Program และขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

สถานีต ารวจในประเทศ 

- ขาดเครื่องมือในการอ านวยความปลอดภัยในการ

ป้องกันตนเองจากอาชญากรรมของประชาชน 

- โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์ ที่ ส า ม า ร ถ พั ฒ น า 
ประสิทธิภาพของโปรแกรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การกระท าผิด และการอ านวย
ความยุติธรรม และการอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โปรแกรมประยุกต์ที่มีสัญญาณแจ้งเตือนพ้ืนที่
อาชญากรรม 

- การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์
หลักฐานในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิด
เหตุและการตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดี 
ยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

- การอบรมเ พ่ือพัฒนาศักยภาพการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้
ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ตารางท่ี 4.2  นวัตกรรมที่ค้นพบกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอานวยความยุติธรรม (ต่อ) 

ปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม นวัตกรรมส าหรับการแก้ไข 
- เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการเสพสาร
เสพติดซ้ าของเด็กและเยาวชน 

- กระบวนการตรวจ พิสู จน์หลั กฐานและ 
การตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดียาเสพติดของ
เด็กและเยาวชน 

- ระบบป้องกันการเสพติดซ้ าของเด็กและ
เยาวชน โดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 

- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน   

- วิธีต้นแบบส าหรับการตรวจยาและสารเสพติด 
และเมทาบอไลท์ในเส้นผมโดยเทคนิค LC-
MS/MS ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
แม่นย าตามมาตรฐานสากล 

- เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในคดียาเสพติด 
มีอัตราที่สูงขึ้น   

- การกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชนมีจ านวน
มากขึ้น 

- หลักสูตรฝึกอาชีพส าหรับเด็กและเยาวชนฯ  
ที่อยู่ระหว่างโปรแกรมเตรียมความพร้อม 
ก่อนกลับคืนสู่สังคม 

 

4.5 สรุปผลการวิจัยและประเด็นการวิจัยในระยะต่อไป 

การด าเนินงานของโครงการวิจัยย่อยทั้ง 8 โครงการ ภายใต้แผนงานและกรอบการวิจัย  
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบูรณาการหลักกฎหมาย การประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ และการผนึกพลัง
เครือข่ายได้ด าเนินการสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2565 โดยทุกโครงการได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูล และน าเสนอผลการวิจัยเรียบร้อยแล้ว โดยผลลัพธ์จากการวิจัยครั้งนี้ ได้ถูกน าไปใช้ในการ
ด าเนินงาน เช่น โปรแกรม JUDA ที่มีการติดตั้งในสถานีต ารวจน าร่องแล้ว จ านวน 4 แห่ง ได้แก่  
สถานีต ารวจนครบาลตลิ่งชัน สถานีต ารวจนครบาลบางพลัด สถานีต ารวจนครบาลตลาดพลู 
และสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ นอกจากนี้ ยังมีวิธีต้นแบบส าหรับการตรวจยาและสารเสพติด  
และเมทาบอไลท์ในเส้นผมโดยเทคนิค LC-MS/MS ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 
ตามมาตรฐานสากล และหลักสูตรฝึกอาชีพส าหรับเด็กและเยาวชนฯ ที่อยู่ระหว่างโปรแกรม 
เตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินโครงการวิจัยเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด คณะผู้บริหารโครงการจึงสรุปผลที่ได้พร้อมทั้งได้เสนอ
แนวทางในการพัฒนากรอบการวิจัยทั้ง 3 ด้าน ดังต่อไปนี้  
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

4.5.1 กรอบการวิจัยที่ 1 การบูรณาการหลักกฎหมาย 
1) มาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับเด็กและ

เยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 
2)  รูปแบบในการด าเนินการเบี่ยงเบนเด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามที่มี

การก าหนดกฎเกณฑ์ไว้ออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีระยะเวลาในการด าเนินการ
ค่อนข้างล่าช้า เข้ามาสู่กลไกท่ีมีการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและท าให้เด็กได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายได้อย่างแท้จริง และครอบครัว ชุมชน สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกระท า
ผิดของเด็กเป็นการป้องกันการกระท าผิดซ้ าของเด็กในการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ 

3) การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้รับ  
การด าเนินการอย่างรวดเร็วส่งผลให้พนักงานสอบสวนสามารถสรุปส านวนการสอบสวนส่งพนักงาน
อัยการได้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาโดยไม่จ าเป็นต้องขอผัดฟ้องหลาย ๆ ครั้ง เด็กและเยาวชนที่ถูก
จับกุมก็ได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

4)  การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการก าหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ 
รูปแบบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และรวมถึงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้
แผนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน 

5) หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด ทั้งในระดับภูมิภาค 
ชุมชน และท้องถิ่น และรวมถึงสถาบันการศึกษา 

4.5.2 กรอบการวิจัยที่ 2 การประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ 
1) แนวทางการโปรแกรม JUDA ให้สามารถติดตั้งในสถานีต ารวจได้ทุกแห่ง และได้รับ

การอนุมัติ อนุญาตจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการน าไปใช้งานและเชื่อมโยงกับโปรแกรมอ่ืนๆ 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ 

2) การถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ ให้กับ
เจ้าหน้าที่สืบสวน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจ
พิสูจน์หลักฐานในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

3) หลักสูตร “การจัดการวัตถุพยานและการตรวจพิสูจน์คดียาเสพติด ส าหรับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ” เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์หลักฐาน  
กรณีเด็กและเยาวชนกระท าผิดในคดียาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

4) ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง น าร่อง ในการน าผลการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 
ไปใช้ประกอบในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูให้เด็กและเยาวชน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

5) การติดตามการด าเนินกิจกรรมข้อตกลงความร่วมมือความร่วมมือด้านการใช้เทคนิค
การตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการเสพสารเสพติดซ้ า 
ของเด็กและเยาวชนระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน กรมคุมประพฤติ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

6) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมคุมประพฤติ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด   
มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ในแง่ของการตรวจสอบ ให้ความเป็นธรรมในคดียาเสพติด  

4.5.3 กรอบการวิจัยที่ 3 การผนึกพลังเครือข่าย 
1) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนน าหลักสูตรการฝึกอาชีพที่มีความพร้อมทั้ง

อาชีพอิสระและอาชีพในสถานประกอบการไปท าการฝึกอาชีพให้เด็กและเยาวชนในระยะเตรียม  
ความพร้อมก่อนปล่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สถานประกอบการได้เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการประกอบอาชีพหลังการพ้นโทษ 
ท าให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพที่มั่นคง และไม่กลับไปกระท าความผิดซ้ า 

3) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่าย
อาชีพในการรองรับเด็กและเยาวชนเข้าท างาน โดยมีทะเบียนเครือข่ายกลุ่มแกนน าเด็กและเยาวชน 
ที่ออกจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ที่ประสบความส าเร็จในชีวิตและอาชีพมีส่วนร่วมสร้างเสริมก าลังใจ
และแนวทางการใช้ชีวิตหลังออกจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ สนับสนุนทั้งด้านอาชีพ สร้างเสริมก าลังใจ 
และ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าท างานและเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ เพ่ือเข้าท างานใน
หน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่าย เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีศักยภาพทั้ง
ร่างกาย จิตใจ ทักษะสังคม และทักษะชีพให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ และไม่หวนกลับไป
กระท าผิดซ้ าอีกครั้ง 
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5.1  ความส าเร็จ  

5.2  ความคุ้มค่า  

5.3  การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม  

5.4  การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน  

5.5  ผลผลิตทีส่่งมอบส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

ความส าเร็จและความคุ้มค่า 

บทที ่
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5.1 ความส าเร็จ  
การด าเนินงานภายใต้แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวย

ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการถึงช่วง
การจัดท ารายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฉบับสมบูรณ์นี้ เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่สามารถสะท้อนความส าเร็จและความคุ้มค่าผลผลิตของงานวิจัยได้ ดังนี้ 

5.1.1 ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดของโครงการวิจัยคือตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
5.1.1.1 ตัวชี้วัดภายใน (Internal Indicators) คือ ตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ

จากบุคลากร และหน่วยงานที่สนับสนุนให้โครงการขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 
การจัดประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทางวิชาการและให้ข้อเสนอแนะแก่โครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยคณะกรรมการตรวจสอบทางวิชาการและคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ       
ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบทางวิชาการและงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอโครงการวิจัย 
พร้อมทั้งร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนแต่ละเรื่อง  โดยได้มีการประชุม
ร่วมกัน 2 ครั้ง  ดังนี้ 

- การประชุมชี้แจงกรอบแนวคิดการวิจัยให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับทุนต่อเนื่อง 
ในระยะที่ 2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการเขียนข้อเสนอตามกรอบแนวคิดการวิจัย        
ที่มุ่งเน้นการขยายผลสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 
09.30 - 15.00 น. โดยการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

- การประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและตรวจสอบทางวิชาการ ในการให้ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการปรับแก้ไขโครงการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  
ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. โดยการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom  

ผลสรุปจากการประชุม ท าให้ได้ข้อเสนอที่มีคุณภาพ ในการบูรณาการในเชิงกฎหมาย  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ าสมัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนตรงตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงาน จ านวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลของการด าเนินงาน 
ที่สามารถตอบโจทย์ของการท ากิจกรรมตามกรอบการวิจัยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

1) กรอบการวิจัยด้านบรูณาการหลักกฎหมาย 
(1) การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการ

กับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
(2) การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชน

ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 
 



  
 

96 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
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2) กรอบการวิจัยด้านประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์  
(1) การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิด 

ของเด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ 
(2) การพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชนผ่านการถ่ายทอด

เทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
(3) การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชน 
(4) การพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม

เพ่ือป้องกันการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
3) กรอบการวิจัยด้านผนึกพลังเครือข่าย 

(1) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่
สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(2) การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชน
ที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 คณะผู้บริหารแผนงานวิจัยมีการประชุมเพ่ือชี้แจงการก าหนดส่งงวดงานตามสัญญา  
และแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 ซึ่งมีหัวหน้าโครงการที่ได้รับการคัดเลือกสนับสนุนทุนวิจัยทุกโครงการเข้าร่วมประชุม 
นอกจากนี้คณะผู้บริหารโครงการการวิจัย ได้ด าเนินการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน  
ของโครงการ การวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนครบถ้วนทุกโครงการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 8 โครงการ  
ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 และมีการประชุม 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทางวิชาการต่อรายงานความก้าวหน้า รวมจ านวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง ได้แก่ 

 - การประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทางวิชาการต่อรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 
เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยการประชุมออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Zoom 

 - การประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทางวิชาการต่อรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 
เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยการประชุมออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Zoom 

 - การประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทางวิชาการต่อร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยการประชุมออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom  
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5.1.1.2  ตัวชี้วัดภายนอก (External Indicators) คือ สิ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าระหว่างด าเนิน
โครงการและภายหลังการด าเนินโครงการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นว่าโครงการประสบ
ความส าเร็จอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดจิตวิทยาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบด้านบวกจากการด าเนิน
โครงการที่อาจจะส่งผลในช่วงเวลาใดก็ได้ โดยมีแผนภาพแสดงความส าเร็จของตัวชี้วัดภายนอก
แบ่งเป็นตัวชี้วัดระยะสั้นและตัวชี้วัดระยะยาว ดังแผนภาพที่ 5.1 
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แผนภาพที่ 5.1 แสดงความส าเร็จของตัวชี้วัดภายนอก (External Indicators)  
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บูรณาการกฎหมาย 
- คู่มือการประยุกต์ใช้มาตรการ

พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา
ในการควบคุมเด็กและเยาวชน 
ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 

-  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติ 
งานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ 
ในการด าเนินการกับเด็ ก 
และเยาวชนที่กระท าผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ประยุกต์ใช้ 
นิติวิทยาศาสตร์ 

- เทคนิคการตรวจเส้นผมที่ มี 
ความสะดวกมากขึ้นแต่มีราคา 
ถูกลง เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งาน
ได้กว้างมากยิ่งขึ้น 
- ต้นแบบชุดเครื่องมือการตรวจ
ส า ร เ ส พ ติ ด ใ น เ ส้ น ผ ม ที่ 
มีความสะดวกและใช้งานง่าย 
- คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจ
วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์
ส าหรับคดีเด็กและเยาวชน 

 

ผนึกพลังเครือข่าย 
- หลักสูตรการฝึกอาชีพให้มี

ความเหมาะสมและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงเด็ก
และเยาวชนมีอาชีพมั่นคง
แผนที่จุดเสี่ยง 

- ภาคีเครือข่ายอาชีพ 
- เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่าง

โปรแกรมเตรียมความพร้อม

ก่อนกลับคืนสู่สังคม เข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อการปรับทัศนคติ

ให้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง 

- เครือข่ายเยาวชนพลังบวก 
 
 

บูรณาการกฎหมาย 
- ข้ อ มู ล ก ฎ ห ม า ย ไ ด้ รั บ 

การปรับปรุงให้สอดคล้อง 
กับการปฏิบัติการบูรณาการ
เครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมาย
ในการอ านวยความยุติธรรม
แก่ เด็ กและเยาวชนโดย 
มุ่งประโยชน์สูงสุดของตัวเด็ก 

- รู ปแบบมาตรการพิ เศษ 
แทนการด าเนินคดีอาญา 
ในการควบคุ มเด็ กและ
เยาวชนที่กระท าผิดในคดี
ย า เ ส พ ติ ด ไม่ ต้ องเข้ าสู่
กระบวนการควบคุมของกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน 

ประยุกต์ใช้ 
นิติวิทยาศาสตร์ 

- เทคนิควิธีการพิเศษการตรวจ
สารเสพติดในเส้นผมที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง ต า ม
มาตรฐานสากล ลดข้อจ ากัด
ของวิธีการแบบเดิม 

- เกิดการท าบันทึกความร่วมมือ 
(MOU) ภายใต้ 4 หน่วยงาน
ใหญ่ ได้แก่ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง กรมพินิจ
และ คุ้ มค รอ ง เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน กรมคุมประพฤติ 
และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

- ระบบฐานข้อมูลคดีเด็กและ
เยาวชน (JUDA) ซ่ึงเป็นครั้ง
แรกของประเทศไทยที่มีระบบ
ฐานข้อมูลเฉพาะคดีเด็กและ
เยาวชนที่ แยกออกจาก
ฐานข้อมูลคดีของผู้ใหญ่ 

ผนึกพลังเครือข่าย 
- ได้หลักสูตรการฝึกอาชีพที่มี

ความเหมาะสมและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงเด็ก
และเยาวชนมีอาชีพมั่ นคง
ส าหรับการด าเนินชีวิตและไม่
หวนกลับมากระท าผิดซ้ า 

- สถานประกอบการที่รับเด็ก

และเยาวชนที่เคยกระท าผิด

เข้ าท างานภายหลั งได้ รับ

โอกาสในการกลับคืนสู่สังคม 

จ านวน 30 แห่ง 

ตัวชี้วัดระยะสั้น ตัวชี้วัดระยะยาว 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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นอกจากนี้ การด าเนินแผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวย
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้มีการก าหนดให้มีความเชื่อมโยง
กับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ฉบับปรับปรุงส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (Grand Challenge 
Platform) ภายใต้ชุดโปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง ซึ่งมีเป้าหมาย (Objective: O)  
คือการสร้างสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และมีการเสริมพลัง
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางสังคม และก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Key Result: KR) คือ มีจ านวนข้อพิพาท
ในประเทศกรณีความไม่เป็นธรรมลดลง ร้อยละ 5 โดยสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานตาม Objectives 
and Key Results (OKRs) ของกรอบการบริหารแผนงานได้ รายละเอียดดังตารางที่ 5.1 

 

ตารางที่ 5.1 สะท้อนผลการด าเนินงานตาม Objectives and Key Results (OKRs) ของกรอบ 
การบริหารแผนงาน 

แผนงานวิจัย 
โครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงาน 

Objective Key Result 
Objective: ขยายผลการวิจัย
สู่ การปฏิบัติ เ พ่ือ ให้จ านวน 
ข้ อ พิพาทในประ เทศกรณี 
ความไมเ่ป็นธรรมลดลง ร้อยละ 5 
Key Result: นวัตกรรมยุติธรรม
ท้ า ท า ย ไ ท ย ที่ ต อ บ โ จ ท ย์ 
การอ านวยความยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิด
เกี่ ยวกับยาเสพติ ด จ านวน  
8 นวั ตกรรม ภายใต้ กรอบ 
การวิจัย 3 ด้าน ได้แก่ 
 1) การบูรณาการหลักกฎหมาย  
 2) การประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ 
 3) การผนึกพลังเครือข่าย  

กรอบการวิจัยด้านการบูรณาการหลักกฎหมาย 
บูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที ่

SOP การปฏิบัติ ต่ อเด็ กและ
เยาวชนกระท าผิดที่มีช่วงอายุ
แตกต่างกัน 

ประยุกต์ ใช้ มาตรการพิ เศษ 
แทนการด าเนินคดีอาญา 

รูปแบบการใช้มาตรการพิเศษ 
ในการควบคุมเด็กและเยาวชน
ที่กระท าผิด 

กรอบการวิจัยด้านการประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรม
ประยุกต์ 

โปรแกรม JUDA ที่ สามารถ
เชื่อมโยงไปยังระบบ CRIMES 

พัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์
หลักฐาน 

SOP การตรวจพิสูจน์หลักฐาน
และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

ยกระดับความร่วมมือด้ าน 
การใช้เทคนิคการตรวจสาร
เสพติดในเส้นผม 

MOU ระหว่าง ศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
กรมคุมประพฤติ และสถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร์ 
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ตารางที่ 5.1 สะท้อนผลการด าเนินงานตาม Objectives and Key Results (OKRs) ของกรอบการ
บริหารแผนงาน (ต่อ) 

 
5.1.1.3 ผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่ การปฏิบัติ เ พ่ือการเปลี่ ยนแปลงการอ านวย 
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ด าเนินการบริหารจัดการ
โครงการย่อยจ านวนทั้งสิ้น 8 โครงการมีผลผลิตที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลผลิตที่สามารถตอบโจทย์
ของการท ากิจกรรมตามกรอบการวิจัยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบูรณาการในเชิงกฎหมาย การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีล้ าสมัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง ดังนี้ 

1)  กิจกรรมที่มีผลผลิตซึ่งแสดงถึงจ านวน สถิติ ตัวเลข และแผนภาพ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงปริมาณ สามารถวัดผลได้โดยตัวชี้วัดดังนี้ 

- คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการ 
กับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ คือ จ านวนหน่วยงาน 
ที่น าคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และมีการวัดผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามคู่มือดังกล่าว  
เช่น การวิเคราะห์คดีการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน เป็นต้น 

- รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนควบคู่กับการด าเนินคดีอาญา 
ในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ คือ จ านวนคดีเด็ก 
และเยาวชนที่น ารูปแบบการประชุมกลุ่มฯ ไปใช้ในการด าเนินคดีอาญาของเด็กและเยาวชน  

แผนงานวิจัย 
โครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงาน 

Objective Key Result 
 พัฒนาเทคนิคและขยายผล 

การตรวจสารเสพติดในเส้นผม 
ต้นแบบชุดเครื่องมือการตรวจ
สารเสพติดในเส้นผม 

กรอบการวิจัยด้านผนึกพลังเครือข่าย 
พัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพ หลักสูตรการเตรียมตัวท างาน 

กับผู้ประกอบการ และหลักสูตร
การประกอบอาชีพอิสระ 

พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพ ร่าง MOU ระหว่างกรมพินิจฯ 
กับภาคีเครือข่าย และเจตจ านง
ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย 
สถานประกอบการ 



 
 

101 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
- โปรแกรม JUDA ในการวิเคราะห์การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน ตัวชี้วัด 

ที่สามารถวัดได้ คือ สถิติคดีเด็กและเยาวชนและจ านวนสถานต ารวจที่เข้าร่วมโครงการฯ โปรแกรม
การแจ้งเตือนพ้ืนที่อาชญากรรม รวมถึงพ้ืนที่อาชญากรรมที่แสดงสัญญาณแจ้งเตือนและจ านวน
ประชาชนที่น าโปรแกรมไปใช้งาน ดังภาพที่ 5.1 และ ภาพที่ 5.2 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 ข้อมูลด้านคดีอาญาของเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด  
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ภาพที่ 5.2  ระบบการแจ้งเตือนพื้นที่อาชญากรรม 
 

- คู่มือขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดียาเสพติด ตัวชี้วัด
ที่สามารถวัดได้ คือ จ านวนหน่วยงานน าคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และมีการวัดผล
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามคู่มือดังกล่าว 

- วิธีต้นแบบส าหรับการตรวจยาเสพติดและสารเสพติด ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ คือ 
หน่วยงานที่น าวิธีการตรวจดังกล่าวไปใช้ 

- ภาคีเครือข่ายการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ คือ จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมด าเนินกิจกรรม 

- หลักสูตรฝึกอาชีพส าหรับเด็กและเยาวชนฯ ที่อยู่ระหว่างโปรแกรมเตรียมความพร้อม
ก่อนกลับคืนสู่สังคม ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ คือ ชื่อหลักสูตรและจ านวนผู้เรียน และจ านวนหน่วยงาน
ที่น าหลักสูตรไปใช้ 

2)  กิจกรรมหรือนวัตกรรมที่มีการด าเนินงานและมีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการน าไปใช้
ประโยชน์ มีตัวชี้วัดที่บ่งชี้ประสิทธิผล (Effectiveness) ของการด าเนินงาน ดังนี้ 

- คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นคู่มือที่รวบรวมการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์
ของผู้ปฏิบัติงานจริง แล้วน ามาสรุปเป็นแนวปฏิบัติให้พนักงานสอบสวนในสถานีต ารวจได้น าไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนการด าเนินการกับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งจ าแนกเป็นการด าเนินการในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ 1) เด็กอายุ 
ไม่เกิน 12 ปี 2) เด็กอายุเกิน 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี และ 3) เยาวชนอายุเกิน 15 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี   
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบการจับ ขั้นตอนการตรวจสอบ 
การด าเนินคดี เอกสารในส านวนการสอบสวนคดียาเสพติด และข้อควรระวังในการด าเนินการเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน อย่างครบถ้วน 

- รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนควบคู่กับการด าเนินคดีอาญาในการควบคุม
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด เป็นมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาหลังฟ้อง  
ซึ่งเป็นหลักการใหม่ที่ให้อ านาจศาลเยาวชนและครอบครัวใช้วิธีการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมกระแสหลัก โดยใช้มาตรการที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระท า
ความผิดอาญา ซึ่งมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 นี้  เป็นกรณีที่ได้มี 
การฟ้องคดีต่อศาลแล้ว โดยทั่วไปอาจจะเป็นเพราะคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกสูงกว่า 5 ปี จึงไม่อาจ
ด าเนินการตามมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาตามมาตรา 86 ได้ ผู้เสียหายหรือพนักงาน
อัยการจึงได้ฟ้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาล ดังนั้น กรณีจะใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา
ตามมาตรา 90 ในคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด ศาลอาจมีค าสั่งให้น าวิธีการ
จัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูมาใช้ได้ ดังแผนภาพที่ 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 5.2  รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนควบคู่กับการด าเนินคดีอาญา 
ในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

- โปรแกรมการวิเคราะห์การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน และโปรแกรมการแจ้งเตือน
พ้ืนที่อาชญากรรม ประสิทธิผลครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 

1) มีความเชื่อมั่นในโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์และพยากรณ์รูปแบบการกระท าผิด
ของเด็กและเยาวชนได้ตรงกับความต้องการของพนักงานสอบสวน 

2) มีความพึงพอใจในการติดตั้งโปรแกรม และขอให้มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ในทุกพ้ืนที่ 

3) ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้การน าโปรแกรมไปใช้ 

4) โปรแกรม JUDA มีความสอดรับและตอบสนองนโยบายการป้องกันการกระท าผิด
ของเด็กและเยาวชนของสถานีต ารวจ 

5) โปรแกรม JUDA มี Crime Mapping ในการตรวจสอบพ้ืนที่การเกิดอาชญากรรม
ของเด็กและเยาวชน 

- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ด าเนินการน าร่อง
ติดตามเด็กและเยาวชนหลังปล่อยตัวจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยใช้เทคนิคการตรวจ
พิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม ดังแผนภาพที่ 5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภาพที่  5.3 แผนภาพแสดงกระบวนการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

นอกจากนี้ ยังมีคู่มือขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
ในคดียาเสพติด วิธีต้นแบบส าหรับการตรวจยาและสารเสพติด รวมถึงภาคีเครือข่ายการจัดท าข้อตกลง 
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตัวชี้วัดของผลผลิตเหล่านี้ท าให้
เกิดประสิทธิผลต่อบุคคลและหน่วยงานที่น าไปปฏิบัติงานได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น 
หลักสูตรฝึกอาชีพส าหรับเด็กและเยาวชนฯ ที่อยู่ระหว่างโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่
สังคม ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิผล คือ การสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือน าไปสู่การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่พร้อมให้ความร่วมมือในการมอบโอกาส 
ในการคืนสู่สังคมแก่เด็กและเยาวชน ดังภาพที่ 5.3 - 5.7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.3 ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลต่อการด าเนินงาน โครงการภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการคืนสู่
สังคมจากหนว่ยงานภาครัฐ โดย คุณศิริประกาย วรปรชีา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.4 ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลต่อการด าเนินงาน โครงการภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับ 

การคืนสู่สังคมจากหน่วยงานภาครัฐ โดย คุณนาทีรัตน์ บุญรัตน์ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.5 ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลต่อการด าเนินงาน โครงการภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับ 
การคืนสู่สังคมจากหน่วยงานภาครัฐ โดย คุณกลัยรัตน์ ดวงรัตนเลิศ เจ้าของธุรกิจไส้กรอกมาดามอร 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 5.7 ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลต่อการด าเนินงาน โครงการภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับ 

การคืนสู่สังคมจากหน่วยงานภาครัฐ โดย คุณดิษยา มีเพียร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 

ภาพที่ 5.6 ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลต่อการด าเนินงาน โครงการภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการคืนสู่
สังคมจากหน่วยงานภาครัฐ โดย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

3)  ตัวชี้วัดที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการด าเนินกิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จ 
ซึ่งในการด าเนินงานของโครงการย่อยท าให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ คือ การได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมายในการเข้า
ร่วมกิจกรรมและให้ข้อมูลในการวิจัย ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งสามารถต่อยอด
งานวิจัยให้ประสบความส าเร็จมากขึ้น เช่น สถานีต ารวจนครบาล จ านวน 4 แห่ง ที่เป็นสถานีต ารวจ
น าร่องที่ให้ความร่วมมือในการตอบรับการติดตั้งโปรแกรม ได้แก่ 1) สถานีต ารวจนครบาลตลิ่งชัน  
2) สถานีต ารวจนครบาลบางพลัด 3) สถานีต ารวจนครบาลตลาดพลู และ 4) สถานีต ารวจนครบาล
บางยี่เรือ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจากบริษัท บางกอกโกลบอล ซอฟต์แวร์ จ ากัด ท าการติดตั้ง 
และอธิบายรายละเอียดการติดตั้งและการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าใจ พร้อมทั้งท าการติดตั้ง
ในโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตั้ง
โปรแกรมหลังการใช้งานการติดตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังภาพที ่5.8 และ 5.9 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 5.8 ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการติดตั้งโปรแกรม JUDA ในสถานีต ารวจนครบาลตลาดพลู 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
นอกจากนี้ส าหรับ โครงการย่อยอ่ืน ๆ ก็มีผลผลิตที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพต่อ 

การด าเนินงาน เช่น รูปแบบหลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม
ของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีรายวิชาเลือกการท างานในการประกอบ
อาชีพในสถานประกอบการ ประกอบด้วย 9 วิชา ได้แก่ วิชาหลักการและกระบวนการปฏิบัติงาน
อาชีพ วิชาหลักการและแนวทางการประกอบธุรกิจ วิชาการสื่อสารทางการตลาด วิชาจุดประกาย
ความคิดเชิงธุรกิจ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางธุรกิจ วิชาการบริหารจัดการทีมงาน วิชาหลักการ
บัญชีเบื้องต้น วิชาหลักกฎหมายเบื้องต้น วิชาองค์การและการจัดการ และวิชาการบริการลูกค้า เป็นต้น  

4)  โครงการย่อยมีการน าผลการวิจัยไปเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย หรือบุคลากรได้ทราบถึง
นวัตกรรมการวิจัย เช่น การน าโปรแกรม JUDA ไปติดตั้งในสถานีต ารวจ และการน าไปเผยแพร่ลงใน 
YouTube (https://youtu.be/QC6_pEeaKGI) ให้ประชาชนได้น าไปใช้งาน ดังภาพที่ 5.10 - 5.11 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 5.9 ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการติดตั้งโปรแกรม JUDA ในสถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ 
 

https://youtu.be/QC6_pEeaKGI%20รายละเอียดดังภาพที่%205.9
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 ภาพที่ 5.11 ตัวชี้วัดด้านการสื่อสารและการเผยแพร่โปรแกรมไปยังประชาชน 

 

ภาพที่ 5.10 การสื่อสารให้ทราบถึงโปรแกรม JUDA  
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5)  ผลการด าเนินงานที่สามารถวัดผลได้ว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนโครงการ  
ซึ่งตัวชี้วัดในการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ มี จ านวน 8 นวัตกรรม ดังนี้ 

- คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

- รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนควบคู่กับการด าเนินคดีอาญาในการควบคุม
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด  

- โปรแกรม JUDA ในการวิเคราะห์การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  
- คู่มือการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (SOP) การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์

หลักฐานในคดียาเสพติด  
- วิธีต้นแบบส าหรับการตรวจยาเสพติดและสารเสพติด ที่หน่วยงานน าวิธีการตรวจ

ดังกล่าวไปใช้งาน ได้แก่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง 

- ภาคีเครือข่ายการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน จ านวนไม่น้อยกว่า 30 แห่ง 

- หลักสูตรฝึกอาชีพส าหรับเด็กและเยาวชนฯ ที่อยู่ระหว่างโปรแกรมเตรียมความพร้อม
ก่อนกลับคืนสู่สังคม จ านวน 2 หลักสูตร 

- รูปแบบหลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของ
เด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

5.1.2 ผลผลิตและความส าเร็จ 
จากการด าเนินกิจกรรมของโครงการย่อยทั้ง 8 โครงการ ตามกรอบการวิจัย 3 ด้าน  

คือ กรอบการวิจัยที่ 1 บูรณาการหลักกฎหมาย กรอบการวิจัยที่ 2 ประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์   
และกรอบการวิจัยที่ 3 ผนึกพลังเครือข่าย พบนวัตกรรม จ านวน 8 นวัตกรรม ดังนี้ 

5.1.2.1 กรอบการวิจัยที่ 1 บูรณาการหลักกฎหมาย มีโครงการส าคัญ 2 โครงการ ดังนี้ 
1) การบูรณาการมาตรฐาน  การปฏิบัติ งานส าหรับ เครือข่ ายเจ้ าหน้ าที่ 

ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่า (1) ประเด็นกฎหมาย 
ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนมีการก าหนดช่วงอายุของเด็กและเยาวชนเป็นเกณฑ์  
ในการก าหนดโทษ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ อายุไม่เกิน 12 ปี อายุเกินกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 
และอายุเกินกว่า 15 ปีแต่ต่ ากว่า 18 ปี ที่จะท าให้ทราบถึงข้อกฎหมายที่พนักงานสอบสวนต้องให้
ความส าคัญในการด าเนินการกรณีท่ีเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดในแต่ละเกณฑ์ท่ีก าหนดเนื่องจาก
มีบทลงโทษที่แตกต่างกัน เมื่อพนักงานสอบสวนมีองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวแล้วจะท าให้สามารถ 
ท าส านวนการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้การคุ้มครองเด็กได้อย่างถูกต้องและ
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เหมาะสม (2) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน ซึ่งเป็นคู่มือที่ได้จัดท าขึ้นมานั้น 
เป็นการน าเอาองค์ความรู้จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท าส านวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด มาสังเคราะห์และน าเสนอเป็นขั้นตอน  
พร้อมแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสามารถน ามาอ้างอิงได้ 
นอกจากนี้ ยังมีการน าเอาตัวอย่างหนังสือที่ส าคัญน ามาไว้ให้ยึดถือเป็นแนวทาง เพ่ือให้พนักงาน
สอบสวนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) แนวทาง 
ในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต่อการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันจะน าไปสู่  
การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นแนวทางที่น าเสนอทั้ง 5 ประเด็นนั้นบางประเด็นเป็น
การเสนอแนะให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินการของ
พนักงานสอบสวนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางประเด็นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การด าเนินการที่จะท าให้เด็กได้รับการคุ้มครองอย่างรวดเร็วและเหมาะสม ไม่ต้องอยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นเวลานานและอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม และที่ส าคัญเด็กสามารถกลับตัวเป็นคนดีและ
อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข   
 นวัตกรรมโครงการนี้ คือ มาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ 
ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  

2) การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ในการควบคุมเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด พบว่า การแยกหรือคัดกรองประเภทการกระท าผิด โดยพิจารณา 
จากการกระท าผิดครั้งแรกเป็นประเภทที่จะต้องเข้าสู่มาตรการพิเศษ ส่วนผู้ที่กระท าผิดซ้ าควรมีบทลงโทษ
อ่ืนที่จะท าให้เด็กและเยาวชนมีความหลาบจ า ไม่กระท าผิดซ้ าอีก ทั้งนี้ ในกระบวนการมาตรการพิเศษ 
ต ารวจ อัยการ ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง หรือผู้เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ต้องเข้ามามีบทบาทในการก าหนด
มาตรการพิเศษ โดยจัดท ารูปแบบและวิธีการประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา 
ในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด เป็นรูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนที่หลงผิดในการกระท า 
ซึ่งรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการหลักเกณฑ์การใช้การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในชั้นสาเหตุปัญหา
ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชั้นสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว เพ่ือใช้ด าเนินการ 
ตามมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา โดยให้มีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุ มชน ซึ่งเป็น 
การเบี่ยงเบนหรือหันเหคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก  
โดยมุ่งเน้นให้มีการด าเนินการตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู 
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 นวัตกรรมโครงการนี้ คือ  รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนที่หลงผิด  
ในการกระท า และรูปแบบขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าหรับเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด 

5.1.2.2 กรอบการวิจัยที่ 2 ประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์  มีโครงการส าคัญ 4 โครงการ ดังนี้ 
1) การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิด 

ของเด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ พบว่า โปรแกรม JUDA มีการพัฒนาสัญญาณแจ้งเตือน 
ในโปรแกรม JUDA เป็นความส าเร็จอีกขั้นหนึ่งในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เนื่องจากได้รับ 
การตอบรับจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ต ารวจในระดับที่ดีมาก ความส าเร็จที่ท าให้เกิดความคุ้มค่า
ของระบบแจ้งเตือนพ้ืนที่อาชญากรรม ได้แก่ (1) ผู้ใช้โปรแกรมไม่ต้องเสียเวลาใส่ username หรือ 
password ในการเข้าสู่โปรแกรม โดยสามารถเข้าไปใช้งานได้เลย ซึ่งท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
และใช้งานได้จริง ประการส าคัญโปรแกรมท างานไม่ซับซ้อน ท าให้ไม่เปลืองพ้ืนที่ในการดาวน์โหลด
โปรแกรม (2) แผนที่อาชญากรรม จะแสดงประเภทอาชญากรรมที่เกิด พร้อมทั้งแสดงวัน เวลา  
ในการเกิดเหตุ เพ่ือให้ผู้เดินทางได้ทราบรายละเอียดของการเกิดอาชญากรรมมากยิ่งขึ้น (3) ท าให้เกิด
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของประชาชน (4) ท าให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจมี Point of Check ในการตรวจพ้ืนที่อาชญากรรม นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่
โปรแกรมไปยังกลุ่มประชาชน โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการ VTR แสดงการติดตั้งโปรแกรม JUDA  
พร้อมทั้งลงในสื่อ youtube.com (https://youtu.be/QC6_pEeaKGI) และท าการสัมภาษณ์
ประชาชนเพ่ือแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการน าโปรแกรม JUDA ไปใช้ โดยมีทั้งคู่มือการติดตั้ง 
(https://www.youtube.com/watch?v=LxcPKttkwoc) ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนจ านวนมาก 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ท าอาชีพขนส่งสินค้า บริการ delivery หรือไปรษณีย์ ที่จะต้องเดินทางไปในสถานที่
ต่าง ๆ จะได้มีการระมัดระวังตนเองให้มากยิ่งข้ึน และมีการติดตั้งโปรแกรม JUDA ในสถานีต ารวจ  
 นวัตกรรมโครงการนี้ คือ  โปรแกรม JUDA วิเคราะห์อาชญากรรมในเด็กและ
เยาวชน และแผนที่อาชญากรรม 

2) การพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชนผ่าน 
การถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์  พบว่า ได้หลักสูตร 
ในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ได้แก่  กิจกรรมการอบรมหลักสูตร “การจัดการวัตถุพยานและการ
ตรวจพิสูจน์คดียาเสพติดส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ” และการเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการสถานที่ 
เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน กรณีเด็กและเยาวชนกระท าผิดในคดียาเสพติด เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

114 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

นวัตกรรมโครงการนี้  คือ   คู่มือและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพงาน 
ตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชนผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยาน  
ทางนิติวิทยาศาสตร์ 

3) การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผม
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชน พบว่า ระบบป้องกัน 
การเสพติดซ้ าของเด็กและเยาวชน โดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผมในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพ่ือติดตามหลังจากการปล่อยตัว ท าให้มีการลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม ระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  และกรมคุมประพฤติ  
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยมีแนวทางความร่วมมือการตรวจสารเสพติดในเส้นผม  
รวมถึงการตรวจทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของทั้ง 4 หน่วยงาน ซึ่งแสดงถึง
การสร้างความร่วมมือกันในระดับบริหาร และสามารถน าไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นวัตกรรมโครงการนี้ คือ คู่มือและระบบป้องกันการเสพติดซ้ าของเด็กและ
เยาวชน โดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผมในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน และการท าข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) การพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติด 
ในเส้นผมเพ่ือป้องกันการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน  พบว่า ผลการตรวจสอบ 
ความใช้ได้ของวิธีตามแนวทางของ Scientific Working Group of Forensic Toxicology (SWGTOX) 
เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้นจึงมีความเหมาะสมในการน ามาใช้ตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในเส้นผมเด็กและ
เยาวชน ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์  
ในแง่ของการวิเคราะห์ Batch ขนาดใหญ่ โดยสามารถรองรับงานในปริมาณที่มากข้ึนโดยใช้ระยะเวลา
ที่ลดลง ซึ่งเป็นแนวคิดในการลดต้นทุนการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในเส้นผม โดยการตรวจวิเคราะห์
แบบรวมตัวอย่าง (Pool sample test) ซึ่งนิยมใช้ในการตรวจวิเคราะห์กับกลุ่มประชากรที่มีอัตรา
การตรวจพบต่ า (low prevalence) ซึ่งเป็นการน าตัวอย่างเส้นผมจากหลายคนมาผสมกันแล้ว 
ท าการทดสอบทีเดียวเพื่อลดต้นทุน และระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ 

นวัตกรรมโครงการนี้ คือ เทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจ 
สารเสพติดในเส้นผมเพ่ือป้องกันการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน  ด้วยวิธี 
ตามแนวทางของ Scientific Working Group of Forensic Toxicology (SWGTOX) 

 
 
 



 
 

115 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

5.1.2.3 กรอบการวิจัยที่ 3 ผนึกพลังเครือข่าย มีโครงการส าคัญ 2 โครงการ ดังนี้ 
1) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืน

สู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พบหลักสูตรส าคัญที่พัฒนาขึ้น จ านวน 
2 หลักสูตร ได้แก่  

(1) หลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม
ของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดส าหรับการท างานในสถานประกอบการ  
หลักสูตรนี้จัดท าข้ึนเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของ
เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ในการมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพในสถานประกอบการตามความต้องการของตนเองและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่อยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  (Competency-Based Curriculum) ใช้ วิ ธี เ รี ยนแบบการอบรมวิชาชีพควบคู่กับ 
การท างาน (Work-Based Learning) และบูรณาการวิชาการในสถานศึกษากับวิชาฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ความแตกต่างในการประกอบอาชีพ  
ตามวิ ธี ก า ร  CBL (Creative-Base Leaning)  ร วมทั้ ง แน วคิ ด ก า ร เ รี ย นส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม คิ ด 
อย่างสร้างสรรค์บนฐานการศึกษาของโลกใหม่ยุคดิจิทัล (Digital) ให้กับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในระยะเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย (ระยะ 6 เดือนก่อนปล่อย)  

(2) หลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม
ของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดส าหรับการประกอบอาชีพอิสระ  หลักสูตรนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและ
เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ในการมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ
อิสระตามความต้องการและความถนัดของตนเอง การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์
ความแตกต่างในการประกอบอาชีพตามวิธีการ CBL (Creative-Base Leaning) รวมทั้งแนวคิด 
การเรียนส่งเสริมความคิดอย่างสร้างสรรค์บนฐานการศึกษาของโลกใหม่ยุคดิจิทัล (Digital)  
การก าหนดเนื้อหาของหลักสูตรได้ค านึงถึงและวิเคราะห์ถึงกิจกรรมการสอน/ฝึกอาชีพนั้น ๆ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน จ าแนกทักษะ (Skill) ที่ต้องใช้สอน ความรู้ (Knowledge) ความยากง่าย ระดับความรู้
ของผู้ฝึกอาชีพ การจ าแนกคุณลักษณะ (Attribute) ของผู้เรียน 

2) การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและ
เยาวชนที่ เคยกระท าผิด เกี่ ยวกับยาเสพติด  พบว่า  มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับ 
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่พร้อมให้ความร่วมมือในการมอบโอกาส 
ในการคืนสู่สังคมแก่เด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจถึงรายละเอียดของโครงการ 
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วัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่าย รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างเครือข่าย และประสาน
แสวงหาผู้ เข้าร่วม โดยจัดท าประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน การจัดกิจกรรมโครงการ  
และใช้เทคนิคการอ้างอิงต่อเนื่องแบบการบอกต่อ (Snowball Technique) โดยมีสถานประกอบการ
จ านวนหนึ่งที่ให้ความสนใจร่วมจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือสนับสนุนทั้งความรู้เกี่ยวกับอาชีพ 
การสนับสนุนทางอาชีพ การศึกษา รวมถึงทุนทรัพย์ต่าง ๆ ในการต่อยอดชีวิตของเด็กและเยาวชน 
ได้แก ่ 

(1) ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรในจังหวัดปทุมธานี ยินดีรับเด็ก
และเยาวชนเข้าท างานในต าแหน่งผู้ดูแลระบบของแฟนเพจร้าน จ านวน 3 คน โดยต้องมีทักษะการใช้
สื่อสังคมออนไลน์และการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี  

(2) ผู้ประกอบการธุรกิจร้านไอศกรีมและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรในจังหวัด
ขอนแก่น ยินดีรับเด็กและเยาวชนเข้าท างาน จ านวน 2 คน โดยเพศชายรับในส่วนของฝ่ายผลิต และ
เพศหญิงรับในส่วนของฝ่ายการตลาดให้ดูแลเกี่ยวกับการขายออนไลน์ 

(3) ผู้ประกอบการให้บริการนั่งร้านเพ่ือการซ่อมบ ารุงอาคารในจังหวัดระยอง 
ยินดีรับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีเอกสารรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
วิชาชีพ (Safety Officer) หรือ จบ ป.วิชาชีพ เข้าท างานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตั้งนั่ งร้าน  
โดยจ านวนที่รับขึ้นอยู่กับอัตราความต้องการของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา 

(4) ผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ยินดีรับเยาวชน  
ไม่จ ากัดจ านวนเพ่ือเข้าท างานในต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งแบบเต็มเวลา (Full-time) 
และนอกเวลา (Part-time) โดยมีคุณสมบัติส าคัญคือมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีความอดทน ซื่อสัตย์ 
ขยัน และอัธยาศัยดี 

(5) ผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนในจังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับ
เยาวชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถซึ่งออกโดยกรมการขนส่ง
ทางบก จ านวน 2 คน เข้าท างานในต าแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ และสามารถประสานสถาน  
ตรวจสภาพรถเอกชนในเครือข่ายให้สามารถรับเข้าท างานเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ ข้อมูลจากกลุ่มงานสถิติ  
การขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 แสดงให้เห็นว่ามี 
สถานตรวจสภาพรถเอกชนทั่วประเทศทั้งสิ้น 3,209 แห่ง  

จากผลผลิตและความส าเร็จการด าเนินกิจกรรมของโครงการย่อยทั้ง 8 โครงการ 
ตามกรอบการวิจัย 3 ด้าน คือ กรอบการวิจัยที่ 1 บูรณาการหลักกฎหมาย กรอบการวิจัยที่ 2 
ประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ กรอบการวิจัยที่ 3 ผนึกพลังเครือข่าย ผู้วิจัยได้สรุปผลส าเร็จของโครงการ
ทั้ง 8 โครงการ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังแสดงในภาพที่ 5.12 ถึง ภาพที่ 5.20 และตารางที่ 5.2 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.12 Infographic แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
การอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.13 Infographic การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ 
ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.14 Infographic การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา 
ในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 



 
 

120 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.15 Infographic การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรม JUDA ส าหรับการรวบรวมข้อมูล 
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.16 Infographic การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคดีท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก 
และเยาวชนผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.17 Infographic การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติด 
ในเส้นผมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการเสพสารเสพติดซ้ าของเด็กและเยาวชน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.18 Infographic การพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติด 
ในเส้นผม เพ่ือป้องกันการกระท าความผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.19 Infographic การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อม 
ในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.20 Infographic การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการกลับคืนสู่สังคมของ
เด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 



 
 

 

 
 
ตารางท่ี 5.2 วัตถุประสงค์และผลผลิตส าคัญของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย  
ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม 
1 การบูรณาการ

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานส าหรับ
เครือข่ายเจ้าหน้าที่ใน
การด าเนินการกับเด็ก
และเยาวชนที่กระท า
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

รศ.ดร.สุวรรณา  
คุณดิลกณัฐวสา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

1. เพ่ือวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบ
ส าหรับการอ านวยความยุติธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนซึ่งเป็นผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 

2. เพ่ือจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติ 
งานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนิน 
การกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 

3. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่
สามารถสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต่อการด าเนินการกับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันจะ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ
ยุติธรรม 

- ประเด็นกฎหมายในการด าเนินการกับเด็ก
และเยาวชนมีการก าหนดช่วงอายุของเด็ก
และเยาวชนเป็นเกณฑ์ในการก าหนดโทษ 
แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) อายุไม่เกิน 
12 ปี (2) อายุเกินกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 
และ (3) อายุเกินกว่า 15 ปีแต่ต่ ากว่า 18 ปี 

- คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติ งานส าหรับ
เครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับ
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 

 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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ตารางท่ี 5.2 วัตถุประสงค์และผลผลิตส าคัญของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย (ต่อ)  
ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม 
2 การประยุกต์ใช้

มาตรการพิเศษแทน
การด าเนินคดีอาญา 
ในการควบคุมเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดใน
คดียาเสพติด 

รศ.ดร.ธนภัทร  ปัจฉิมม์  
โรงเรียนกฎหมาย 
และการเมือง               
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. เ พ่ื อศึ กษาหลั ก เ กณฑ์  เ งื่ อน ไ ข
เกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการด าเนิน 
คดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชน 
ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด  

2. เพ่ือเสนอรูปแบบและวิธีการประยุกต์ 
ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา
ในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด
ในคดียาเสพติด  

3. เพ่ือเป็นข้อเสนอในการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงวิธีปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ในการการอ านวยความยุติธรรม 
โดยมุ่งเน้นวิธีการประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็ก
และเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด   

 
 

- รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและ
ชุมชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่
มุ่งคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็กและ
เยาวชนที่หลงผิดในการกระท า 

- รูปแบบขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ส าหรับเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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ตารางท่ี 5.2 วัตถุประสงค์และผลผลิตส าคัญของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย (ต่อ) 
ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม 
3 การพัฒนาประสิทธิภาพ

โปรแกรม JUDA 
ส าหรับการรวบรวม
ข้อมูลการกระท าผิด
ของเด็กและเยาวชนใน
ระดับสถานีต ารวจ 

รศ.พ.ต.อ.สุรัตน์  
สาเรือง 
คณะนิติวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

1. เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลของ
เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่กองบังคับการ
ต ารวจนครบาล 1 – 9  

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างโปรแกรมอาชญากรรมที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลอาชญากรรม  

3. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม 
JUDA ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการสืบสวน สอบสวน
และการป้องกันอาชญากรรมของเด็กและ
เยาวชน 

 

- ระบบแจ้งเตือนพื้นที่อาชญากรรม 
- การติดตั้งโปรแกรม JUDA ในสถานีต ารวจ 
- แนวทางในการเชื่อมโยงโปรแกรม JUDA กับ
โปรแกรม CRIMES  
- คู่มือการดาวน์โหลดโปรแกรม 
- สื่อ youtube.com https://youtu.be/ 
QC6_pEeaKGI ในการเผยแพร่โปรแกรม 
JUDA  
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ตารางท่ี 5.2 วัตถุประสงค์และผลผลิตส าคัญของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย (ต่อ) 
ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม 
4 การพัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในคดีที่ เกี่ยวข้องกับ
เด็กและเยาวชนผ่าน
การถ่ายทอดเทคนิค
การจัดการความรู้ด้าน
วั ต ถุ พ ย า น ท า ง นิ ติ
วิทยาศาสตร์ 

ผศ.พ.ต.อ.ดร. ธิต ิมหาเจริญ 
คณะนิติวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการการตรวจสถานที่เกิดเหตุ

และการตรวจพิสูจน์หลักฐาน กรณีเด็กและเยาวชน
กระท าความผิดในคดียาเสพติด รวมถึงศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการเพ่ิมศักยภาพงานตรวจพิสูจน์
หลักฐานคดีเด็กและเยาวชน  

2. เพ่ือพัฒนาคู่มือขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
และการตรวจพิสูจน์หลักฐาน กรณีเด็กและเยาวชน
กระท าความผิดในคดียาเสพติดเพ่ือสร้างมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานในงานด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวนและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
และการตรวจพิสูจน์หลักฐานกรณีเด็กและเยาวชน
กระท าความผิดในคดียาเสพติด ผ่านการถ่ายทอดเทคนิค 
การจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ 

- คู่มือและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
งานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและ
เยาวชนผ่านการถ่ายทอดเทคนิค 
การจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทาง
นิติวิทยาศาสตร์  

- กิ จ ก ร ร ม ก า ร อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  
“การจัดการวัตถุพยานและการตรวจ
พิสูจน์คดียาเสพติด ส าหรับเจ้าหน้าที่
ต ารวจ” 
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ตารางท่ี 5.2 วัตถุประสงค์และผลผลิตส าคัญของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย (ต่อ) 
ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม 
5 การยกระดับความร่วมมือ

ด้านการใช้เทคนิคการ
ตรวจสารเสพติดในเส้น
ผมระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกัน
การเสพสารเสพติดซ้ า
ของเด็กและเยาวชน 

พ.ต.ท.หญิง อัมพิกา 
ลีลาพจนาพร  
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
และกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของ
ระบบการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในเส้นผมในเด็ก
และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน เพ่ือติดตามหลังจากการปล่อย
ตัวของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

2. เพ่ือพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ าของ
เด็กและเยาวชน โดยการตรวจสารเสพติด 
ในเส้นผม ในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพ่ือติดตาม
หลังจากการปล่อยตัวของกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

- ระบบป้องกันการเสพติดซ้ าของเด็ก
และเยาวชน โดยการตรวจสารเสพติด 
ในเส้นผมในเด็กและเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน เพ่ือติดตามหลังจาก 
การปล่ อยตั วของกรมพินิ จและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 

- ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม  
คือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมพินิจ
แ ล ะคุ้ ม ค ร อ ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ชน 
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  
และกรมคุมประพฤต ิ

 
 
 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

130 



 
 

 

 
 
ตารางท่ี 5.2 วัตถุประสงค์และผลผลิตส าคัญของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย (ต่อ) 
ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม 
6 การพัฒนาเทคนิคและ

ขยายผลการด าเนินงาน
ด้านการตรวจสารเสพติด
ในเส้นผม เพ่ือป้องกันการ
กระท าความผิดในคดี 
ยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชน 

นางสาวสุปราณี  
พันธะทัน  
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงยุติธรรม 
 

1. เ พ่ือ พัฒนาวิ ธี การตรวจวิ เคราะห์ 
สารเสพติดในเส้นผมแบบรวดเร็ว ที่มีความ
ถูกต้อง น่าเชื่อถือตามแนวทางมาตรฐานสากล 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในเส้นผม
แบบรวมตัวอย่าง (pooled samples testing) 
กับแบบวิเคราะห์รายเดียว ในการลดต้นทุน
การตรวจวิเคราะห์  

3. เพ่ือขยายผลการด าเนินงานโดยการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการตรวจสาร
เสพติดในเส้นผมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกันการกระท าความผิดในคดียาเสพติด
ของเด็กและเยาวชน 
 

เทคนิ คและขยายผลการด าเนิ นงานด้ าน 
การตรวจสารเสพติดในเส้นผมเพ่ือป้องกันการกระท า
ผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีตาม
แนวทางของ Scientific Working Group of Forensic 
Toxicology (SWGTOX) ช่ ว ย ลด ร ะยะ เ ว ล า 
ในการตรวจวิเคราะห์ ในแง่ของการวิเคราะห์ Batch 
ขนาดใหญ่ โดยสามารถรองรับงานในปริมาณที่มาก
ขึ้นโดยใช้ระยะเวลาที่ลดลง ซึ่งเป็นแนวคิดในการ 
ลดต้นทุนการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในเส้นผม 
โดยการตรวจวิ เคราะห์ แบบรวมตั วอย่ าง  
(Pool sample test) ซึ่งนิยมใช้ในการตรวจวิเคราะห์
กับกลุ่ มประชากรที่ มี อัตราการตรวจพบต่ า 
(low prevalence) ซึ่งเป็นการน าตัวอย่างเส้นผมจาก
หลายคนมาผสมกันแล้วท าการทดสอบทีเดียว 
เพ่ือลดต้นทุน และระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
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ตารางท่ี 5.2 วัตถุประสงค์และผลผลิตส าคัญของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย (ต่อ) 
ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม 
7 การพัฒนาหลักสูตร

การฝึกอาชีพส าหรับ
การเตรียมความพร้อม
ในการกลับคืนสู่สังคม
ของเด็กและเยาวชนที่
เคยกระท าผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

ผศฺ.ดร.ชาติชาย   
มหาคีตะ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบหลักสูตรการฝึกอาชีพ
ส าหรับการเตรียมความพร้อม ในการกลับคืนสู่
สั งคมของเด็กและเยาวชนที่ เคยกระท าผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในปัจจุบัน 

2 .  เ พ่ื อจั ดท าหลั กสู ตรฝึ กชี พส า หรั บ 
การเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของ
เด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรฝึกอาชีพ
ส าหรับสถานประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระ 

 
 

- ห ลั ก สู ต ร ก า ร ฝึ ก อ า ชี พ ส า ห รั บ 
การเตรียมความพร้อมในการกลับคืน
สู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่ เคย
กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดส าหรับ
การท างานในสถานประกอบการ 

- ห ลั ก สู ต ร ก า ร ฝึ ก อ า ชี พ ส า ห รั บ 
การเตรียมความพร้อมในการกลับคืน
สู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่ เคย
กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดส าหรับ
การประกอบอาชีพอิสระ 
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ตารางท่ี 5.2 วัตถุประสงค์และผลผลิตส าคัญของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย (ต่อ) 
ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม 
 การพัฒนาระบบภาคี

เครือข่ายอาชีพเพ่ือ
รองรับการกลับคืนสู่
สังคมของเด็กและ
เยาวชนที่เคยกระท า
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

พ.ต.ต. ดร.ปริญญา  
สีลานันท์ 
คณะนิติ วิทยาศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

1. เพ่ือส ารวจความต้องการและคุณสมบัติด้าน
อาชีพของสถานประกอบการในการจัดจ้างเด็ก 
และเยาวชนภายหลังการปล่อยตัวของศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน 

2. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายน าไปสู่การจัดท า
ข้ อตกลงความร่ ว มมื อกับสถานประกอบ 
การหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่พร้อมให้ 
ความร่วมมือในการมอบโอกาสในการคืนสู่สังคมแก่
เด็กและเยาวชน 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านอาชีพ พัฒนานิสัย
อุตสาหกรรม รวมถึงการสร้างพฤตินิสัยและ
บุคลิกภาพที่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน ให้เกิด
การพัฒนาทักษะอาชีพตรงตามความต้องการ 
ของสถานประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่สถานประกอบการ ผ่านการอบรมหลักสูตร 
การฝึกวิชาชีพ 

ข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่พร้อมให้
ความร่วมมือในการมอบโอกาสในการคืน
สู่สังคมแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งมีหน่วยงาน
เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 100 แห่ง รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์

 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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5.2 ความคุ้มค่า  
จากผลผลิตที่เป็นรูปธรรมส าคัญของโครงการทั้ง 8 โครงการ ท าให้เกิดความคุ้มค่า ให้แก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในกระบวนการยุติธรรม ผู้ประกอบการ ประชาชน และประเทศชาติ 
ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ความคุ้มค่าส าคัญที่สุดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ คือ การได้มีเครื่องมือส าคัญ 

ในการป้องกันอาชญากรรม และอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ในคดีเด็กและเยาวชน 
โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนที่ได้รับความสะดวกในการท างาน และมีแนวทางส าคัญในการคุ้มครอง
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนี้ 

1) มีโปรแกรมส าคัญในการป้องกันอาชญากรรมเชิงพ้ืนที่ และเป็นโปรแกรมส าคัญ 
ในการวิเคราะห์อาชญากรรมทางด้านข้อมูลประชากรศาสตร์ ข้อมูลทางคดี ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และ
ข้อมูลทางด้านเวลาในการกระท าผิด คือ โปรแกรม JUDA  

2) ได้หลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและเยาวชน 
ผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ คือ กิจกรรมการอบรม
หลักสูตร “การจัดการวัตถุพยานและการตรวจพิสูจน์คดียาเสพติด ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ” 

3) ได้คู่มือในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนมีการก าหนดช่วงอายุของเด็กและเยาวชน
เป็นเกณฑ์ในการก าหนดโทษ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) อายุไม่เกิน 12 ปี (2) อายุเกินกว่า 12 ปี 
แต่ไม่เกิน 15 ปี และ (3) อายุเกินกว่า 15 ปีแต่ต่ ากว่า 18 ปี 

4) ได้รูปแบบมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชน 
ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด คือ รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนที่หลงผิดในการกระท า 

5)  รูปแบบขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าหรับเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด 

5.2.2 หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม 
5.2.2.1 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  

1) ได้คู่มือและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีเด็กและ
เยาวชนผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ 

2) ไดข้้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 
3) ได้เทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 

เพ่ือป้องกันการกระท าผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีตามแนวทางของ Scientific 
Working Group of Forensic Toxicology (SWGTOX) ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์  
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ในแง่ของการวิเคราะห์ Batch ขนาดใหญ่ โดยสามารถรองรับงานในปริมาณที่มากข้ึนโดยใช้ระยะเวลา
ที่ลดลง ซึ่งเป็นแนวคิดในการลดต้นทุนการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในเส้นผม 

5.2.2.2 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง   

1) ไดข้้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 
2) ได้หลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม

ของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดส าหรับการท างานในสถานประกอบการ 
3) ได้หลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม

ของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดส าหรับการประกอบอาชีพอิสระ 
4) ได้ข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ที่พร้อมให้ความร่วมมือในการมอบโอกาสในการคืนสู่สังคมแก่เด็กและเยาวชน 
5) ได้กิจกรรมการอบรมหลักสูตร “การจัดการวัตถุพยานและการตรวจพิสูจน์ 

คดียาเสพติด ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ” 
6) ได้รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญาที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนที่หลงผิดในการกระท า 

5.2.3 สถานประกอบการ 
5.2.3.1 ได้เป็นส่วนส าคัญของสังคมในการสนับสนุนทางอาชีพ การศึกษา รวมถึงทุนทรัพย์

ต่าง ๆ ในการต่อยอดชีวิตของเด็กและเยาวชน 
5.2.3.2 ได้พัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม 

ของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ในการมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ในการประกอบอาชีพอิสระตามความต้องการและความถนัดของตนเอง 

5.2.3.3 ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ความแตกต่างในการประกอบอาชีพ
ตามวิธีการ CBL (Creative-Base Leaning) 

5.2.4 ประชาชนและสังคม 
5.2.4.1 ได้โปรแกรมในการเฝ้าระวังอาชญากรรมในขณะการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
5.2.4.2 เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางด้านทางอาชีพ การศึกษา รวมถึงทุนทรัพย์ต่าง ๆ 

ในการต่อยอดชีวิต และการเป็นคนดีของสังคม 
5.2.4.3 ประชาชนในสังคมได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการด าเนินงานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าให้สังคมเกิดความปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชนทั้งก่อนและหลังพ้นโทษ 
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5.2.4.4 ชุมชนเกิดความสงบสุขและปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด และเกิดการสร้าง
รากฐานความมั่นคงของครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม รวมถึงเกิดการปรั บเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์เชิงบวกของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าความผิดอย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการ  
ขัดเกลา (Socialization) ที่เกิดการยอมรับและความเข้าใจของคนในชุมชนเป็นพื้นฐาน 

 

5.3 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม  

วันพฤหัสที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น. โรงเรียนนายร้อยต ารวจ
ร่วมกับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดงานเสวนาเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
ยุติธรรม ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่
ผลส าเร็จของการด าเนินงานและน าเสนอนวัตกรรมการวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนของ กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ
และทิศทาง เดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนแปลง 
การอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกมิติ 
โดยได้รับเกียรติการเข้าร่วมเสวนาจ านวนทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ คณะกรรมการก ากับแผนงานโครงการท้าทายไทย และเจ้าหน้าที่ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้อ านวยการสถาบัน  
นิติวิทยาศาสตร์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสมาคมพนักงานสอบสวน ผู้ช่วย เลขาธิการ
สมาคมพนักงานสอบสวน ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ตัวแทนข้าราชการต ารวจจากกองบังคับการต ารวจ 
นครบาล 1 - 9 ข้าราชการต ารวจโรงเรียนนายร้อยต ารวจ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สถานประกอบการ 
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

การเสวนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของส านักงานการวิจัยแห่งชาติกับการขับเคลื่อนและต่อยอด
งานวิจัย นวัตกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาท้าทายด้านการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน” 
โดยเน้นในเรื่องการขยายผลสู่การปฏิบัติ เพ่ือการเปลี่ยนแปลง  

ในงานเสวนาได้มีการจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ผลส าเร็จและนวัตกรรมที่ได้จากการด าเนินงาน
ของโครงการวิจัยย่อยทั้ง 8 โครงการ และมีการเชิญโครงการวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น  และนวัตกรรม 
ที่น่าสนใจ เช่น การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและ
เยาวชนที่ เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรม JUDA ส าหรับ 
การรวบรวมข้อมูลการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ การยกระดับความร่วมมือ
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันการเสพ  
สารเสพติดซ้ าของเด็กและเยาวชน การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคดีที่เกี่ยวข้องกับ 
เด็กและเยาวชนผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  
ซ่ึงในการเสวนาได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนเป็นอย่างดี รายละเอียดดังภาพที่ 5.21 ถึง 
ภาพที่ 5.28 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
การเสวนา “นวัตกรรมการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน” 

“แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชน (Online/On site) 
09.00 – 09.45 น. พิธีเปิดการเสวนา 

กล่าวรายงาน  
โดย ศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้บริหาร

จัดการโครงการวิจัย  
กล่าวเปิดการเสวนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติกับการขับเคลื่อนและต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรมเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาท้าทายด้านการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน” 

โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
สรุปผลการการด าเนินงานในภาพรวม 

โดย ศาสตราจารย์ พลต ารวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้บริหาร
จัดการโครงการวิจัย 

09.45 – 10.00 น. มอบของที่ ระลึ ก ให้กับ ผู้ อ านวยการส านั กงานการวิ จั ยแห่ งชาติ   
และถ่ายภาพร่วมกัน 

10.00 – 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมนิทรรศการ 
10.20 – 11.30 น. การเสวนา “นวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” โดย 

 รศ.ดร.ธนภัทร  ปัจฉิมม์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 พ.ต.ท.หญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

 พ.ต.ต.ดร.ปริญญา สีลานันท์  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
ด าเนินรายการ โดย นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข เจ้าพนักงานป้องกันการ
ทุจริตช านาญการส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช. 

11.30 – 12.00 น. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเสวนา และปิดการเสวนา 
12.00 – 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. การชมนิทรรศการ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5.21 การลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการเสวนา 
 

ภาพที่ 5.22 การถ่ายภาพร่วมกับผู้วิจัยโครงการย่อย 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.23 ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย  
กล่าวรายงาน 

ภาพที่ 5.24 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
กล่าวเปิดการเสวนาและปาฐกถาพิเศษ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.25 ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ผู้บริหารจัดการโครงการ 
บรรยายสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ภาพที่ 5.26 การเสวนา นวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม ส าหรับ
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.28 สัมภาษณ์ พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
นโยบายการสร้างความร่วมมือ (MOU) ในระดับบริหารและสามารถน างานวิจัย 

ไปใช้ได้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ภาพที่ 5.27 สัมภาษณ์นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
เกี่ยวกับการขยายผลการตรวจสอบสารเสพติดในเส้นผมของศาลเยาวชนฯ ในพ้ืนทีร่อบกรุงเทพฯ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

การเสวนาเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว ได้มีการเผยแพร่
ผ่านการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนหลายแขนง เช่น สื่อสังคมออนไลน์ รายการวิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่ผลส าเร็จของการด าเนินงานสาธารชนสามารถเข้าถึง
ได้อย่างกว้างขวาง โดยมีรายละเอียดของการน าเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ดังตารางที่ 5.3 และ ภาพที่ 5.29 
ถึงภาพท่ี 5.33 

 
ตารางท่ี 5.3 การเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมผ่านสื่อมวลชน 

ช่องทางเผยแพร่ส านักงานข่าวออนไลน์ 

ส านักข่าว หัวข้อข่าว สืบค้นได้ที่ 

มติชน ออนไลน์ วช.จับมือ ร.ร.นายร้อยต ารวจ หยุด 
‘เด็ก-เยาวชน’ กระท าผิดซ้ า 
 
 
 
 
 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

Oknation blog 
 
 
 
 
 
 

วช.จับมือ รร.นรต. หยุด ! เด็ก-เยาวชน 
กระท าผิดซ้ า 

 
 
 
 

 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

TaekPraDenNews วช. จับมือ รร.นรต. หยุด เด็ก-เยาวชน 
กระท าผิดซ้ า ผลักดัน 3 แพลตฟอร์ม 
8 นวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทย 
“SOP-JUDA-สารเสพติดในเส้นผม” 
แก้ ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ตารางที่ 5.3 การเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมผ่านสื่อมวลชน (ต่อ) 

ส านักข่าว หัวข้อข่าว สืบค้นได้ที่ 

RoseMala วช. จับมือ รร.นรต. หยุด เด็ก-เยาวชน 
กระท าผิดซ้ า ผลักดัน 3 แพลตฟอร์ม 
8 นวัตกรรมยุติ ธรรมท้ าทาย ไทย 
“SOP-JUDA-สารเสพติดในเส้นผม” 
แก้ ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

ข่าวชาวบ้าน วช. จับมือ รร.นรต. หยุด! เด็ก-เยาวชน  
กระท าผิดซ้ า 

 
 
 

 

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
 

แนวหน้า วช. จับมือ รร.นรต. หยุด!เด็ก-เยาวชน 
กระท าผิดซ้ า ผลักดัน 3 แพลตฟอร์ม 
8 นวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทย 
‘SOP-JUDA-สารเสพติดในเส้นผม’ 
แก้ ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

 
บ้านเมือง วช. จับมือ รร.นรต.หยุด ! เด็ก-เยาวชน

กระท าผิดซ้ า ผลักดัน 3 แพลตฟอร์ม 
8 นวัตกรรมยุติธรรม 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ตารางที่ 5.3 การเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมผ่านสื่อมวลชน (ต่อ) 

ส านักข่าว หัวข้อข่าว สืบค้นได้ที่ 

THE SIAMESE วช. จับมือ รร.นรต. หยุด ! เด็ก-เยาวชน 
กระท าผิดซ้ า ผลักดัน 3 แพลตฟอร์ม 8 
นวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทย “SOP-
JUDA-สารเสพติดในเส้นผม” แก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
 

siam coverage วช. จับมือ รร.นรต. หยุด ! เด็ก-เยาวชน 
กระท าผิดซ้ า ผลักดัน 3 แพลตฟอร์ม 8 
นวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทย “SOP-
JUDA-สารเสพติดในเส้นผม”แก้ ไข
ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
 

Today Update 
News 

วช. จับมือ รร.นรต. หยุด ! เด็ก-เยาวชน 
กระท าผิดซ้ า ผลักดัน 3 แพลตฟอร์ม 8 
นวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทย “SOP-
JUDA-สารเสพติดในเส้นผม” แก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
 

ส านักข่าวไทย รร.นรต. ผลักดันนวัตกรรมยุติธรรม 
หยุดเด็กเยาวชนกระท าผิดซ้ า 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ตารางที่ 5.3 การเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมผ่านสื่อมวลชน (ต่อ) 

ส านักข่าว หัวข้อข่าว สืบค้นได้ที่ 

onestepnews วช. จับมือ รร.นรต. หยุด ! เด็ก-เยาวชน 
กระท าผิดซ้ า ผลักดัน 3 แพลตฟอร์ม 8 
นวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทย “SOP-
JUDA-สารเสพติดในเส้นผม”แก้ ไข
ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
 

mgronline วช. จับมือ ร.ร.นรต. หยุด เด็ก-เยาวชน 
กระท าผิดซ้ า ผลักดัน 3 แพลตฟอร์ม 8 
นวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทย “SOP-
JUDA-สารเสพติดในเส้นผม” 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
 

กรุงเทพธุรกิจ หยุด! เด็ก-เยาวชน กระท าผิ ดซ้ า   
ดัน 3 แพลตฟอร์ม 8 นวัตกรรมยุติธรรม 
ท้าทายไทย 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
 

ร่วมแรงร่วมใจ วช. จับมือ รร.นรต. หยุด ! เด็ก-เยาวชน 
กระท าผิดซ้ า ผลักดัน 3 แพลตฟอร์ม 
 8 นวัตกรรมยุติ ธรรมท้าทายไทย 
“SOP-JUDA-สารเสพติดในเส้นผม” 
แก้ ไขปัญหายาเสพติดในเด็ กและ
เยาวชน วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ตารางที่ 5.3 การเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมผ่านสื่อมวลชน (ต่อ) 

ส านักข่าว หัวข้อข่าว สืบค้นได้ที่ 

Asian News 
Channel1 

วช. จับมือ รร.นรต. หยุด ! เด็ก-เยาวชน 
กระท าผิดซ้ า ผลักดัน 3 แพลตฟอร์ม 8 
นวัตกรรมยุติธรรม ท้าทายไทย “SOP-
JUDA-สารเสพติดในเส้นผม” แก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
 

The Active เพ่ิมโอกาส สร้างงาน หยุด เด็ก-เยาวชน 
กระท าผิดซ้ า วช.จับมือ โรงเรียนน 
นายร้อยต ารวจ ศึกษาวิจัยนวัตกรรม
ยุติธรรมลดกระท าผิดซ้ า ในเด็กและ
เยาวชน ผนึกก าลังผู้ประกอบการ แก้ไข
ปัญหายาเสพติด สร้างโอกาส พาเด็ก
กลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

ช่องทางเผยแพร่รายการสด 

ส านักข่าว หัวข้อข่าว สืบค้นได้ที่ 

ข่าว 3 มิติ 
สถานีโทรทัศน์ 
ไทยทีวีสีช่อง 3 

เผยผลวิจัยป้องกันเยาวชนกระท าผิดซ้ า
ในคดียาเสพติด 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
 

เช้าข่าว 7 สี  
สถานีโทรทัศน์ 
ไทยทีวีสีช่อง 7 

 

ศาลเยาวชนฯ น านวัตกรรมตรวจ 
สารเสพติดจากผมพิจารณาโทษ 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ตารางที่ 5.3 การเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมผ่านสื่อมวลชน (ต่อ) 

ช่องทางเผยแพร่รายการสด 
ส านักข่าว หัวข้อข่าว สืบค้นได้ที่ 

บ่ายโมง ตรงประเด็น 
สถานีโทรทัศน์ 

ThaiPBS 

นวัตกรรม งานวิจัย สร้างโอกาส 
แก้ปัญหาเด็ก เยาวชนกระท าผิดซ้ า 

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 5.29 การเผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานเสวนา “นวัตกรรมการอ านวยความยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน” ทางรายการบ่ายโมงตรงประเด็น  สถานีโทรทศัน์Thai PBS 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.30 การเผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานเสวนา “นวัตกรรมการอ านวยความยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน” ทางรายการเช้าข่าวเจ็ดสี  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.31 การเผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานเสวนา“นวัตกรรมการอ านวยความยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน” ในรายการ “ข่าวสามมิต”ิ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5.32 การเผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานเสวนา“นวัตกรรมการอ านวย
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน” ในสื่อมติชนออนไลน์ 

 

ภาพท่ี 5.33 การเผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานเสวนา“นวัตกรรมการ
อ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน” ส านักข่าวไทย 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

5.4 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการเสวนา “นวัตกรรมการอ านวยความยุติธรรม

ส าหรับเด็กและเยาวชน” “แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวย
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” 

จากการจัดเสวนา นวัตกรรมการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนแผนงานขยาย
ผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท า
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ผู้ด าเนินงานได้ประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน โดยใช้แบบสอบถาม 
ซ่ึงประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อผลการวิจัย 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการจัดเสวนาเผยแพร่นวัตกรรมการอ านวยความยุติธรรมส าหรับ

เด็กและเยาวชน 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

ผู้ด าเนินงานได้สร้างแบบสอบถามมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
โดยก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้ 
   5   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
   4  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
   3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
   1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
  

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนน จากคะแนนที่ได้น ามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
และแปลความหมายคะแนน ดังนี้  

4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย  
1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  

ผลการประเมินความพึงพอใจ แสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการเข้าร่วมการเผยแพร่การเสวนา “นวัตกรรมการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและ

เยาวชน” แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวนทั้งสิ้น  

183 คน โดยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 55.19 เพศชาย จ านวน 82 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.81 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มากที่สุดคือ 41  – 60 ปี 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 56.83  ประเภทของผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการพลเรือน/ 
เจ้าหน้าที่รัฐจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 33.88 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.4 

 

ตารางท่ี 5.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายการ จ านวน  ร้อยละ 

เพศ 
(1) ชาย 
(2) หญิง 

 
82 
101 

 
44.81 
55.19   

อายุ 
(1) ต่ ากว่า 20 ปี 
(2) 20 - 40 ปี 
(3) 41 - 60 ปี 
(4) 61 ปี ขึ้นไป 

 
0 
70 
104 
9 

 
0.00 
38.25 
56.83 
4.92 

ประเภทผู้เข้าร่วม 
(1) ข้าราชการต ารวจ 
(2) ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย 
(3) ข้าราชการพลเรือน/ เจ้าหน้าที่รัฐ 
(4) สื่อมวลชน 
(5) ผู้สนใจทั่วไป 
(6) นักเรียน/ นักศึกษา 
(7) ผู้พิพากษา 
(8) อ่ืน ๆ   

 
45 
43 
62 
6 
8 
14 
5 
0 

 
24.59 
23.50 
33.88 
3.28 
4.37 
7.65 
2.73 
0.00 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อผลการวิจัย ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจใน
ประเด็นควรต่อยอดการด าเนินงานในระยะต่อไป มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 รองลงมาคือ มีส่วนในการสร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนใน
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 และล าดับสุดท้าย คือ เกิดผลกระทบ (Impact) 
ต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนมีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.5 

ตารางท่ี 5.5 ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมเผยแพร่และอบรมผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลด้านความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ตอบโจทย์การเติมเต็มช่องว่างของ 
การวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชน 

4.42 0.56 มากที่สุด 

2. เกิดผลกระทบ (Impact) ต่อการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 

4.32 0.75 มากที่สุด 

3. มีแนวทางการลดช่องว่างทางกฎหมาย
และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกต่อกระบวนการ
ยุติธรรม 

4.36 0.64 มากที่สุด 

4. เกิดมิติใหม่แห่งองค์ความรู้ที่จ า เป็น
เร่งด่วนส าหรับการแก้ไขปัญหาการกระท า
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

4.52 0.56 มากที่สุด 

5. มีส่วนในการสร้างการรับรู้และส่งเสริม
ทัศนคติเชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนที่เคย
กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

4.51 0.52 มากที่สุด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ตารางท่ี 5.5 ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดการประชุมเผยแพร่และอบรมผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

ข้อมูลด้านความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

6. มีส่ วนในการสร้ างความตระหนักแก่ 
ทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดของเด็กและเยาวชน 

4.54 0.56 มากที่สุด 

7. ผลการวิจัยสามารถน าไปสู่การขับเคลื่อน 
การด าเนินงานในเชิงรูปธรรมได้อย่างชัดเจน 

4.46 0.54 มากที่สุด 

8. ความส าเร็จของการบริหารจัดการโครงการ
ย่อยภายใต้แผนงาน 

4.46 0.56 มากที่สุด 

9. ความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีได้รับ 4.53 0.56 มากที่สุด 

10. ควรต่อยอดการด าเนินงานในระยะต่อไป 4.58 0.52 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.47 0.58 มากที่สุด 

 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการจัดเสวนาเผยแพร่นวัตกรรมการอ านวยความยุติธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการจัดเสวนาเผยแพร่นวัตกรรมการอ านวย 
ความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมงาน 
ในภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 รองลงมา
คือ สาระความรู้ที่ได้รับจุดประกายความคิดสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้านใหม่ ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 และล าดับสุดท้าย คือ สื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานมีคะแนน 
ความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 รายละเอียดแสดง 
ดังตารางที่ 5.6 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ตารางที่ 5.6 ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดเสวนาเผยแพร่นวัตกรรมการอ านวยความยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชน 

ข้อมูลด้านความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. การเผยแพร่ผลการวิจัยสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางโดยสื่อมวลชน
และช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

4.43 0.66 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของสถานที่ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
และสื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

4.36 0.62 มากที่สุด 

3. รูปแบบของการจัดเสวนามีความกระชับ 
ทันสมัย และน่าสนใจ 

4.50 0.54 มากที่สุด 

4. ผู้ ร่ วมเสวนาน าเสนอผลการวิจั ยและ
นวัตกรรมที่เป็นประเด็นท้าทายและสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติจริงได ้

4.50 0.54 มากที่สุด 

5. สาระความรู้ที่ได้รับจุดประกายความคิด 
สู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้านใหม่ ๆ 

4.53 0.54 มากที่สุด 

6. เอกสารเผยแพร่มีเนื้อหาครบถ้วน สะท้อน 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมได้อย่างชัดเจน 

4.39 0.62 มากที่สุด 

7. องค์ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.40 0.57 มากที่สุด 

8 .  มีการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ ยน 
องค์ ความรู้ และให้ ข้ อ เสนอแนะอย่ า ง
เหมาะสม 

4.48 0.54 มากที่สุด 

9. การจัดนิทรรศการสะท้อนผลผลิตของ 
การวิจัยและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
น่าสนใจ 

4.39 0.64 มากที่สุด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ตารางที่ 5.6 ภาพรวมความพึงพอใจต่อการจัดเสวนาเผยแพร่นวัตกรรมการอ านวยความยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชน (ต่อ) 

ข้อมูลด้านความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

10. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมงานในภาพรวม 4.58 0.54 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.46 0.58 มากที่สุด 
 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. การเสวนาและการจัดนิทรรศการเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรมในหลาย
หน่วยงาน สามารถน าไปปรับใช้และเติมเต็ม ส่วนที่ยังมีช่องว่างและร่วมมือกันทุกหน่วยงานเพ่ือส่งต่อ
และให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่เด็กและเยาวชนที่เป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติ 

2. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ มีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครอง
เด็กมิให้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมโดยก าหนดให้การสอบปากค าเด็กในชั้ นสอบสวน 
ต้องมีสหวิชาชีพเข้าร่วมในการสอบปากค าด้วย รวมถึงไม่ได้ระบุสถานที่ที่สอบปากค าเด็กและเยาวชน 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครอง รักษาสิทธิเด็กและเยาวชน จึงควรมีการผลักดัน เเก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ โดยให้ใช้ที่ท าการของพนักงานสอบสวนเป็นที่สอบสวน
เด็กและเยาวชน อันจะส่งผลต่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

3. เนื่องจากผลการวิจัยมีความน่าสนใจและมีประโยชน์อย่างมากต่อกระบวนการยุติธรรม  
ในเด็กและเยาวชน เห็นควรเพ่ิมระยะเวลาในการเสวนา รวมถึงควรมีการน าเสนอสรุปผลของ
โครงการวิจัยย่อย หรือจัดท าคลิปสรุปของแต่ละโครงการวิจัยย่อยเพ่ือที่หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่สนใจจะได้
น าผลของโครงการวิจัยย่อยไปต่อยอดการใช้ประโยชน์ต่อไป 

4. ปัจจุบันกฎหมายเด็กและเยาวชนมีอยู่หลายฉบับเพ่ือเป็นการง่ายต่อการสืบค้น 
และด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ดังนั้น เห็นควรมีการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
เด็กและเยาวชน ไว้ในฉบับเดียวกัน ดังเช่นประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.  2564 อันเป็นการ
คุ้มครองหรือเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนต่อไป 

5. ควรน านวัตกรรมที่ได้รับจากการด าเนินงานวิจัยไปขยายผลและขับเคลื่อนเพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ในชุมชนและสถานศึกษา 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

5.5 ผลผลิตที่ส่งมอบส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
ผลผลิตที่ส่งมอบส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ

โครงการย่อยทั้ง 8 โครงการ โดยสามารถสรุปให้เห็นถึงผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ
หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.7 

ตารางท่ี 5.7 ผลผลิตที่ส่งมอบส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 
SOP การปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนกระท าผิดที่มีช่วงอายุ
แตกต่างกัน 

เจ้าหน้าที่ต ารวจต ารวจได้คู่มือ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
และเด็กและเยาวชนได้รั บ 
ความเป็นธรรมในการด าเนินคดี
ที่แตกต่างกันตามช่วงอายุ 

1) พนักงานสอบสวน ในสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

2) ศาลเยาวชนและครอบครัว 
3) อัยการคดีเยาวชนและ

ครอบครัว 
4) สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน 
5) พิสูจน์หลักฐานต ารวจ 
6) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
7) กองทะเบียนประวัติ 

อาชญากร (ทว.) 
8) พัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
9) ที่ปรึกษากฎหมาย  
10) สถานประกอบการ  

รูปแบบการใช้มาตรการพิเศษ 
ในการควบคุมเด็กและเยาวชน 
ที่กระท าผิด 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม มี
ทางเลือกในการด าเนินคดีเด็ก
และเยาวชนโดยไม่ต้องให้เด็ก
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

โปรแกรม JUDA ที่สามารถ
เชื่อมโยงไปยังระบบ CRIMES 

เจ้าหน้าที่ต ารวจได้เครื่องมือใน
การวิเคราะห์ข้อมูลการกระท าผิด
ในคดียาเสพติดของเด็กและ
เยาวชน และมีฐานข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามคดียาเสพติดในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

SOP การตรวจพิสูจน์หลักฐาน
และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
และการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์ 
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ตารางท่ี 5.7 ผลผลิตที่ส่งมอบส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (ต่อ) 

ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 
MOU ระหว่าง ศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
กรมคุมประพฤติ และสถาบัน 
นิติวิทยาศาสตร์ 

เกิดการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการน าเทคนิคการตรวจ 
สารเสพติดในเส้นผมมาใช้ 
ในการป้องกันการเสพซ้ าของ
เด็กและเยาวชน 

1) พนักงานสอบสวน ในสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

2) ศาลเยาวชนและครอบครัว 
3) อัยการคดีเยาวชนและ

ครอบครัว 
4) สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน 
5) พิสูจน์หลักฐานต ารวจ 
6) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
7) กองทะเบียนประวัติ 

อาชญากร (ทว.) 
8) พัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
9) ที่ปรึกษากฎหมาย  
10) สถานประกอบการ 

ต้นแบบชุดเครื่องมือการตรวจ
สารเสพติดในเส้นผม 

เทคนิค เทคโนโลยี และวิธีการ
ในการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 
สามารถน าไปใช้ได้กับหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เช่น 
สถานพินิจฯ ศูนย์ฝึกอบรมฯ 
และสถานีต ารวจ เป็นต้น 

หลักสูตรการเตรียมตัวท างาน
กับผู้ประกอบการ และหลักสูตร
การประกอบอาชีพอิสระ 

เด็กและเยาวชนมีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสามารถ
น าไปใช้ได้จริงทั้งในเชิงของ 
การ เป็นพนักงานในสถาน
ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 

ร่าง MOU ระหว่างกรมพินิจฯ 
กับภาคีเครือข่าย และเจตจ านง
ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย 
สถานประกอบการ 

มี ห น่ ว ย ง า น ห รื อ ส ถ า น
ประกอบการที่รองรับเด็กและ
เยาวชนที่เคยกระท าผิดและ
ได้รับการส่งตัวกลับคืนสู่สังคม
ให้มีงานท าอย่างมั่นคง 
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  รูปธรรมรายโครงการวิจัย แยกตามรายยุทธศาสตร์ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 
 

1. เรื่อง “การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับ
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบส าหรับการอ านวยความยุติธรรม 
แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน และจัดท าคู่มือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พร้อมน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถสร้างมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน ผ่านการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการคดี
เยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กองทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.) พิสูจน์หลักฐานต ารวจ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด และท่ีปรึกษากฎหมาย รวมทั้งสิ้น 75 คน  

ผลการศึกษาพบว่า 1) กรณีเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี กระท าความผิดไม่ต้องรับโทษ แต่ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ต้องหา
ว่ากระท าความผิดแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องรับโทษทางอาญา พ.ศ. 2555 โดยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ 
ให้ประสานกรมกิจการเด็กและเยาวชน ส าหรับต่างจังหวัด ให้ประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 2) กรณีเด็กอายุเกิน 12 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี กระท าความผิดไม่ต้องรับโทษ 
แต่พนักงานสอบสวนต้องท าส านวนการสอบสวน โดยมีความเห็นเสนอพนักงานอัยการ และ 3) กรณี
เด็กอายุเกิน 15 ปีแต่ต่ ากว่า 18 ปี ต้องให้ความส าคัญกับที่ปรึกษากฎหมายมากกว่าบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง บุคคลหรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งการสอบปากค าในคดียาเสพติด
กรณีเด็กไม่ได้ด าเนินการตาม ป.วิ อาญา ม.133 ทวิ เนื่องจากไม่ได้เกิดจากการร้องขอ เมื่อท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลสามารถจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ และพบแนวทางการในการแก้ไข พ.ร.บ.
ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ม.72 ในการตรวจสอบการจับให้เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ท าการจับกุมต้องไป
ศาลเพ่ือตรวจสอบการจับกุม นอกจากนี้ ควรมกีารบันทึกข้อตกลงในการรับส านวน แก้ไขประเด็นบุคคล
ที่เด็กร้องขอให้ร่วมฟังการสอบปากค า และก าหนดรูปแบบการเบี่ยงเบนเด็กและเยาวชนออกจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เหมาะสม เพ่ือลดขั้นตอน ระยะเวลา และแก้ไขเยียวยาให้  
อยู่ในสังคมได้อย่างคนปกติทั่วไป 

 

ค าส าคัญ : การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ เด็กและเยาวชน/ ยาเสพติด 
 

ด้านบูรณาการหลักกฎหมาย 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

2. เรื่อง “การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชน  
ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด” 
 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรการพิเศษ 
แทนการด าเนินคดีอาญา เสนอรูปแบบและวิธีการประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา 
และเสนอการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรม  
โดยมุ่งเน้นวิธีการประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชน  
ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด  

ผลการวิจัยพบว่า การใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญามีการจ าแนกประเด็น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การแยกหรือคัดกรองประเภทการกระท าผิด
ของเด็กและเยาวชน และ 2) การส านึกผิดของเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นสาระส าคัญในการเบี่ยงเบนคดี
และการเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูตามมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา
ในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด  ทั้งนี้การด าเนินการในลักษณะของ
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด จะต้องมุ่งคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของ 
เด็กและเยาวชนที่หลงผิดในการกระท า ซึ่งสามารถใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย เพ่ือการเบี่ยงเบน 
คดีเด็กและเยาวชนตามรูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนได้ทั้งในชั้นก่อนฟ้องคดี และในชั้น
การพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัว ส าหรับข้อเสนอในการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย 
รวมถึงวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรม พบว่าควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
2 ส่วนคือ ส่วนแรก ประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา (ก่อนฟ้องคดี ตามมาตรา 
86- 89) และส่วนที่สอง เป็นการประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา (หลังฟ้องคดี 
ตามมาตรา 90 - 94) พร้อมทั้งแก้ไขระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้มาตรการพิเศษ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเด็กและเยาวชน  
และเสนอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดท าและติดตามการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู โดยมีตัว
แปรส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านองค์ประกอบของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยคดีเด็กและเยาวชน 
และด้านกระบวนการปฏิบัติและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู นอกจากนี้การสร้าง 
การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญายังสามารถน าไปต่อยอดการวิจัยเพ่ือมุ่งคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนตามแนวคิดและหลักการสากล ได้อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ 1) การพัฒนากฎหมายว่า
ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด  และ 2) การติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิ์การปฏิบัติตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดซ้ าในคดียาเสพติด  

 
ค าส าคัญ : มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา/ การควบคุมเด็กและเยาวชน/ คดียาเสพติด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 

 

3. เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิดของ
เด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ” 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการขยายผลต่อยอดการด าเนินการวิจัยจากระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลของเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 – 9 และ

พัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ สถานีต ารวจนครบาล 

จ านวน 58 แห่ง และประชาชน จ านวน 200 คน เก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 1) การรวบรวมข้อมูล 

การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนจากส านวนคดี ซึ่ งเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ได้แก่  ข้อมูล 

ด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้านคดีอาญา และข้อมูลเชิงพ้ืนที่หรือด้านภูมิศาสตร์การเกิดอาชญากรรม  

2) การสัมภาษณ์พนักงานสอบสวน และการสอบถามประชาชน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและ 

ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม และ 3) การจัดประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือวิเคราะห์ผลการพัฒนาโปรแกรม 

ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลเด็กและเยาวชนกระท าผิด จ านวน 464 คดี จากสถานีต ารวจนครบาล 

53 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 17 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา พ่อแม่หย่าร้างกัน 

ส่วนใหญ่บุคคลในครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

อาชญากรรมบ่อยที่สุดจะเป็นช่วงเวลากลางคืน สถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมส่วนใหญ่จะเกิดบนท้องถนน

ทั้งนี้สถานีต ารวจกลุ่มเป้าหมายได้มีการพัฒนาระบบการแจ้งเตือน การเข้าถึงพ้ืนที่อาชญากรรมเพ่ือใช้เป็น

โปรแกรมการเฝ้าระวังตรวจตรารักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและประชาชน

ได้น าโปรแกรม JUDA มาเป็นเครื่องมือในการป้องกันตนเองในช่วงเวลาที่เดินทางไปยังพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิด

อาชญากรรม และการติดตั้งโปรแกรม JUDA ในระบบคอมพิวเตอร์ของสถานีต ารวจ เพ่ือให้พนักงานสอบสวน

สามารถน าข้อมูลการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนไปวิเคราะห์อาชญากรรม เป็นการติดตั้งลงใน

เครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าสถานีต ารวจ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 สถานีน าร่อง ได้แก่ 1) สถานีต ารวจ

นครบาลตลิ่งชัน 2) สถานีต ารวจนครบาลบางพลัด 3) สถานีต ารวจนครบาลตลาดพลู และ 4) สถานีต ารวจ

นครบาลบางยี่เรือ โดยมีการน าโปรแกรม JUDA ไปฝังตัวอยู่ในเว็บไซต์ของ CRIMES พร้อมทั้งแสดงส่วนของ

การประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ที ่http://www.crimespolice.com/portal/program_juda_rpca/ 

 

ค าส าคัญ : เด็กและเยาวชนกระท าผิด / การพัฒนาประสิทธิภาพ / โปรแกรมประยุกต์ / ระดับสถานีต ารวจ 

 

ด้านประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

4. เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 
ผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์” 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์
หลักฐาน รวมถึงศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางการเพ่ิมศักยภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานกรณีเด็ก 
และเยาวชนกระท าความผิดในคดียาเสพติด  การพัฒนาคู่มือขั้นตอนการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
และการตรวจพิสูจน์หลักฐาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์หลักฐาน  กรณีเด็กและเยาวชนกระท า
ความผิดในคดียาเสพติด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีประสบการณ์เก่ียวข้อง
กับกรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดในคดียาเสพติด  จ านวนทั้งสิ้น 32 คน และการวิเคราะห์ 
เชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง 300 จ านวน ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการตรวจสถานที่เกิดเหตุและ
การตรวจพิสูจน์หลักฐาน กรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดในคดียาเสพติด มีขั้นตอนการปฏิบัติ 
ทีส่อดคล้องกับมาตรฐานสากล ไม่มีความแตกต่างกันกับคดีผู้ใหญ่ ยกเว้นในด้านของการปฏิบัติต่อเด็ก
ตามแนวทางการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ส าหรับด้านปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่า มีปัญหา  
3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การขาดแคลนบุคลากร 2) ข้อจ ากัดในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

และ 3) งบประมาณไม่เพียงพอ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการจัดการวัตถุพยานและ 
การตรวจพิสูจน์คดียาเสพติด ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สะท้อนให้เห็นถึงการเกิดทักษะและศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์หลักฐาน  กรณีเด็ก
และเยาวชนกระท าความผิดในคดียาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value=0.05) โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 84.84 ทั้งนี้  
การฝึกอบรมได้มุ่งเน้นการใช้วัตถุพยานให้สามารถอธิบายเหตุการณ์แทนการสอบสวนเพ่ือลดการตอกย้ า
ซ้ าเติมอันจะส่งผลต่อการกระทบกระเทือนจติใจของเด็กและเยาวชน 

 
ค าส าคัญ : ศักยภาพเจ้าหน้าที่/ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ/ การตรวจพิสูจน์หลักฐาน/ เด็กและเยาวชน 

กระท าผิด/ คดียาเสพติด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

5. เรื่อง “การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเสพซ  าของเด็กและเยาวชน” 
 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของระบบการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
ในเส้นผม รวมถึงการพัฒนาระบบป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชน โดยการตรวจสารเสพติด 
ในเส้นผมในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายหลังจาก 
การปล่อยตัวพร้อมทั้งยกระดับความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
ผลการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มการใช้ยาเสพติดลดลงจนตรวจไม่พบ 
(Zero detected) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการตรวจสารเสพติดในเส้นผมเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องปรามการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชน แต่ยังไม่มีการน าการตรวจสารเสพติดในเส้นผมมาใช้
ในการป้องปรามการเสพติดซ้ าของเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดหลังปล่อย ทั้งก่อนฟ้อง ระหว่างฟ้อง  
และหลังฟ้องมาก่อน นอกจากนี้ ยังพบ แนวทางการการยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิค 
การตรวจสารเสพติดในเส้นผม ซ่ึงมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ
กรมคุมประพฤติ เพ่ือติดตามเด็กและเยาวชนหลังจากการปล่อยตัวร่วมกัน โดยมีแนวทางการพัฒนา
ระบบ ทั้งทางด้านนโยบาย ความรู้ความเข้าใจ เป้าหมายหลักเกณฑ์ การประสานงาน การบริหารจัดการ 
การตรวจพิสูจน์ รวมทั้งมีการจัดท า “คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในเส้นผม”  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติจริงกับ
กลุ่มเด็กและเยาวชนน าร่อง โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การป้องกันการเสพติดซ้ าของเด็กและเยาวชน
หลังปล่อยอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่ต้นแบบการพัฒนาระบบการป้องกันการเสพติดซ้ า 
อย่างเป็นรูปธรรม และขยายความร่วมมือน าการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 

 
ค าส าคัญ : การตรวจสารเสพติดในเส้นผม/ เด็กและเยาวชน/ เด็กหลังปล่อย/ การเสพติดซ้ า 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

6. เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผมเพื่อ
ป้องกันการกระท าความผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน” 
 

งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมโดยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี

แมสสเปคโทรเมตรี (Liquid chromatography-tandem mass spectrometry; LC-MS/MS) แบบรวดเร็ว 

(Rapid analysis) ในการตรวจวิเคราะห์ยาและสารเสพติดและเมทาบอไลต์ 11 ชนิด ที่ใช้กันมากในกลุ่ม

เด็กและเยาวชน และตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามแนวทางของ Scientific Working Group of 

Forensic Toxicology (SWGTOX) เพ่ือพัฒนาวิธีต้นแบบที่สะดวก รวดเร็ว ในการตรวจสารเสพติด

ในเส้นผมด้วยเครื่อง LC-MS/MS บนคอลัมน์ Kinetex C18 core shell 

ผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี พบว่า กราฟมาตรฐานของยาและสารเสพติดและเมทาบอไลท์ 

11 ชนิด มีความสัมพันธ์เชิงเส้นในช่วงความเข้มข้น 0.05 ถึง 2 นาโนกรัม/มิลลิกรัมเส้นผม โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์ (r2) > 0.99 ขีดจ ากัดของการตรวจวัด (LOD) ส าหรับสาร 11 ชนิดอยู่ในช่วง 0.01 ถึง 

0.02 นาโนกรัม/มิลลิกรัม และขีดจ ากัดของการหาปริมาณ (LOQ) เป็น 0.05 นาโนกรัม/มิลลิกรัม 

โดยมีค่า เท่ากับ 0.05 ng/mg (%bias ระหว่าง -6.00 ถึง 7.00 และค่า %RSD อยู่ระหว่าง 4.91 ถึง 

13.98) วิธีการวิเคราะห์มีความแม่น (accuracy) ประเมินจากค่า % Bias อยู่ในช่วง -3.89 ถึง 6.67% 

และความเที่ยง (precision) ประเมินค่า % RSD อยู่ในช่วง 1.99 ถึง ถึง 16.72% ซึ่งอยู่ในช่วงค่าที่ยอมรับได้ 

(น้อยกว่า ±20%) ค่าเมทริกซ์อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ คือ ± 25% ยกเว้น Diazepam เกินช่วงค่าที่ก าหนด 

และ Amphetamine และ Nordiazepam โดยไม่พบการปนเปื้อนระหว่างตัวอย่างที่ ระดับ 

ความเข้มข้น 2 นาโนกรัม/มิลลิกรัม และไม่พบการรบกวนจากยาหรือสารเสพติดชนิดอ่ืน และมีความคงทน

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่พบการสลายตัวของยาหรือสารเสพติด ซึ่งการวิเคราะห์ได้น าแนวคิด 

การตรวจวิเคราะห์แบบรวมตัวอย่าง (Pool sample test) กลุ่มประชากรที่มีอัตราการตรวจพบต่ า 

(low prevalence) มาใช้เพ่ือลดต้นทุน โดยการเติมสารมาตรฐานยาและสารเสพติดทั้ง 11 ชนิดลงใน

เส้นผมที่ระดับความเข้มข้น 0.05 นาโนกรัม/มิลลิกรัม (LOQ) ที่จ านวนของการรวมตัวอย่างหลาย

ขนาด พบว่า ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม คือ จ านวน 4 ตัวอย่าง (pool size = 4) สามารถตรวจพบ 

ยาและสารเสพติด 11 ชนิดอยู่ในช่วงค่าที่ยอมรับได้ (± 20%) และไม่พบผลลบลวง ผลการวิเคราะห์

แบบรวมตัวอย่างส่วนใหญ่ตรวจพบสารเสพติดมี % Bias อยู่ในช่วงค่าที่ยอมรับได้ ความเข้มข้น 0.02 

นาโนกรัม/มิลลิกรัมเส้นผม และได้แนวทางในการตรวจวิเคราะห์แบบรวมตัวอย่าง ที่สามารถน าไป

พัฒนาต่อยอด เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 

 

ค าส าคัญ : การตรวจเส้นผม/ การตรวจแบบรวดเร็ว/ ปัญหายาเสพติด/ เด็กและเยาวชน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์
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ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 
 
7. เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม
ของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่
สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ
หลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคย
กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในปัจจุบัน และเพ่ือจัดท าหลักสูตรฝึกชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมใน
การกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรฝึกอาชีพส าหรับสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ ด าเนินการวิจัยโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการจัดการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาดูงานเป็น
กรณีศึกษา รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยนี้ทั้งสิ้น 67 คน ผลการศึกษาได้หลักสูตร 2 หลักสูตร 
ได้แก่ 1) หลักสูตรฝึกอาชีพส าหรับสถานประกอบการ โดยมี วิชาพ้ืนฐานร่วม เช่น วิชาการ 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการประกอบอาชีพ วิชาการสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพและวิชาหลักร่วม เช่น  
วิชาทฤษฎีเชาว์ปัญญาและความถนัด วิชาทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการประกอบอาชีพ ส่วนวิชาเลือกหลักสูตร 
ฝึกอาชีพส าหรับสถานประกอบการ เช่น วิชาการสื่อสารทางการตลาด วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางธุรกิจ และ 2) หลักสูตรประกอบอาชีพอิสระ เช่น วิชาการประกอบอาชีพด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
วิชาการประกอบอาชีพด้านงานช่างและงานซ่อมบ ารุง เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบความต้องการและ
ความถนัดของตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : หลักสูตรการฝึกอาชีพ/ การกลับคืนสู่สังคม/ เด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านผนึกพลังเครือข่าย 
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ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

8. เรื่อง “การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพื่อรองรับการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชน 
ที่เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพ่ือรองรับการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและ
เยาวชนที่เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการด้านคุณสมบัติทาง
อาชีพในการจ้างงานของสถานประกอบการ และสร้างภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 
พัฒนานิสัยอุตสาหกรรม และสร้างพฤตินิสัย บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท า
ความผิด ซึ่งมีวิธีการด าเนินงานที่เน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 60 คน 
และการสนทนากลุ่มย่อยในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 35 คน ตลอดจนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกวิชาชีพส าหรับเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน 

ผลการศึกษา พบว่า ความต้องการด้านคุณสมบัติทางอาชีพของสถานประกอบการในการจัดจ้าง
เด็กและเยาวชนภายหลังการปล่อยตัวของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ 
ในความซื่อสัตย์ของเด็กและเยาวชน และมีทักษะทางอาชีพของเด็กและเยาวชนที่ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ ประกอบด้วย ทักษะด้าน Soft Skill และทักษะด้าน Hard Skill ส่วนแนวทางการสร้าง
ภาคีเครือข่ายที่น าไปสู่การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ จะเริ่มจากการสร้างความเข้าใจถึงรายละเอียดของ
โครงการ วัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่าย รวมถึงประโยชน์ที่ ได้รับจากการสร้างเครือข่าย  
และการประสานเพ่ือแสวงหาเครือข่ายผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ทั้งนี้ การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่  
สถานประกอบการ ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกวิชาชีพในกิจกรรม  “เสริมพลังใจ สร้างโอกาส 
พัฒนาอาชีพ” ได้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเด็กและเยาวชนทั้งในด้านของทักษะด้านอาชีพ 
นิสัยอุตสาหกรรม พฤตินิสัย และบุคลิกภาพที่พร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 

ดังนั้น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนควรมีนโยบายด้านการส ารวจแนวโน้มของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และก าหนดนโยบาย
งบประมาณสนับสนุนที่เหมาะสมให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ นอกจากนี้  
ควรมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ครอบคลุม  
ในทุกพ้ืนที่ รวมถึงการจัดท าทะเบียนเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่กลับคืนสู่สังคมและประสบความส าเร็จ 
ในชีวิตทั้งในด้านการศึกษาหรือด้านการประกอบอาชีพโดยไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ าอีก เพ่ือสร้าง
เครือข่าย “เยาวชนเปลี่ยนชีวิต”ที่จะเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วง
การเตรียมความพร้อมส าหรับการกลับคืนสู่สังคมให้มีความมั่นใจและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดย
ไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ าอีก 

 
ค าส าคัญ : ภาคีเครือข่ายอาชีพ/ การกลับคืนสู่สังคม/ เด็กและเยาวชน/ กระท าความผิดเกี่ยวกับ  

ยาเสพติด 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
                                               สรุปผลรายโครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 

               แยกตามรายยุทธศาสตร์  
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แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 
1. ชื่อโครงการ การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ 

ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
  (Integrating Performance Standards for the Staff Network in 

Dealing with Children and Youth Offending Drugs) 
 ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร.สุวรรณา  คุณดิลกณัฐวสา   หัวหน้าโครงการ 
  Assoc. Prof. Dr. Suwanna Khundiloknattawasa   Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได้ 398 ม.9 ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 
 หมายเลขโทรศัพท์ 08 9858 6605 
 อีเมล suwanna6605@gmail.com 
 หน่วยงาน/สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
 ค าค้น keyword  การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ เด็กและเยาวชน/ ยาเสพติด 
 ค าอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบส าหรับการอ านวย 

ความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 
พร้อมทั้งจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ และน าเสนอแนวทาง 
ในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซ่ึงมีช่วงอายุแตกต่างกัน 
ผลการด าเนินงาน พบว่า เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี กระท าความผิดไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ประสาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเพ่ือด าเนินการตามความหมาะสม โดยในกรุงเทพฯ 
ให้ประสานกรมกิจการเด็กและเยาวชน ส าหรับต่างจังหวัดให้ประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) กรณีอายุเกิน 12 ปีแต่ไม่เกิน 15 ปี เด็กที่กระท าความผิดไม่ต้องรับโทษ 
แต่พนักงานสอบสวนต้องท าส านวนการสอบสวน และมีความเห็นเสนอพนักงานอัยการ และกรณี
อายุเกิน 15 ปี แต่ต่ ากว่า 18 ปี ต้องด าเนินการโดยให้ความส าคัญกับที่ปรึกษากฎหมาย 
มากกว่าบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคล หรือผู้แทนองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย  
นอกจากนี้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ได้มีการรวบรวมหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ 
การจับกุม การจัดท าบันทึกข้อตกลงในการรับส านวนการสอบสวน รวมทั้งรูปแบบการเบี่ยงเบน 
เด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เหมาะสม เพ่ือลดขั้นตอน ระยะเวลา 
และแก้ไขเยียวยาให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

ด้านบูรณาการหลักกฎหมาย 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

2. ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้มาตรกรพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็ก
และเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 

  (Applying special measures for custody of juvenile offenders in 
drug offences instead of criminal procedure) 

 ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์   หัวหน้าโครงการ 
  Assoc. Prof. Dr.Thanapat  Patchim    Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได้ 295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 หมายเลขโทรศัพท์ 09 2323 2833 
 อีเมล md_2517@hotmail.com 
 หน่วยงาน/สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
 ค าค้น keyword  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา /การควบคุมเด็กและเยาวชน/ คดียาเสพติด 
 ค าอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4 
 การวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุม

เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์เงื่อนไข
เกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา เสนอรูปแบบและวิธีการประยุกต์ใช้มาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา และเสนอการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงวิธีปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรม ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรการ
พิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด ต้องมี
การจ าแนกหรือคัดกรองประเภทการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน โดยถือการส านึกผิดของเด็ก
และเยาวชนเป็นสาระส าคัญในการเบี่ยงเบนคดีและการเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนแก้ไข บ าบัด 
ฟ้ืนฟูตามมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 
ในคดียาเสพติด 2) รูปแบบและวิธีการประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษ ได้แก่ รูปแบบการประชุมกลุ่ม 
ครอบครัว และชุมชน ในลักษณะการไกล่เกลี่ยคดี ซึ่งสามารถใช้กระบวนการดังกล่าวได้ทั้ง 
ในชั้นก่อนฟ้องคดี และชั้นการพิจารณาของศาล และ 3) ข้อเสนอในการแก้ไขหรือปรับปรุง
กฎหมาย ในการอ านวยความยุติธรรม ควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2 ส่วน คือ  
การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ในชั้นก่อนฟ้องคดี ตามมาตรา 86 – 89 
และการประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ในชั้นหลังฟ้องคดี ตามมาตรา 90 - 94  
ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการกลับตนเป็นคนดีและลดความเสี่ยงที่จะได้รับ 
ความรุนแรงเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

 
3. ชื่อโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรวบรวมข้อมูล 

การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ 

  (Enhancing efficiency for juvenile delinquency analytic application  
in the police station) 

 ชื่อ-นามสกุล รศ.พ.ต.อ. สุรัตน์ สาเรือง  หัวหน้าโครงการ 
  Assoc. Prof. Pol.Col. Surat Saruang   Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ 90 หมู่ 7 ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
 หมายเลขโทรศัพท์ 09 4195 3592   
 อีเมล surat@rpca.ac.th 
 หน่วยงาน/สังกัด คณะนิติวิทยาศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
 ค าค้น keyword  เด็กและเยาวชนกระท าผิด/ การพัฒนาประสิทธิภาพ/ โปรแกรมประยุกต์/  

ระดับสถานีต ารวจ 
 ค าอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลของเด็กและเยาวชนในเขต

พ้ืนที่กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 – 9 และพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ JUDA  

ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การเพ่ิมระบบการแจ้งเตือนการเข้าถึงพ้ืนที่อาชญากรรม 2) การติดตั้ง

โปรแกรม JUDA และ 3) การเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรม CRIMES 

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม JUDA ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพในการป้องกันข้อมูลของผู้กระท าผิด มีหน่วยงานควบคุม ดูแลข้อมูล  

ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีการน าไปใช้ในการวิเคราะห์การเกิดอาชญากรรมในอนาคต 

รวมถึงการรวบรวมข้อมูลของเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 – 9 

ทั้งข้อมูลด้านประชากร ข้อมูลด้านคดีอาญา ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ รวมถึงข้อมูลด้านช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

อาชญากรรมบ่อยที่สุด โดยท าการเพ่ิมระบบการแจ้งเตือนการเข้าถึงพ้ืนที่อาชญากรรม  

ซึ่งมีการแสดงแผนที่อาชญากรรม แสดงประเภทอาชญากรรมในแผนที่ แสดงการเตรียม 

ความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรม CRIMES และแสดงภาพ info graphics และ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน พร้อมทั้งแสดงส่วนของประชาสัมพันธ์ 

ซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ที่ http://www.crimespolice.com/portal/program_juda_rpca/ 

ด้านประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

4. ชื่อโครงการ การพัฒนากระบวนการจัดการและวิเคราะห์วัตถุพยานทางนติิวิทยาศาสตร ์
ในคดีเด็กและเยาวชน 

  (The Systematic Development of Forensic Evidence Management  
and Analysis in Juvenile Delinquency Cases) 

 ชื่อ-นามสกุล ผศ.พ.ต.อ. ดร. ธิติ  มหาเจริญ   หัวหน้าโครงการ 
  Asst.Prof. Pol.Col. Dr. Thiti Mahacharoen   Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ 90 หมู่ 7 ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
 หมายเลขโทรศัพท์ 09 9195 4321 
 อีเมล m_thiti@yahoo.com 
 หน่วยงาน/สังกัด คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
  ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
 ค าค้น keyword  การวิเคราะห์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์/ การสอบสวน/ การกระท า

ความผิดของเด็กและเยาวชน 
 ค าอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4 
 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ต ารวจด้านการตรวจพิสูจน์

หลักฐานหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์พิสูจน์หลักฐานและพนักงานสอบสวน 
ที่ท าหน้าที่ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยจัดฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ตลอดจนการถอดบทเรียนปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพ 
งานตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดีเด็กและเยาวชน อันจะน าไปสู่การลดขั้นตอนในการสอบสวน 
พร้อมพัฒนาคู่มือที่เกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดียาเสพติด
ของเด็กและเยาวชน ซึ่งจากการศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ปัญหา 
ด้านบุคลากร 2) ปัญหาด้านกฎหมาย และ 3) ปัญหาด้านงบประมาณ เมื่อด าเนินการฝึกอบรม 
พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 84.94 ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่บุคลากรมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การปฏิบัติงานและองค์กร  
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรมุ่งหวัง   
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

5. ชื่อโครงการ การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผม
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเสพซ  าของเด็กแลเยาวชน 

  (The enhanced cooperation in the hair drug technical analysis between 
the related cooperation organizations for defense the readdicted  
in juvenile) 

 ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ท.หญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร   หัวหน้าโครงการ 
  Pol. Lt. Col. Ampika Leelapojanaporn   Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได้ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี 

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 
 หมายเลขโทรศัพท์ 08 9969 3053 
 อีเมล leeampika@yahoo.com 

 หน่วยงาน/สังกัด สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 
  ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
 ค าค้น keyword  การตรวจสารเสพติดในเส้นผม/ เด็กและเยาวชน/ เด็กหลังปล่อย/ การเสพติดซ้ า 
 ค าอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4 
 การวิจัยเรื่องนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และกรมพินิจ  

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของระบบ 
การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในเส้นผมในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือติดตามหลังการปล่อยตัว 
โดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผมที่จะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาระบบป้องกันการเสพติด
ซ้ าของเด็กและเยาวชน ผลการศึกษาพบว่า มีการน าเทคนิคการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด 
จากเส้นผมไปใช้ตรวจเส้นผมของเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของกรมพินิจและคุ้มครอง 
เด็กและเยาวชนไม่ให้กลับไปเสพยาเสพติดซ้ า สะท้อนให้เห็นว่าการตรวจสารเสพติดในเส้นผม
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องปรามการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชนส าหรับ 
การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่าง 4 หน่วยงาน 
ได้แก่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง และกรมคุมประพฤติ ต้องมีการพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ า เพ่ือติดตาม
เด็กและเยาวชนหลังจากการปล่อยตัวร่วมกัน พร้อมทั้งมีการจัดท า “คู่มือการปฏิบัติงาน 
การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในเส้นผม” เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างเป็น
รูปธรรม 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

6. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติด 
ในเส้นผมเพื่อป้องกันการกระท าความผิดในคดียาเสพติดของเด็กและ
เยาวชน 

  (Method development of hair drug testing and implementation 
for juvenile drug crime prevention) 

 ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุปราณี พันธะทัน    หัวหน้าโครงการ 
  Miss Supranee Pantatan  Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได้ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 16 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร 10800 
 หมายเลขโทรศัพท์ 02 913 7758 
 อีเมล s_pantatan@yahoo.com       
 หน่วยงาน/สังกัด กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
  ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
 ค าค้น keyword  การตรวจเส้นผม/ การตรวจแบบรวดเร็ว/ ปัญหายาเสพติด/ เด็กและเยาวชน 
 ค าอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาวิธีต้นแบบการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในเส้นผม

แบบรวดเร็ว ที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือตามแนวทางมาตรฐานสากล และศึกษาการตรวจ
วิเคราะห์สารเสพติดในเส้นผมแบบรวมตัวอย่าง (pooled samples testing) ในการลดต้นทุน
การตรวจวิเคราะห์ พร้อมทั้งขยายผลการด าเนินงานโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการ
ตรวจสารเสพติดในเส้นผมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการกระท าความผิดใน  
คดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน ผลการด าเนินงานพบว่า วิธีการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดใน
เส้นผมแบบรวดเร็ว (Rapid analysis) โดยเทคนิค Liquid chromatograph-tandem mass 
spectrometry (LC-MS/MS) สามารถตรวจสารเสพติดและเมทาบอไลท์ได้ จ านวน 11 ชนิด  
ทีพ่บมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยสามารถตรวจวิเคราะห์ยาและสารเสพติดได้ในระดับต่ าถึง 
0.02 นาโนกรัม/มิลลิกรัม แสดงให้เห็นถึงความสามารถของวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่สามารถ
ตรวจวัดการเสพยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การศึกษาการตรวจวิเคราะห์ 
แบบรวมตัวอย่าง (Pool sample test) ซึ่ งมีขนาดการรวมตัวอย่างที่ เหมาะสมคือ n=4  
ยังสามารถลดต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ได้ถึง 4 เท่า และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการตรวจ
เส้นผมเพ่ือเฝ้าระวังการเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในกลุ่มที่มีการตรวจพบต่ า  
(Low prevalence) ได้อีกด้วย 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 
 

7. ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อม 
ในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

  (Developing vocational training course for preparing for  
the reintegration of Former Juvenile drug offenders) 

 ชื่อ-นามสกุล ผศ. ดร.ชาติชาย มหาคีตะ   หัวหน้าโครงการ 
  Assist.Prof. Dr.Chatchai Mahakeeta   Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได้ 145/9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10700 
 หมายเลขโทรศัพท์ 09 9195 4321 
 อีเมล charl_guy@hotmail.com 
 หน่วยงาน/สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
 ค าค้น keyword  หลักสูตรการฝึกอาชีพ/ การกลับคืนสังคมเด็กสู่สังคม/ เด็กและเยาวชนที่เคย

กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
 ค าอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบหลักสูตรการฝึกอาชีพและจัดท าหลักสูตร

ฝึกชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรฝึกอาชีพส าหรับสถานประกอบการและ 
การประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญให้ความเห็นว่าควรมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ควรมี
สถาบันภายนอกมาช่วยอบรม ควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอน และวัดผลสัมฤทธิ์เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้เด็กก่อนปล่อยและพร้อมเข้าสู่การท างานในสถานประกอบการ โดยการด าเนินงาน 
จะเป็นการท างานที่เรียกว่า IRC (Individual Routing Counselor) ซึ่งเน้นแนวคิด Good Life 
Model ของเด็กใน 5 ด้าน คือ ครอบครัว สภาพแวดล้อม การศึกษาหรืออาชีพ การคบเพ่ือน และ
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้การด าเนินงานฝึกอาชีพในส่วนภูมิภาคจะต้องเน้นไปใน 
เรื่องการท าเกษตร โดยใช้เวลาเรียน จ านวน 30 - 70 ชั่วโมง ในแต่ละกลุ่มวิชา หากเป็นหลักสูตร
ระยะสั้นควรใช้เวลาอบรมจ านวน 40 ชั่วโมง โดยอาจปรับสภาพการเรียนการสอนเป็นระบบ
ออนไลน์ นอกจากนั้นในแต่ละศูนย์ฯ จึงต้องปรับหลักสูตรฝึกอาชีพตามความถนัดและ 
ความต้องการของเด็ก รวมทั้งพิจารณาแนวโน้มความต้องการจากสภาพสังคมภายนอกและ 
เน้นการฝึกอาชีพกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นโดยตรง เช่น การเรียนท าอาหารกับเชฟ  
ที่มีความช านาญ เป็นต้น 

ด้านผนึกพลังเครือข่าย 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

8. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพื่อรองรับการกลับคืนสู่สังคมของ
เด็กและเยาวชนที่เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

  (Development of career collaboration system for the social 
reintegration support of juvenile drug offender) 

 ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ต. ดร.ปริญญา  สีลานันท์   หัวหน้าโครงการ 
  Pol.Maj. Dr. Parinya Seelanan Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได้ เลขที่ 90 หมู่ 7 ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
 หมายเลขโทรศัพท์ 08 3993 5563 
 อีเมล parinyaseelanan@hotmail.com 
 หน่วยงาน/สังกัด คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
  ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
  ค าค้น keyword  ภาคีเครือข่ายอาชีพ/ การกลับคืนสู่สังคม/ เด็กและเยาวชน/ กระท าความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด 
 ค าอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4 
 จากความท้าทายของกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน คือ 

การเติมเต็มช่องว่างของการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการไม่ได้รับ
การยอมรับจากสังคม รวมถึงการไม่ได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการภายหลังการได้รับ
โอกาสในการกลับคืนสู่สังคม จึงส่งผลให้เกิดแนวโน้มในการกระท าผิดซ้ าที่สูงขึ้น การวิจัยครั้งนี้ 
จึงมุ่งเน้นการส ารวจความต้องการด้านคุณสมบัติทางอาชีพในการจ้างงานของสถานประกอบการ 
และสร้างภาคี เครือข่ายผู้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ จากการสัมภาษณ์เชิ งลึก  
จ านวน 60 คน และการสนทนากลุ่มย่อย จ านวน 35 คน ตลอดจนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกวิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน โดยพบว่า ความต้องการด้านคุณสมบัติทางอาชีพของ 
สถานประกอบการในการจัดจ้างเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในความซื่อสัตย์ 
และมีทักษะทางอาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ มีทักษะด้าน Soft Skill และ 
Hard Skill ส่วนแนวทางการสร้างภาคีเครือข่าย ได้ด าเนินการโดยการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 
สถานประกอบการ ผ่านการอบรมในกิจกรรม “เสริมพลังใจ สร้างโอกาส พัฒนาอาชีพ” ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความพร้อมของเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะด้านอาชีพ นิสัยอุตสาหกรรม 
และบุคลิกภาพ และมีการจัดท าทะเบียนเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่กลับคืนสู่สังคมและ 
ประสบความส าเร็จในชีวิตทั้งในด้านการศึกษาหรือด้านการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างเครือข่าย 
“เยาวชนเปลี่ยนชีวิต” ที่จะเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้มีความมั่นใจ
และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ าอีก  
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แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
                                               สรุปผลรายโครงการวิจัย 5 บรรทัด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

 
 
1. ชื่อโครงการ การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ 

ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
  (Integrating Performance Standards for the Staff Network in Dealing 

with Children and Youth Offending Drugs) 
 ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร.สุวรรณา  คุณดิลกณัฐวสา   หัวหน้าโครงการ 
  Assoc. Prof. Dr. Suwanna Khundiloknattawasa   Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได ้ 398 ม.9 ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

60000 
 หมายเลขโทรศัพท์ 08 9858 6605 
 อีเมล suwanna6605@gmail.com 
 หน่วยงาน/สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
 ค าค้น keyword  การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เด็กและเยาวชน/ยาเสพติด 
 ค าอธิบาย 5 บรรทัด 
 โครงการวิจัยนี้ ค้นพบกระบวนการในการด าเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยน าองค์ความรู้ที่ได้มาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการด าเนินการ
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน  
เพ่ือให้พนักงานสอบสวนน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม และได้รับการคุ้มครอง
ตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายก าหนด 

 

  

ด้านบูรณาการหลักกฎหมาย 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

2. ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็ก
และเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 

  (Applying special measures for custody of juvenile offenders in drug 
offences instead of criminal procedure) 

 ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์    หัวหน้าโครงการ 
  Assoc. Prof. Dr.Thanapat  Patchim    Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได ้ 295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 หมายเลขโทรศัพท์ 09 2323 2833 
 อีเมล md_2517@hotmail.com 
 หน่วยงาน/สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
 ค าค้น keyword  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา/การควบคุมเด็กและเยาวชน/ 

คดียาเสพติด 
 ค าอธิบาย 5 บรรทัด 
 การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชน

ที่กระท าผิดในคดียาเสพติด เป็นกระบวนทางนิติวิธีวิทยสังคม โดยบูรณาการกฎหมาย ระเบียบ 
และกระบวนการปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูความหลงผิดของ 
เด็กและเยาวชนผู้กระท าผิด ตามรูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน เพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและสร้างเสริมโอกาสการด าเนินชีวิตใหม่และให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

 
 
 
 

3. ชื่อโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรวบรวมข้อมูล 
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ 

  ( Enhancing efficiency for juvenile delinquency analytic application  
in the police station) 

 ชื่อ-นามสกุล ร.ศ.พ.ต.อ สุรัตน์ สาเรือง    หัวหน้าโครงการ 
  Assoc. Prof.Pol.Col.Surat Saruang   Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได ้ 90 หมู่ 7 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
 หมายเลขโทรศัพท์ 09 4195 3592   
 อีเมล surat@rpca.ac.th 
 หน่วยงาน/สังกัด คณะนิติวิทยาศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
  ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
 ค าค้น keyword  เด็กและเยาวชนกระท าผิด/การพัฒนาประสิทธิภาพ/โปรแกรมประยุกต์/  

ระดับสถานีต ารวจ 
 ค าอธิบาย 5 บรรทัด 

 โปรแกรม JUDA ในระยะที่ 2 ได้พัฒนาโปรแกรมใน 3 ประเด็น คือ 1) การเพ่ิมระบบ
การแจ้งเตือนการเข้าถึงพ้ืนที่อาชญากรรมเพ่ือใช้เป็นโปรแกรมเฝ้าระวังพ้ืนที่ในขณะที่ลาดตระเวน
รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และการป้องกันตนเองของประชาชน 
ในการเดินทางไปยังจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2) การติดตั้งโปรแกรม JUDA ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของสถานีต ารวจ เพ่ือให้พนักงานสอบสวนสามารถน าข้อมูลการกระท าผิดของเด็ก 
และเยาวชนไปวิเคราะห์อาชญากรรม และ 3) การเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูล 
กับระบบ CRIMES ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

  

ด้านประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

4. ชื่อโครงการ การพัฒนากระบวนการจัดการและวิเคราะห์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
ในคดีเด็กและเยาวชน 

  (The Systematic Development of Forensic Evidence Management  
and Analysis in Juvenile Delinquency Cases) 

 ชื่อ-นามสกุล ผศ.พ.ต.อ. ดร. ธิติ  มหาเจริญ   หัวหน้าโครงการ 
  Asst.Prof. Pol.Col. Dr. Thiti Mahacharoen   Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได ้ เลขที่ 90 หมู่ 7 ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
 หมายเลขโทรศัพท์ 09 9195 4321 
 อีเมล m_thiti@yahoo.com 
 หน่วยงาน/สังกัด คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
  ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
 ค าค้น keyword  การวิเคราะห์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์/การสอบสวน /การกระท าความผิด

ของเด็กและเยาวชน 
 ค าอธิบาย 5 บรรทัด 
 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคดีที่ เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน  

ผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ ศึกษากระบวนการ
ตรวจพิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานที่เกิดเหตุ กรณีเด็กและเยาวชนกระท าผิดในคดียาเสพติด  
เพ่ือพัฒนาคู่มือขั้นตอนการด าเนินงานให้มีมาตรฐาน โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย 
(Outcome) คือ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีคู่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน มีมาตรฐานระดับสากล  
และมีศักยภาพในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

5. ชื่อโครงการ การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเสพซ  าของเด็กและเยาวชน 

  ( The enhanced cooperation in the hair drug technical analysis 
between the related cooperation organizations for defense  
the readdicted in juvenile) 

 ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ท.หญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร    หัวหน้าโครงการ 
  Pol.Lt.Col. Ampika Leelapojanaporn    Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได ้ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี  

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 
 หมายเลขโทรศัพท์ 08 9969 3053 
 อีเมล leeampika@yahoo.com  
 หน่วยงาน/สังกัด สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม  
  ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
 ค าค้น keyword  การตรวจสารเสพติดในเส้นผม/เด็กและเยาวชน/เด็กหลังปล่อย/การเสพติดซ้ า 
 ค าอธิบาย 5 บรรทัด  
 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

และกรมคุมประพฤติ ร่วมกันพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ าของเด็กและเยาวชนโดยการตรวจ 
สารเสพติดในเส้นผม เพ่ือติดตามเด็กและเยาวชนหลังจากการปล่อยตัวร่วมกันเป็นครั้งแรก  
ในประเทศไทย ถือเป็นเครื่องมือในการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรม การวางแผนฟ้ืนฟูปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัยและพฤติกรรมให้ไม่ไปกระท าความผิดซ้ าอีก น าไปสู่การลดจ านวนเด็กและเยาวชนเข้าสู่ 
ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอีกด้วย 

 

 
  

mailto:leeampika@yahoo.com


 
 
 
 
 

188 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

6. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติด
ในเส้นผมเพื่อป้องกันการกระท าความผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

  ( Method development of hair drug testing and implementation  
for juvenile drug crime prevention) 

 ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุปราณี พันธะทัน       หัวหน้าโครงการ 
  Miss Supranee Pantatan     Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได ้ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 16 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร 10800 
 หมายเลขโทรศัพท์ 02 913 7758 
 อีเมล s_pantatan@yahoo.com       
 หน่วยงาน/สังกัด กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์
  ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
 ค าค้น keyword  การตรวจเส้นผม/การตรวจแบบรวดเร็ว/ปัญหายาเสพติด/เด็กและเยาวชน 
 ค าอธิบาย 5 บรรทัด 

โครงการพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม

เพ่ือป้องกันการกระท าความผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน  เป็นการพัฒนาวิธีต้นแบบ 

ในการตรวจสารเสพติด 11 ชนิดในเส้นผมที่มีความสะดวก รวดเร็ว แม่นย าตามมาตรฐานสากล  

และศึกษาแนวทางการตรวจวิเคราะห์แบบรวมตัวอย่างเส้นผม (Pooled sample test) เป็นครั้งแรก 

เพ่ือลดต้นทุนให้สามารถน าไปขยายผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  

การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

  

mailto:s_pantatan@yahoo.com
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 
 
 

7. ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืน 
สู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

  (Developing vocational training course for preparing for The reintegration 
of Former Juvenile drug offenders) 

 ชื่อ-นามสกุล ผศ. ดร.ชาติชาย มหาคีตะ     หัวหน้าโครงการ 
  Assist.Prof. Dr.Chatchai Mahakeeta   Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได ้ 295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 หมายเลขโทรศัพท์ 09 9195 4321 
 อีเมล charl_guy@hotmail.com 
 หน่วยงาน/สังกัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
 ค าค้น keyword  หลักสูตรการฝึกอาชีพ/การกลับคืนสู่สังคม/เด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด 
 ค าอธิบาย 5 บรรทัด 

 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อม 
ในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผลการวิจัย  
ได้หลักสูตรฝึกอาชีพ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรส าหรับท างานในสถานประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระ รายวิชาใหม่ในการฝึกอาชีพที่ได้พัฒนา เช่น การสื่อสารทางการตลาด นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางธุรกิจ การพัฒนาทางบุคลิกภาพ จุดประกายความคิดทางธุรกิจ ประโยชน์ที่ได้รับ
คือได้หลักสูตรฝึกอาชีพตามความถนัดของเด็กและเยาวชนและความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุคปัจจุบัน 

 

 
  

ด้านผนึกพลังเครือข่าย 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

8. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพื่อรองรับการกลับคืนสู่สังคมของเด็ก
และเยาวชนที่เคยกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

  (Development of career collaboration system for the social reintegration 
support of juvenile drug offender) 

 ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ต. ดร.ปริญญา  สีลานันท์   หัวหน้าโครงการ 
  Pol.Maj. Dr. Parinya Seelanan   Project leader 
 ที่อยู่ติดต่อได ้ เลขที่ 90 หมู่ 7 ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
 หมายเลขโทรศัพท์ 08 3993 5563 
 อีเมล parinyaseelanan@hotmail.com 
 หน่วยงาน/สังกัด คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
  ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ 2565 
 ค าค้น keyword  ภาคีเครือข่ายอาชีพ/การกลับคืนสู่สังคม/เด็กและเยาวชน/กระท าความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด 
 ค าอธิบาย 5 บรรทัด 

 คุณสมบัติทางอาชีพที่ต้องการของสถานประกอบการส่วนใหญ่คือ ความซื่อสัตย์ 
ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งทักษะทางอาชีพด้าน Soft Skill และ Hard Skill ส่วนแนวทาง 
การสร้างภาคีเครือข่ายที่น าไปสู่การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ เริ่มจากการสร้างความเข้าใจ  
ถึงรายละเอียดของโครงการ วัตถุประสงค์  ประโยชน์ที่ ได้รับจากการสร้างเครือข่ าย  
และการประสานเพ่ือแสวงหาเครือข่ายผ่านช่องทางสื่อสารต่าง  ๆ ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตร 
การฝึกวิชาชีพสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเด็กและเยาวชนที่พร้อมกลับคืนสู่สังคม 
อย่างมีคุณภาพ 

  
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
                             แบบประเมินผลการวิจัยในการน าใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

            รายโครงการวิจัย แยกตามรายยุทธศาสตร์  
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 

1. ชื่อโครงการ การบูรณาการมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการกับ
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร.สุวรรณา  คุณดิลกณัฐวสา     หัวหน้าโครงการ 
 หน่วยงาน/ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ.ที่ด าเนินการเสร็จ  เมษายน 2565 
 เป้าหมายด าเนินการ    1. พนักงานสอบสวน ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

2. ศาลเยาวชนและครอบครัว 
3. อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว 
4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
5. พิสูจน์หลักฐานต ารวจ 
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
7. กองทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.) 
8. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
9. ที่ปรึกษากฎหมาย   

 พื้นที่การใช้ประโยชน์   ครอบคลุมทั่วประเทศ สถานีต ารวจในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยเฉพาะ
จังหวัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น 
สกลนคร อุบลราชธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี  นครปฐม ปทุมธานี 
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง  สงขลา 
และ กรุงเทพมหานคร        

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
 2.1  การน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 มิติ) 
  มิตินโยบาย หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความต้องการ หรือการน าข้อมูลและ 

แนวทางแก้ไขซึ่งได้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาส าคัญ
และปัญหาเร่งด่วนของประเทศในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

  - ปัญหาส าคัญ/ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ  
ปัจจุบันพบว่า เด็กและเยาวชนกระท าผิด เกี่ ยวกับยาเสพติดจ านวนมาก  

และถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง

ด้านบูรณาการหลักกฎหมาย 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

หรือแนวทางการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เน้น
การคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของการอ านวยความยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน                          
- ชื่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 
2. พนักงานสอบสวนในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
3. สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน (สบส.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
4. โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  

- ช่วงเวลาที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)  
ภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้น หรือเมื่อสามารถส่งมอบผลผลิตตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ 
- ลักษณะการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 
 ส าหรับกรณีนี้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและน าไปสู่  

การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนเด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด ที่ต้องการเบี่ยงเบนเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรม โดยมีหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัด และที่ปรึกษากฎหมาย เป็นการสร้างรูปแบบการเบี่ยงเบนเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด
ในคดียาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื่องจากพบว่าการแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในกระบวนการพิจารณาคดีนั้น  
เด็กและเยาวชนจะต้องอยู่ในกระบวนการชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนในบางราย
นานถึง 90 วัน จึงจะถูกส่งตัวไปยังพนักงานอัยการเพ่ือที่จะฟ้องต่อศาล ในบางรายหาก
ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจะถูกควบคุมอยู่ที่สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือ
บางรายมีพ่อแม่ผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองต้องการให้ควบคุมเด็กไว้ในสถานพินิจฯ เนื่องจาก
ทนพฤติกรรมของเด็กไม่ไหว ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต่างเห็นพ้องต้องกันระหว่างพนักงาน
สอบสวน อัยการ ศาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าการควบคุมหรือระยะเวลาที่เด็กถูก
จ ากัดในระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนั้นนานเกินไปส าหรับเด็กและไม่เป็น
ผลดีต่อตัวเด็กเอง แทนที่เด็กจะได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วแล้วเข้าสู่
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม การสร้างอาชีพ การให้ความรู้ต่าง ๆ ที่เด็ก
ควรจะได้รับ ซึ่งกรณีนี้สังคมจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและรับผิดชอบร่วมกันว่าการน าเด็ก  
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ไปควบคุมไว้ในที่ใดที่หนึ่งไม่ว่าจะถูกควบคุมกี่ปีก็ตามหากสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม 
ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมย่อมท าให้เด็กนั้นมีอันหวนกลับไป
มีพฤติกรรมแบบเดิม ปัญหานี้ก็จะวนเวียนไม่สามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืน 

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมกับเด็กนั้น
ยาวนาน เด็กและเยาวชนไม่ได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด ดังนั้น เพ่ือให้การคุ้มครอง  
เด็กและเยาวชนเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและสามารถกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตปกติ
สุขได้นั้นรัฐควรมีการแก้ไขกลไกในกระบวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  
โดยการเบี่ยงเบนเด็กและเยาวชนออกจากกระบวนการพิจารณาคดีแบบปกติ ซึ่งเป็น 
การน าไปสู่การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายบางประเด็น หรือมีการจัดท าบันทึกข้อตกลง 
ในการด าเนินการคดีในชั้นสอบสวนระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักงานอัยการ  
ที่จะท าให้กระบวนการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพและเป็นการคุ้มครองเด็ก
อย่างแท้จริง โดยอาจจะน ารูปแบบของการพิจารณาคดีกรณีเมาแล้วขับมาปรับใช้ เช่น  
เมื่อเด็กกระท าความผิดในกลุ่มความผิดที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ก าหนด พนักงานสอบสวน
สามารถส่งตัวเด็กหรือเยาวชนที่เข้าหลักเกณฑ์ไปยังศาลในวันรุ่งขึ้นเพ่ือฟ้องต่อศาลด้วย
วาจา และศาลก็มีค าสั่งให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนเลย เพ่ือน าเด็กไปเข้า
กระบวนการแก้ไขเยียวยาต่อไปได้ทันที ไม่ต้องรอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมที่เป็นอยู่ ถ้าหากมีรูปแบบนี้เด็กหรือเยาวชนก็จะอยู่ในกระบวนการชั้นพนักงาน
สอบสวน อัยการและศาลน้อยมาก แต่จะอยู่ที่คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการแก้ไข
ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยหลายหน่วยงาน 

2. พนักงานสอบสวนในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ในส่วนของสถานีต ารวจ โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 

การด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด จะมีคู่มือในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเนื่องจากเด็กและเยาวชนมีข้อกฎหมายที่แตกต่าง
จากผู้ใหญ่และมีความละเอียดซับซ้อนซึ่งพนักงานสอบสวนที่ขาดประสบการณ์จะปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามขั้นตอน ในคู่มือที่ได้จัดท าขึ้นจะมีรายละเอียดข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีการ 
ขั้นตอน การด าเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเอกสารที่ต้องด าเนินการในส านวน 
การสอบสวน และมีข้อควรระวังจากพนักงานอัยการและศาลเยาวชนและครอบครัว ท าให้
พนักงานสอบสวนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนอย่างแท้จริง และใช้ในการติดต่อประสานงาน การด าเนินการอย่างรวดเร็วเพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน 
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ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

3. สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
    ในส่วนของสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนา

องค์ความรู้ให้กับพนักงานสอบสวนทุกระดับตั้งแต่ ระดับรองสารวัตรจนถึงระดับผู้ก ากับการ 
เมื่ อ ได้ รั บกา รแต่ ง ตั้ ง ด า ร งต าแหน่ งจะต้ อ งมาท า การอบรม เ พ่ื อ ให้ มี ค ว ามรู้ 
ในการสอบสวน สามารถน าผลวิจัยที่ได้น ามาพัฒนาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานฯ ใช้ใน
การศึกษาอบรมค้นคว้าให้ความรู้ส าหรับหลักสูตรต่าง ๆ ที่ทางสถาบันได้จัดขึ้น และ
นอกจากนี้ยังใช้เป็นคู่มือส าหรับพนักงานสอบสวน (รอง สว.) ที่ได้รับการแต่งตั้งด ารง
ต าแหน่งครั้งแรกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 

4. โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
    ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ซึ่งเป็นสถาบันการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

เพ่ืออ านวยความยุติธรรมโดยเฉพาะ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ 
น าคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้นไปใช้เป็นเอกสารในการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิด  
องค์ความรู้ในการด าเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
ได้อย่างละเอียดและเข้าใจง่ายขึ้นและเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้วยังสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานในกรณีดังกล่าวได้ด้วย    

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
1) การด า เนินการที่ เกี่ ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ ยวกับ 

ยาเสพติดได้รับการด าเนินการอย่างรวดเร็วส่งผลให้พนักงานสอบสวนสามารถสรุปส านวน
การสอบสวนส่งพนักงานอัยการได้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาไม่จ าเป็นต้องขอผัดฟ้อง
หลาย ๆ ครั้ง เด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมก็ได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย   

2) มีรูปแบบในการด าเนินการเบี่ยงเบนเด็กหรือเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดตามที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ไว้ออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ที่มีระยะเวลาในการด าเนินการค่อนข้างล่าช้า เข้ามาสู่กลไกที่มีการบริหารจัดการได้อย่าง
รวดเร็วและท าให้เด็กได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายได้อย่างแท้จริง และครอบครัว ชุมชน 
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดของเด็กเป็นการป้องกัน 
การกระท าผิดซ้ าของเด็กในการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้       

 
 มิติวิชาการ หมายถึง การมีเอกสารแสดงถึงการอ้างอิง (Citations) บทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review (โปรดแนบเอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง) 

  1) ภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้น หรือเมื่อสามารถส่งมอบผลผลิตตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดของการวิจัยที่ก าหนดไว้ จะมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณะผ่านเวที 
การประชุมทางวิชาการ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการต่อยอดผลผลิตของงานวิจัย
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ในวงกว้าง รวมถึงการน าเสนอบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review 
พิจารณาความเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัยและขยายผลองค์ความรู้ให้
เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการในระดับสากล ส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐาน 
TCI กลุ่มท่ี 1 และ 2 ผู้วิจัยก าหนดจ านวนบทความเพ่ือตีพิมพ์ไว้จ านวน 3 บทความ ซึ่งจะท า
การตีพิมพ์เมื่อได้ผลการวิจัยเรียบร้อยแล้ว   

2) พนักงานสอบสวนในสถานีต ารวจ สามารถศึกษาคู่มือฯ ที่ได้จัดท าข้ึน 
เป็นแนวทางในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการกระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด มีรูปแบบ มีตัวอย่างของเอกสารที่จ าเป็นต้องปฏิบัติจะได้ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ และที่ส าคัญประเด็นของข้อควรระวัง 
ในการสอบสวนที่ปรากฏในคู่มือฯ นี้  จะท าให้พนักงานสอบสวนสามารถท าส านวน 
การสอบสวนได้อย่างรัดกุม 

 
 มิติเชิงสังคม/ชุมชน หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการเข้ารับ 
การถ่ายทอดความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร (ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย/ หน่วยงานให้ทุน) 
ที่แสดงให้เห็นถึงการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น 
องค์กร 

  - ชื่อชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร ที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทะเบียนประวัติอาชญากร พิสูจน์หลักฐานต ารวจ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์กรสิทธิเด็กและเยาวชน  
- ช่วงเวลาที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)  

    ภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้น หรือเมื่อสามารถส่งมอบผลผลิตตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ของการวิจัยที่ก าหนดไว้                   
- ลักษณะการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

มิติ เชิ งสั งคม/ ชุมชน สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาแนว ทาง 
การปฏิบัติงานที่ต้องประสานการปฏิบัติร่วมกันที่จะท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่ชักช้า ส่งผลให้การอ านวยความยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชนบรรลุเป้าหมายมากกว่าเน้นมรรควิธีหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่สั้นกระชับลง  
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดก็จะได้รับความอ านวยความยุติธรรมได้รวดเร็วขึ้น เด็กและ
เยาวชนไม่ถูกมองว่าเป็นอาชญากรถูกผลักออกจากกระบวนการยุติธรรมหรือเบี่ยงออกได้
อย่างรวดเร็วไม่เป็นตราบาปไม่เป็นการซ้ าเติม เด็กและเยาวชนก็จะสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไม่กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้ นอกจากนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย สามารถน าเอาแนวทางที่ได้จากการวิจัย
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แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ที่ค้นพบไปใช้ เป็นข้อมูลส าหรับการแก้ไขกฎหมายเ พ่ิมเติมเ พ่ือก าหนดแนวทาง 
ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชนในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เหมาะสมได้ในอนาคต  
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น องค์กร  

จากประเด็นที่เกิด สร้างโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ฟ้ืนฟูยอมรับผิดร่วมกัน ไม่ได้ผลักภาระนี้ให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็น  
การร่วมกันรับผิดชอบ เมื่อได้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนดแล้ว เด็กก็จะได้รับประโยชน์
โดยตรง ครอบครัว ชุมชนและสังคมที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่มีความสงบสุขและปลอดภัย
จากปัญหายาเสพติด เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงาน ผู้ปกครองร่วมกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับครัวเรือน ท าให้การด าเนินการในมาตรการต่าง ๆ  ของหน่วยงานได้ผลดี
บรรลุเป้าหมายท าให้เด็กและเยาวชนกลับเป็นคนดีของสังคม การหวนกลับมากระท าผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดก็ลดลง เนื่องจากเด็กและเยาวชนได้รับโอกาสจากครอบครัว ชุมชน และสังคม 
กระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นการผลักเด็กออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 2.2 ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
  1) หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แก่ สถานีต ารวจ พิสูจน์หลักฐาน

จังหวัด กองทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.)  
2) โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
3) สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน 
4) พนักงานสอบสวน 
5) เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด         

 2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานวิจัย 
   ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

 มีปัญหาและอุปสรรค (โปรดระบุสาเหตุ)            
 2.4 ผลกระทบจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ) 
   ไม่มีผลกระทบ  

 มีผลกระทบ (โปรดระบุสาเหตุ) 
1) ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตของงานวิจัยไปใช้จนเกิดเป็นผลลัพธ์  

ที่เป็นรูปธรรม คือ การอ านวยความยุติธรรมโดยเฉพาะการท าส านวนการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนจะสามารถลดระยะเวลาลงไม่จ าเป็นต้องท าการผัดฟ้องซึ่งในการผัดฟ้อง
แต่ละครั้งนั้นย่อมท าให้เด็กและเยาวชนถูกควบคุมและจ ากัดอิสรภาพไม่สามารถด าเนินชีวิต
ได้แบบปกติสุข หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีเจตนารมณ์ที่ดีร่วมกันมีเป้าหมายเดียวกัน
การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม จะท าให้เด็กและเยาวชน 
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ครอบครัว และสังคม สามารถแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้
อย่างแท้จริง เด็กและเยาวชนมีโอกาสกลับตัวเป็นคนดี มีแนวทางการด าเนินชีวิตโดยปกติสุข 
และใช้ศักยภาพของตนในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพ
ต่อไปในอนาคต 

2) สามารถน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ไปก าหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อกฎหมาย หรือจัดท าบันทึกข้อตกลงที่มีความจ าเป็นในการท าให้พนักงานสอบสวนสามารถ
ท าส านวนการสอบสวนเกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะคดียาเสพติดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ  
มีประสิทธิภาพ เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและได้รับการด าเนินการตามมาตรการ 
ที่เหมาะสมตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัว เห็นสมควรและเหมาะสมท าให้เด็กได้รับ  
การแก้ไขเยียวยาทันทีไม่ต้องรอจนกระทั่งถูกตีตราจากสังคม            

   
 

( รศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา )   
                                                                           หัวหน้าโครงการวิจัย 
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2. ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์    หัวหน้าโครงการ 
 หน่วยงาน/ สังกัด โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ.ที่ด าเนินการเสร็จ  เมษายน 2565 
 เป้าหมายด าเนินการ    การประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็ก

และเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา 
ในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด และเสนอรูปแบบ
และวิธีการประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาในการควบคุม
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด อีกทั้งเป็นข้อเสนอในการแก้ไข
หรือปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรม 

 พื้นที่การใช้ประโยชน์   สถานีต ารวจในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 1 - 9 กองบัญชาการ 
ต ารวจนครบาล และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน กรุงเทพมหานคร         

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
 2.1  การน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 มิติ) 
  มิตินโยบาย การที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงยุติธรรม สามารถน าผลการวิจัยไปเป็น

ส่วนหนึ่งในการก าหนดยุทธศาสตร์และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยการน ารูปแบบ  
ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส าหรับเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดไปใช้ประโยชน์ในการระงับ 
ข้อพิพาทหรือคดีที่มีผู้เสียหายคือรัฐได้ ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นส าคัญ 

  - ปัญหาส าคัญ/ ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ  
1) ปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนไทยปัจจุบันมีแนวโน้มและพฤติกรรม 

การใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิดร่วมกันมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ท าให้เด็กและเยาวชน 
เข้าไปข้องเก่ียวกับยาเสพติด คือ ชุมชนและสังคม 

2) การจัดการความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี
อาญา โดยสร้างความเข้าใจและความตระหนักร่วมกันเกี่ยวกับเจตนารมณ์และนโยบาย  
ในมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาให้แก่บุคลากรระหว่างหน่วยงานและองค์กร 
ในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่หน่วยงานในชั้นก่อนการฟ้องคดี ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติ  
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน    
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3) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดให้มีโครงการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน  
เช่น โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระท าความผิด โครงการเสวนา
ผู้กระท าความผิดและผู้เสียหาย โครงการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน โครงการคนดี 
ของสังคม เป็นต้น 

4) การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ดังนั้น จึงต้องปรับปรุงหรือแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด    

5) ไม่มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคณะกรรมการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน  
รวมทั้งการก าหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ รูปแบบ และข้ันตอนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และ
รวมถึงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้แผนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน ดังนั้น  
จึงควรออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติส าหรับเรื่องดังกล่าว   
- ชื่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
2) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

 3) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- ลักษณะการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  เมื่อเด็กและเยาวชน ผู้กระท าผิด (ในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด)  เข้าสู่ชั้น 
การสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตรวจสอบผลการจับกุม หากเป็นไปอย่าง
ถูกต้องให้รีบแจ้งกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเด็กและเยาวชน (สหวิชาชีพ 
พนักงานอัยการ พนักงานคุมประพฤติ กองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ปปส.  
และผู้แทนชุมชน) จัดให้มีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน เพ่ือจัดท าแผนแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟูและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว  

ทั้งนี้ มาตรา 86 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธี พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ดังกล่าวได้มีการน าเอารูปแบบ  
“การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน” มาใช้ในการด าเนินการเพ่ือเปิดโอกาสให้ครอบครัว 
และชุมชน หรือสังคมแวดล้อมเด็กและเยาวชนผู้กระท าผิด ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข บ าบัด
ฟ้ืนฟูตลอดจนการพัฒนาทางด้านจิตสังคม สติปัญญาและการเรียนรู้ที่ท าให้ เด็กและเยาวชน
เกิดความคิดที่มีเหตุและผลเพ่ือน าไปสู่ความส านึกในการกระท าของตน และผู้เสียหายได้รับ
การเยียวยาตามสิทธิและความเหมาะสม  
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- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
1) ลดภาระงานของพนักงานสอบสวนในสถานีต ารวจนครบาล  
2) ลดปริมาณคดีที่ข้ึนสู่การพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

   มิติวิชาการ  
  1) การน าผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

กับกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

2) พัฒนาผลงานวิจัยเป็นบทความวิชาการเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
3) จัดให้มีการฝึกอบรม (ระยะสั้น) หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเด็กและเยาวชน 

ในคดียาเสพติด ทั้งในระดับภูมิภาค ชุมชน และท้องถิ่น และรวมถึงสถาบันการศึกษา เป็นต้น 
  มิติเชิงสังคม/ ชุมชน 
  - ชื่อชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร ที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
2) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   
3) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   
4) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  

- ช่วงเวลาที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)  
ตั้งแต่ มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป    

-  ลักษณะการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1) ด าเนินการโครงการทดลอง การใช้รูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน 

ควบคู่กับการด าเนินคดีอาญาในการควบคุมเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติด 
ตามมาตรการพิเศษ ซึ่งเป็นวิธีการในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาที่เน้นการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล 

2) ขยายการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยผ่านหน่วยงานและองค์กรจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม เพ่ือขยายโครงสร้างระบบและกระบวนการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู เด็กและ
เยาวชนตามแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูจากการใช้มาตรการพิเศษ โดยการประชุมกลุ่มครอบครัวและ
ชุมชนให้มีความสมบูรณ์และขยายขอบเขตในการด าเนินงานโดยเฉพาะด้านการส่งต่อเด็กและ
เยาวชน เพ่ือรับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูให้ได้ผลอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น  
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

3) ก าหนดนโยบายในการก าหนดเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในการรับจดแจ้งของหน่วยงาน
และองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่ประสงค์
จะปฏิบัติงานด้านการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการให้ค าปรึกษาร่วมกับ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวในแต่ละเขตอ านาจศาลเยาวชนและครอบครัว 
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น องค์กร  

1) เด็กและเยาวชนผู้กระท าผิดส านึกผิดในการกระท าและได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และคืนสู่ สั งคมโดยไม่ถูกด าเนินคดี  นับเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนและการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหาย จากการประยุกต์ 
ใช้มาตรการดังกล่าว ท าให้เกิดเครือข่ายในการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อัยการฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัว และ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะต้องสร้างความเข้าใจต่อ
กระบวนการประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษดังกล่าวต่อไป 

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในเด็กและเยาวชนมีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ในการน าการประยุกต์ใช้มาตรการพิเศษฯ ดังกล่าวไปใช้ อีกทั้งให้สาธารณชนรบัรู้
ถึงกระบวนการดังกล่าว ที่ส าคัญคาดหวังว่าเด็กและเยาวชนจะได้รับโอกาสในการกลับตนเป็นคนดี
ไม่กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก ลดความเสี่ยงที่เด็กและเยาวชนจะได้รับความรุนแรงจากการเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม 

3) ลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาล ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ท าให้ข้อ
พิพาทได้ข้อยุติช่วยลดปัญหาการอุทธรณ์ , การประยุกต์ใช้มาตราการดังกล่าวเสมือนเป็น
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่กรณีไว้ได้ 

 2.2 ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ , กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กองบังคับการต ารวจ

นครบาล 1 – 9 ศาลเยาวชนและครอบครัว สถานีต ารวจซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานวิจัย )งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ(  
   ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

 มีปัญหาและอุปสรรค )โปรดระบุสาเหตุ(  
 2.4 ผลกระทบจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
    ไม่มีผลกระทบ 

  มีผลกระทบ )โปรดระบุสาเหตุ(  
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เด็กและเยาวชนมีโอกาสในการเป็นคนดีของสังคม และลดการกระท าผิดซ้ าในคดียา
เสพติดนอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข  
ในสังคม 

                           
                                     

                                                        ( รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร  ปัจฉิมม์ ) 
                                                            คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง  

                                                                 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 
3. ชื่อโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรม JUDA ส าหรับการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิด

ของเด็กและเยาวชนในระดับสถานีต ารวจ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ-นามสกุล รศ.พ.ต.อ.สุรัตน์ สาเรือง   หัวหน้าโครงการ 
 หน่วยงาน/ สังกัด คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ.ที่ด าเนินการเสร็จ  เมษายน 2565 
 เป้าหมายด าเนินการ    1) ต้นแบบนวัตกรรมการรวบรวมข้อมูลเด็กและเยาวชนกระท าผิด 

2) โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การกระท าผิด และการอ านวยความยุติธรรม และ
การอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ ในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันอาชญากรรม
ให้กับประชาชนในระดับปัจเจกบุคคล  

 พื้นที่การใช้ประโยชน์   กรุงเทพฯ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดสงขลา 

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
 2.1  การน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 มิติ) 
  มิตินโยบาย หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความต้องการ หรือการน าข้อมูลและแนว

ทางแก้ไขซึ่งได้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาส าคัญและ
ปัญหาเร่งด่วนของประเทศในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

  - ปัญหาส าคัญ/ ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ  
สถานีต ารวจส่วนใหญ่ขาดการรวบรวมข้อมูลการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 

ในรูปแบบของ Digital Program และขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีต ารวจ 
ในประเทศ 

- ชื่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
สถานีต ารวจกลุ่มเป้าหมายในกองบัญชาการต ารวจนครบาล 

- ช่วงเวลาที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ปี/เดือน/วัน)  
ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป 

ด้านประยุกต์ใช้นิติวิทยาศาสตร์ 
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- ลักษณะการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  โปรแกรม Juvenile Deviate  Analysis Application Program (JUDA) เป็นโปรแกรม

ที่รวบรวมข้อมูลด้านอาชญากรรมของเด็กและเยาวชน ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2564 ในเขต
พ้ืนที่กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 – 9  เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการวิเคราะห์
รูปแบบอาชญากรรม ซึ่งโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบ Application  สามารถติดตั้งบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ และในโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบ Android และระบบ IOS โดยมีจุดเด่น
ที่สามารถวิเคราะห์ได้หลายๆ อย่างบูรณาการ ทั้งสถานที่ เวลา ประเภทคดี และชนิดของคดี 
คนร้าย อาวุธที่ใช้และวิเคราะห์ให้ลึกลงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล
พฤติกรรมของคดี เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการน าไปป้องกันการเกิด
อาชญากรรมเชิงลึกในกลุ่มเยาวชน ดังนั้น โปรแกรม JUDA จึงสามารถน าไปสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจในระดับสถานีต ารวจ เพ่ือช่วยให้ “การสืบสวน สอบสวน 
และป้องกันอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

1. ข้อมูลทางด้านคุณลักษณะประชากร หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิด ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  

1)  เพศ หมายถึง คือ เพศชาย กับเพศหญิง  
2)  อายุ หมายถึง เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดมีอายุไม่เกิน 17 ปี 
3)  ระดับการศึกษาสูงสุด หมายถึง เด็กและเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือและก าลัง

เรียนหนังสือ รวมถึงการศึกษานอกระบบ (กศน.) 
4)  ระดับชั้นการศึกษา หมายถึง ช่วงชั้นที่ก าลังเรียนอยู่ ในการวิจัยครั้งนี้จะอยู่

ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
5)  สถานภาพครอบครัว หมายถึง สถานภาพของครอบครัวที่เด็กและเยาวชน

อาศัยอยู่ ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่  (1) พ่อแม่อยู่ด้วยกัน (2) พ่อแม่แยก
ทางกัน/หย่าร้างกัน (3) พ่อแม่เสียชีวิต และ (4) อยู่กับคนรักหรือเพ่ือน (ไม่มีพ่อแม่) 

6)  การพักอาศัยของเยาวชน หมายถึง ปัจจุบันเด็กและเยาวชนพักอาศัยอยู่กับใคร 
ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ได้แก่  (1) อยู่กับพ่อแม่สถานภาพครอบครัวปกติดี 
(2) อยู่กับพ่อแม่แต่มีปัญหาเรื่องไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่เยาวชน (3) พ่อแม่แยกทางกันอาศัยอยู่
กับพ่อหรือแม่ (4) พ่อแม่แยกทางกันอาศัยอยู่กับญาติ/ ผู้อุปถัมภ์ (5) พ่อแม่แยกทางกัน
อาศัยอยู่คนเดียว/ ไม่ปรากฏว่าอาศัยอยู่กับใคร (6) พ่อ/ แม่เสียชีวิต อาศัยอยู่กับแม่หรือพ่อ  
(7) พ่อ /แม่เสียชีวิต อาศัยอยู่กับญาติ และ (8) อาศัยอยู่กับเพ่ือน/ คนรัก 

7)  ภูมิล าเนา หมายถึง สถานที่เกิดหรือที่อยู่อาศัยของเยาวชนก่อนที่จะเดินทาง 
มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือเป็นสถานที่แรกเกิด  
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8)  ที่อยู่ปัจจุบัน หมายถึง สถานที่อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งภูมิล าเนาเดิม
และเดินทางมาเที่ยวกรุงเทพฯ โดยที่อยู่อาศัยเป็นได้ทั้ งคอนโดมิเนียม ห้องเช่า บ้านเดี่ยว 
ทาวน์เฮาส์ เป็นต้น  

9)  พฤติกรรมด้านลบของครอบครัว หมายถึง แบบอย่างที่ไม่ดีของคนในครอบครัว 
ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ (พ่อแม่เลี้ยง) พ่ี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา หรือบุคคลใกล้ชิด  
ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เคยท าผิดกฎหมายในคดีต่าง ๆ 
รวมถึงเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งที่เคยถูกจับด าเนินคดีและไม่เคยถูกจับด าเนินคดี  
ในการวิจัยครั้งนี้ พฤติกรรมด้านลบของครอบครัวมี 9 ระดับ ได้แก่ (1) พ่อ/ แม่เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายแต่ไม่เคยถูกจับด าเนินคดี (2) พ่อ/ แม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และสิ่งผิดกฎหมายและถูกจับติดคุก (3) พ่อ/  แม่ ชอบดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เป็นประจ า  
(4) พ่อแม่ทะเลาะวิวาทเป็นประจ า/ อารมณ์ร้อน (5) ญาติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งผิด
กฎหมายแต่ไม่เคยถูกจับด าเนินคดี (6) ญาติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายและ
เคยถูกจับด าเนินคดี (7) ญาติมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ (8) ญาติมีพฤติกรรม
ชอบทะเลาะวิวาทกับคนอ่ืน ๆ และ (9) สามี/ ภรรยาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย 

10) พฤติกรรมด้านลบของกลุ่มเพ่ือน หมายถึง แบบอย่างที่ไม่ดีของเพ่ือนในกลุ่ม 
ที่เด็กและเยาวชนคบค้าสมาคมด้วย โดยมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เคยท าผิดกฎหมายในคดีต่าง ๆ 
รวมถึงเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งที่เคยถูกจับด าเนินคดีและไม่เคยถูกจับด าเนินคดี  
ในการวิจัยครั้งนี้ พฤติกรรมด้านลบของกลุ่มเพ่ือน มี 4 ระดับ ได้แก่ (1) กลุ่มเพ่ือนเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด (2) กลุ่มเพ่ือนมีพฤติกรรมดื่มสุรา/ สูบบุหรี่ เที่ยวเตร่ (3) เพ่ือนในกลุ่มท า
ความผิดกฎหมายอ่ืน ๆ และ (4) กลุ่มเพ่ือนมีความประพฤติเสียหายเล็กน้อยไม่ถึงกับผิดกฎหมาย 

2. ข้อมูลด้านคดีอาญา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนที่
ปรากฏอยู่ในส านวนรายงานคดีเด็กและเยาวชนของสถานีต ารวจกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  

1) ฐานความผิด หมายถึง การกระท าผิดทางกฎหมายและเป็นอาชญากรรมที่มี
โทษที่กฎหมายก าหนด ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนออกเป็น  
8 ประเภท ได้แก่ (1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (2) ความผิดเกี่ยวกับเพศ (3) ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ (4) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย (5) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ  
(6) ความผิดจราจร/ เมาแล้วขับ (7) ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และ (8) ความผิด
เกี่ยวกับการเข้าเมืองและท างานอย่างผิดกฎหมาย 

2) ลักษณะการกระท าผิด หมายถึง การท าผิดของเด็กและเยาวชนที่ท าการคนเดียว 
หรือร่วมกับพวก  
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3) จ านวนครั้งที่ท าผิด หมายถึง การอธิบายวิธีการ รูปแบบที่กระท าผิด เช่น  
การลักทรัพย์จะมีพฤติกรรมการลักขโมยรถจักรยานยนต์ การลักก าไร เงินสด โทรศัพท์ เป็นต้น 

4) อาวุธใช้ในการกระท าผิด หมายถึง การพกพาอาวุธไปใช้ในการกระท าผิด 
ในการวิจัยครั้งนี้ อาวุธที่พบ ได้แก่ ปืน มีด ไขควง ประแจ ท่อ PVC แก้ว หรือขวดเบียร์ 
ที่แตกหัก เป็นต้น 

5) พาหนะที่ใช้ในการกระท าผิด หมายถึง การน ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ มาใช้
เป็นพาหนะในการเดินทางไปเพือ่การกระท าผิด 

6) การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิธีการตรวจเอกลักษณ์บุคคล 
และวิธีการตรวจหาร่องรอยผู้กระท าผิด ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การตรวจร่างกาย การตรวจ
สารเสพติด การตรวจปัสสาวะ การลายพิมพ์นิ้วมือ การตรวจเสื้อผ้า และการตรวจทาง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นต้น 

3. ข้อมูลเชิงพื้นที่ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์การกระท าผิด รวมถึงวัน เดือน ปี 
สถานที่ในการกระท าผิด และสภาพแวดล้อมนั้นๆ ประกอบด้วย 

1)  สถานที่เกิดเหตุ หมายถึง ที่ตั้งที่กระท าผิดในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ในการวิจัย
ครั้งนี้จะแสดงให้เห็นตั้งแต่ ซอย ถนน แขวง เขต ในกรุงเทพมหานคร 

2)  พิกัดที่เกิดเหตุ หมายถึง จุดที่กระท าผิดโดยแสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่เฉพาะที่กระท าผิด 
ได้แก่ บริเวณห้องพัก บริเวณหน้าปั๊มน้ ามัน บริเวณลานจอดรถ เป็นต้น  

3)  ช่วงเวลาที่กระท าผิด หมายถึง ห้วงเวลาที่เด็กและเยาวชนกระท าผิดในการวิจัยครั้ง
นี้จะแบ่งออกเป็น 5 ช่วงเวลา ได้แก่ (1) เช้ามืด ระหว่างเวลา 01.00 – 05.59 น. (2) ช่วงเช้า 
ระหว่างเวลา 06.00 – 11.59 น. (3) ช่วงกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 – 16.59 น. (4) ช่วงเย็น 
ระหว่างเวลา 17.00 – 18.59 น. และ (5) ช่วงกลางคืน ระหว่างเวลา 19.00 – 00.59 น. 

4)  สภาพแวดล้อมที่ลงมือกระท าผิด หมายถึง ลักษณะ รูปแบบ ของสภาพแวดล้อม 
ที่เด็กและเยาวชนกระท าผิด ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งสภาพแวดล้อมตามพ้ืนที่จริง 5 ระดับ ได้แก่ 
(1) ศูนย์การค้า/ ย่านธุรกิจ (2) แหล่งที่อยู่อาศัย/ ชุมชน (3) พ้ืนที่สาธารณะ/ สวนสาธารณะ  
(4) แหล่งห่างไกลชุมชน / สถานที่เปลี่ยว และ (5) ย่านโรงงาน/ แหล่งอุตสาหกรรม 

4. คุณสมบัติของโปรแกรม 
1)  สามารถน าเข้าข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้านคดี และข้อมูลเชิงพ้ืนที่  

ของเด็กเยาวชนที่กระท าผิดในระดับสถานีต ารวจได้ 
2)  เป็นโปรแกรมที่สามารถน าเข้าข้อมูล แก้ไข ลบ และน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานในสถานีต ารวจเท่านั้น  
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3)  ประชาชนทั่วไปสามารถดูได้เฉพาะข้อมูลบางส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
เพ่ือระวังภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ เช่น สามารถดูพ้ืนที่ที่เกิดเหตุอาชญากรรมบ่อย เป็นต้น  

4)  เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานในแต่ละสถานีต ารวจจะมีการลงทะเบียนเข้าใช้ และ 
มีรหัสเพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน เพ่ือป้องกันสิทธิการละเมิดข้อมูลของผู้กระท าผิด 

5)  สามารถสั่งพิมพ์เป็นรายงานการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในรูปแบบของ
ตาราง กราฟ ได้ โดยสั่งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 

6)  แสดงข้อมูลการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนได้ครอบคลุมในระดับสถานีต ารวจ 
5. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

1)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและพนักงานสอบสวนสืบค้น
ข้อมูลคดีเด็กและเยาวชนกระท าผิด  

2)  เพ่ือเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการก าหนดนโยบายและแผนการ
ป้องกันการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละสถานีต ารวจ 

3)  เพ่ือเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการคลี่คลายคดีอาชญากรรม และการ
เชื่อมโยงสืบค้นหาผู้กระท าผิดในคดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 

4)  เพ่ือเป็นเครื่องมือให้กับประชาชนในการค้นหาพ้ืนที่ที่เกิดอาชญากรรมบ่อย 
(Crime Mapping) 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานโปรแกรม 
1)  พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน และเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เกี่ยวข้องกับคดี 
2)  ประชาชนทั่วไปสามารถดูข้อมูลได้เฉพาะส่วนพ้ืนที่การเกิดเหตุอาชญากรรม  

ซึ่งเป็นการป้องกันภัยอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง และไม่สามารถดูข้อมูลส่วนบุคคล 
และข้อมูลส่วนคดีอาญาของผู้กระท าผิดในส่วนอ่ืน ๆ ได ้

7. ความปลอดภัยของข้อมูล 
บริษัทผู้ดูแลข้อมูลจะก าหนดชื่อผู้ ใช้  พร้อมทั้ งรหัสให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยแบ่งรหัสออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
1) รหัสความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ ได้แก่ บริษัทผู้ดูแลและควบคุมโปรแกรม และ

โรงเรียนนายร้อยต ารวจผู้ด าเนินโครงการวิจัย 
2) รหัสความปลอดภัยของสถานีต ารวจผู้ใช้บริการ โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจจะเห็นเฉพาะ

ข้อมูลในส่วนของสถานีต ารวจตนเองเท่านั้น จะไม่สามารถดูข้อมูลของหน่วยอ่ืนได้ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

1) เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ข้อมูลในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ข้อมูลในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชน โดยเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภูมิหลัง 
ของเด็ก ได้แก่ ครอบครัว การคบเพ่ือน พฤติกรรมเบี่ยงเบนของครอบครัวและเพ่ือน การศึกษา อาชีพ 
สถานภาพครอบครัว และข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่เจาะลึกถึงพฤติการณ์ของคดี และพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ  
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

2) ประชาชนรู้เท่าทันพ้ืนที่หรือจุดเสี่ยงอาชญากรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ประชาชนรู้ เท่าทันพ้ืนที่หรือจุดเสี่ยงอาชญากรรม  โดยประชาชนสามารถรู้ เท่าทันพ้ืนที่
อาชญากรรม จากการส่งสัญญาณเตือนเมื่อประชาชนเดินทางเข้าสู่สถานที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิด
อาชญากรรมสูง จะท าให้ประชาชนระวังตนเอง และสร้างความปลอดภัยในการเดินทางผู้ใช้สามารถระบุ
สถานที่ที่เกิดเหตุได้โดยการปักหมุดบน Maps  
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application แจ้งเตือนเมื่อยู่ในพื้นที่การเกิดอาชญากรรม 

 

 - ภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้น หรือเมื่อสามารถส่งมอบผลผลิตตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด 
ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ จะมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณะผ่านเวทีการประชุมวิชาการ
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการต่อยอดผลผลิตของงานวิจัยในวงกว้างรวมถึงการน าเสนอ
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งมี Peer-review พิจารณาความเหมาะสมตามหลัก
วิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัยและขยายผลองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการในระดับสากล 

 - การน าคู่มือที่ได้จากวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนนายร้อยต ารวจ 

 
2.2 ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

บก .น.  สถานีต ารวจ 
กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 สถานีต ารวจนครบาลพญาไท 

สถานีต ารวจนครบาลมักกะสัน 
สถานีต ารวจนครบาลห้วยขวาง 
สถานีต ารวจนครบาลดินแดง 

สถานีต ารวจนครบาลนางเลิ้ง 

สถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

บก .น.  สถานีต ารวจ 
กองบังคับการต ารวจนครบาล 2 สถานีต ารวจนครบาลคันนายาว 

สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง 
สถานีต ารวจนครบาลบางซื่อ 
สถานีต ารวจนครบาลเตาปูน 

สถานีต ารวจนครบาลสุทธิสาร 

สถานีต ารวจนครบาลพหลโยธิน 

สถานีต ารวจนครบาลประชาชื่น 

สถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง 

สถานีต ารวจนครบาลบางเขน 

กองบังคับการต ารวจนครบาล 3 สถานีต ารวจนครบาลมีนบุรี 
สถานีต ารวจนครบาลฉลองกรุง 
สถานีต ารวจนครบาลร่มเกล้า 

สถานีต ารวจนครบาลล ำผักชี 

สถานีต ารวจนครบาลลำดกระบัง 

สถานีต ารวจนครบาลหนองจอก 

สถานีต ารวจนครบาลนิมิตรใหม่ 

สถานีต ารวจนครบาลประชำส ำรำญ 

สถานีต ารวจนครบาลจรเข้น้อย 

กองบังคับการต ารวจนครบาล 4 สถานีต ารวจนครบาลบางชัน 
สถานีต ารวจนครบาลบึงกุ่ม 
สถานีต ารวจนครบาลลาดพร้าว 
สถานีต ารวจนครบาลวังทองหลาง 

สถานีต ารวจนครบาลหัวหมาก 

สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข 

สถานีต ารวจนครบาลโชคชัย 

กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 สถานีต ารวจนครบาลคลองตัน 
สถานีต ารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

บก .น.  สถานีต ารวจ 
สถานีต ารวจนครบาลบางนา 

สถานีต ารวจนครบาลวัดพระยำไกร 

สถานีต ารวจนครบาลพระโขนง 

สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 

สถานีต ารวจนครบาลลุมพินี 

กองบังคับการต ารวจนครบาล 6 สถานีต ารวจนครบาลพระราชวัง 
สถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
สถานีต ารวจนครบาลส าราญราษฎร์ 

สถานีต ารวจนครบาลบางรัก 
สถานีต ารวจนครบาลยานนาวา 

สถานีต ารวจนครบาลพลับพลาไชย 1 

สถานีต ารวจนครบาลพลับพลาไชย 2 

สถานีต ารวจนครบาลปทุมวัน 

กองบังคับการต ารวจนครบาล 7 สถานีต ารวจนครบาลตลิ่งชัน 
สถานีต ารวจนครบาลบางพลัด 

สถานีต ารวจนครบาลบางขุนนนท์ 

สถานีต ารวจนครบาลบางเสาธง 

สถานีต ารวจนครบาลท่าพระ 

สถานีต ารวจนครบาลบำงกอกน้อย 

สถานีต ารวจนครบาลบำงยี่ขัน 

กองบังคับการต ารวจนครบาล 8 สถานีต ารวจนครบาลบางยี่เรือ 
สถานีต ารวจนครบาลตลาดพลู 
สถานีต ารวจนครบาลบุปผาราม 
สถานีต ารวจนครบาลบุคคโล 

สถานีต ารวจนครบาลทุ่งครุ 

สถานีต ารวจนครบาลบางคอแหลม 

สถานีต ารวจนครบาลบำงมด 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

บก .น.  สถานีต ารวจ 

สถานีต ารวจนครบาลปำกคลองสำน 

สถานีต ารวจนครบาลสมเด็จเจ้ำพระยำ 

กองบังคับการต ารวจนครบาล 9 สถานีต ารวจนครบาลท่าข้าม 
สถานีต ารวจนครบาลแสมด า 
สถานีต ารวจนครบาลเทียนทะเล 
สถานีต ารวจนครบาลหลักสอง 

สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

สถานีต ารวจนครบาลเพชรเกษม 

สถานีต ารวจนครบาลบำงบอน 

สถานีต ารวจนครบาลหนองค้ำงพลู 

สถานีต ารวจนครบาลภำษีเจริญ 

 
 2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานวิจัย )งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ(  

   ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 มีปัญหาและอุปสรรค )โปรดระบุสาเหตุ  

 2.4 ผลกระทบจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ) 

   ไม่มีผลกระทบ 
 มีผลกระทบ )โปรดระบุสาเหตุ(  

1)  เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ข้อมูลในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชน 
2)  ลดการท างานที่ซ้ าซ้อนในการกรอกข้อมูลผู้กระท าผิด 
3)  ประชาชนรู้เท่าทันพ้ืนที่หรือจุดเสี่ยงอาชญากรรม 
4)  ได้แนวทางในการน าคู่มือ JUDA ไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 

   
 

                                             พ.ต.อ. 
                                                              ( รศ.สุรัตน์ สาเรือง ) 
                                          อาจารย์ (สบ5) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ 
                                                               โรงเรียนนายร้อยต ารวจ/ หัวหน้าโครงการ 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

4. ชื่อโครงการ การพัฒนากระบวนการจัดการและวิเคราะห์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีเด็ก 
และเยาวชน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ-นามสกุล ผศ.พ.ต.อ. ดร. ธิติ  มหาเจริญ   หัวหน้าโครงการ 
 หน่วยงาน/ สังกัด คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ.ที่ด าเนินการเสร็จ  เมษายน 2565 
 เป้าหมายด าเนินการ    1) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์

หลักฐานในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน   
2) การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจ
พิสูจน์หลักฐานผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยาน 
ทางนิติวิทยาศาสตร์ 

 พื้นที่การใช้ประโยชน์   กองบังคับการต ารวจนครบาล 1 – 9  ต ารวจภูธร 1 – 9 และโรงเรียน 
นายร้อยต ารวจ 

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
 2.1 การน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 มิติ) 
  มิตินโยบาย หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความต้องการ หรือการน าข้อมูลและแนว

ทางแก้ไขซึ่งได้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาส าคัญและ
ปัญหาเร่งด่วนของประเทศในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

  - ปัญหาส าคัญ/ ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ  
การอ านวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน ที่จะต้อง

มีการศึกษาและพัฒนาแนวทางการปรับสมดุลให้บริบทของขั้นตอนตามข้อกฎหมายมี 
ความสอดคล้องกับการด าเนินการในเชิงปฏิบัติ มีการแสวงหาหรือการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีส าหรับการยกระดับศักยภาพการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมความเชื่อมั่น 
ของกระบวนการยุติธรรม ส าหรับการศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการและวิเคราะห์ 
วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีเด็กและเยาวชน เป็นการศึกษาแสวงหาแนวทาง 
การพัฒนาการจัดการและการวิเคราะห์วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีเด็กและเยาวชน
อันจะน าไปสู่การลดขั้นตอนในการสอบสวน โดยมุ่งเน้นให้วัตถุพยานเป็นกุญแจส าคัญ  
ในการสะท้อนเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น เสมือนการบอกเล่าเรื่องราวของเด็กและเยาวชน  
ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการสอบสวนในประเด็นเดิม ซึ่งอาจส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจของเด็ก



 
 
 

 

217 
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แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

และเยาวชน รวมถึงก่อให้เกิดผลให้การด าเนินงานด้านการจัดการวัตถุพยานเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพและสามารถอ านวยความยุติธรรมได้ 

-  ชื่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
สถานีต ารวจในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 1 - 9 กองบัญชาการต ารวจนครบาล  

ต ารวจภูธร 1 – 9 และโรงเรียนายร้อยต ารวจ  
- ช่วงเวลาที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)  เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป  

ซ่ึงสามารถใช้ได้ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์หลักฐานในกรณีเด็กและเยาวชนกระท า
ความผิดในคดียาเสพติด 

-  ลักษณะการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดี

ยาเสพติดของเด็กและเยาวชน  โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถน าคู่มือไปใช้ประโยชน์ 
ในด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์หลักฐานกรณีเด็กและเยาวชนกระท า
ความผิดในคดียาเสพติด เพ่ือเป็นการสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลให้การด าเนินงานด้านการจัดการวัตถุพยานเป็น
ระบบมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน โดยมีเป้าหมายของการอ านวยความยุติธรรมที่สังคม
และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มีความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ และศรัทธาในผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน    

2) การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
ผ่านการถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้ด้านวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ ท าให้พนักงาน
สอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถในการตรวจพิสูจน์
หลักฐานและการตรวจสถานที่เกิดเหตุกรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดในคดียาเสพติด  
น าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม 

-  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
 1) ภายหลังการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่ เกิดเหตุ 
และการตรวจพิสูจน์หลักฐานในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถน าคู่มือไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง 
เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ต ารวจกับเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ในงาน
ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานให้มีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การลดขั้นตอนในการสอบสวน 
โดยมุ่งเน้นให้วัตถุพยานเป็นกุญแจส าคัญในการสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เสมือนการบอกเล่า
เรื่องราวของเด็กและเยาวชน 
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แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

           2) พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สืบสวน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคดีที่เกี่ ยวข้องกับเด็ก 
และเยาวชน ท าให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและยกระดับ 
ขีดความสามารถในปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
กรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดในคดียาเสพติด  น าไปสู่การปฏิบัติงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม 

   มิติวิชาการ หมายถึง การมีเอกสารแสดงถึงการอ้างอิง (Citations) บทความวิจัย ที่ได้รับ 
การตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review (โปรดแนบเอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง) 

   ภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้น หรือเมื่อสามารถส่งมอบผลผลิตตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดของการวิจัยที่ก าหนดไว้ จะมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณะผ่านเวที 
การประชุมทางวิชาการ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการต่อยอดผลผลิตของงานวิจัย 
ในวงกว้าง รวมถึงการน าเสนอบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี  
Peer-review พิจารณาความเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัยและ 
ขยายผลองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการในระดับสากล ส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และ 2 

 การน าคู่มือที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนนายร้อยต ารวจ 
  มิติเชิงสังคม /ชุมชน  หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการเข้ารับ 

การถ่ายทอดความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร (ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย/หน่วยงานให้ทุน) 
ที่แสดงให้เห็นถึงการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน 
ท้องถิ่น องค์กร 

  - ชื่อชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร ที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
   สถานีต ารวจในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 1 - 9 กองบัญชาการต ารวจนครบาล  

ต ารวจภูธร 1 – 9 และโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
-  ช่วงเวลาที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)  ตั้งแต่ 21 เมษายน 2565 
-  ลักษณะการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

การมีคู่มือส าหรับเป็นแนวทางในการตรวจพิสูจน์หลักฐานและตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
ในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชนที่เป็นมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นทั้งการด าเนินการตามข้อก าหนด
ด้านความยุติธรรมทางกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิเด็กและ
เยาวชนควบคู่กับการอ านวยความยุติธรรมที่มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
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แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 
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-  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น องค์กร  
เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสถานที่เกิดเหตุและการตรวจพิสูจน์

หลักฐานกรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดในคดียาเสพติด ส่งผลให้การเข้าสถานที่เกิดเหตุ 
และการรวบรวมวัตถุพยานเกิดความเป็นมาตรฐาน และเกิดความน่าเชื่อถือต่อวัตถุพยาน  

 เกิดประสิทธิภาพด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะน าไปสู่การลด
ขั้นตอนในการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้วัตถุพยานเป็นกุญแจส าคัญในการสะท้อนเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเด็ก รวมถึงความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด 

 2.2 ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
  1) เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั่วประเทศ 

2) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
3) สถานีต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล 1 – 9 
4) สถานีต ารวจทั่วประเทศ 
5) ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าความผิด 

 2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานวิจัย )งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ(  
   ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

 มีปัญหาและอุปสรรค )โปรดระบุสาเหตุ(  
 2.4 ผลกระทบจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
    ไม่มีผลกระทบ 

  มีผลกระทบ )โปรดระบุสาเหตุ(  
1. ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการตรวจพิสูจน์
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของไทย 
2. เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในคดียาเสพติดได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม รวดเร็ว  
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
 

    พ.ต.อ.               
                                            ( ผศ.ธิติ  มหาเจริญ ) 

                                            อาจารย์ (สบ4) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ 
                                                        โรงเรียนนายร้อยต ารวจ/ หัวหน้าโครงการวิจัย 
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ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

5. ชื่อโครงการ การยกระดับความร่วมมือด้านการใช้เทคนิคการตรวจสารเสพติดในเส้นผมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเสพซ้ าของเด็กและเยาวชน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ท.หญิง อัมพิกา ลีลาพจนาพร หัวหน้าโครงการ 
 หน่วยงาน/ สังกัด สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ.ที่ด าเนินการเสร็จ  เมษายน 2565 
 เป้าหมายด าเนินการ    จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 4 หน่วยงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน

ร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

 พื้นที่การใช้ประโยชน์   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ 
และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
 2.1  การน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 มิติ) 
  มิตินโยบาย หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความต้องการ หรือการน าข้อมูลและแนว

ทางแก้ไขซึ่งได้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาส าคัญและ
ปัญหาเร่งด่วนของประเทศในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

  - ปัญหาส าคัญ/ ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ  
การป้องกัน และป้องปรามการใช้ยาเสพติดในเด็กและเยาวชน       

- ชื่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง     

- ช่วงเวลาที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี) ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 เป็นต้นไป  
- ลักษณะการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีการน าร่องการติดตามเด็กและเยาวชนหลังปล่อยตัว  
โดยใช้เทคนิคการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
ในเด็กและเยาวชนกลุ่มตรวจสอบการจับกุม ตาม ม. 73 ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด 
และพนักงานสอบสวนน าตัวมายังศาลให้ตรวจสอบการจับก่อนการด าเนินการอ่ืน ๆ ต่อไป 

กลุ่มมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ตาม ม. 90  ในชั้นหลังฟ้องคดี แทน 
การด าเนินคดีอาญา ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ส านึกในการกระท าผิดและผู้เสียหายยินยอม  
และโจทก์ไม่คัดค้าน และกลุ่มมาตรการพิเศษแทนการพิพากษา ตาม ม. 132 วรรค 1  
ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดี แต่ศาลเห็นว่าพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควร 



 
 
 

 

221 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

มีค าพิพากษา ศาลอาจมีค าสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราว จ านวนรวมทั้งสิ้น 22 ราย โดยมี 
การจัดท าขั้นตอนการด าเนินการร่วมกันเป็นครั้งแรก น าร่องปฏิบัติงานจริง เพ่ือน า
ผลการวิจัยไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้นจึงถือเป็นการขับเคลื่อนขยายผลการน าการตรวจสารเสพติดในเส้นผมไปใช้
ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่อยู่ ในความดูแลของศาลเยาวชน  
และครอบครัวกลาง เพ่ือประกอบการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งนี้เล็งเห็นร่วมกัน
ว่าการลงโทษมิใช่มาตรการเดียวที่จะปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยพฤติกรรมของผู้กระท าความผิด 
หากแต่การให้ โอกาส เด็กและเยาวชน ได้อยู่ ในสั งคมปกติ  แต่มีกระบวนการ  
หรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรม การวางแผนฟ้ืนฟู
ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและพฤติกรรมให้ไม่ไปกระท าความผิดซ้ าอีก จะช่วยให้เด็กและ
เยาวชนเหล่านี้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติ ไม่ไปกระท าความผิดซ้ าอีก 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ริเริ่มน าร่องกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 22 ราย 
สามารถตรวจพบการใช้สารเสพติดจากเส้นผมจ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  
ซึ่งกระบวนการที่ใช้การตรวจปัสสาวะแบบเดิมไม่สามารถติดตามได้ นับเป็นการขยายผล 
การน านวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในมิติการแก้ไขปัญหาสังคมได้กว้างขวาง 
มากยิ่งขึ้น 

ภาพบรรยากาศการสาธิตวิธีการตัดเส้นผม และการสาธิตวิธีการใช้ระบบ e-one 
stop service ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เพ่ือส่งวัตถุพยาน (เส้นผม) ตรวจ
พิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของเด็กและเยาวชนหลังปล่อยตัว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565  
เวลา 09.30 – 12.30 น.  
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  - การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง น าร่อง ในการน าผลการตรวจสารเสพติดในเส้นผม 
ไปใช้ประกอบในการจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูให้เด็กและเยาวชนต่อไป  

ทั้งนี้เล็งเห็นร่วมกันว่าการลงโทษมิใช่มาตรการเดียวที่จะปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย
พฤติกรรมของผู้กระท าความผิด หากแต่การให้โอกาสเด็กและเยาวชน ได้อยู่ในสังคมปกติ 
แต่มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรม  
การวางแผนฟ้ืนฟูปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและพฤติกรรมให้ไม่ไปกระท าความผิดซ้ าอีก  
จะช่วยให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมตามปกติ น าไปสู่การลดจ านวน
เด็กและเยาวชนเข้าสู่ระบบการส่งฝึกอบรมไปเข้าศูนย์ฝึกและอบรมฯ ของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนได้อีกด้วย 
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   มิติวิชาการ หมายถึง การมีเอกสารแสดงถึงการอ้างอิง (Citations) บทความวิจัย ที่ได้รับ 
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review (โปรดแนบเอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง)     

  ภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้น หรือเมื่อสามารถส่งมอบผลผลิตตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดของการวิจัยที่ก าหนดไว้ จะมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณะผ่านเวที 
การประชุมวิชาการ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการต่อยอดผลผลิตของงานวิจัย 
ในวงกว้าง รวมถึงการน าเสนอบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
ซึ่งมี Peer-review พิจารณาความเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัย
และขยายผลองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการในระดับสากล ส าหรับการตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และ 2 

   มิติเชิงสังคม/ ชุมชน หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการเข้ารับ 
การถ่ายทอดความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร (ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย/ หน่วยงาน 
ให้ทุน) ที่แสดงให้เห็นถึงการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน 
ท้องถิ่น องค์กร 

  -  ชื่อชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร ที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1) สถาบันนิติ เวชวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ ภาควิชานิติ เวชศาสตร์   

และโรงพยาบาลรามาธิบดี สืบเนื่องจาก โครงการเผยแพร่การพัฒนาระบบป้องกัน 
การเสพติดซ้ าของเด็กและเยาวชนโดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม ในวันศุกร์ที่  
10 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีการเชิญหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม อาทิ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
กรมคุมประพฤติ ศาลยุติธรรม อัยการ สภาทนายความ หน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
ทั่วประเทศ เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ 
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ และโรงพยาบาลรามาธิบดีมีความสนใจในการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการตรวจสารเสพติดในเส้นผม จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ในการป้องปรามการเสพสารเสพติดของประซาชน ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
มีนโยบายให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสารเสพติดในเส้นผม ไปยังหน่วยงานด้านการตรวจ
พิสูจน์อื่น ๆ 

- ช่วงเวลาที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)  
ภายหลังด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น 
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ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 - ลักษณะการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
คณะผู้วิจัย ได้มีการประสานงานกับ กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ และกลุ่ม 

ตรวจพิสูจน์ทางเคมี ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019 (Covid-19) จึงอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

 2.2 ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ 

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
 2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานวิจัย (งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ) 
   ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

 มีปัญหาและอุปสรรค (โปรดระบุสาเหตุ) 
 2.4 ผลกระทบจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ) 
   ไม่มีผลกระทบ 

 มีผลกระทบ (โปรดระบุสาเหตุ) 
 1. กระบวนการตรวจพิสูจน์การมีสารเสพติดในร่างกายมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ 
ลดข้อจ ากัดของการตรวจแบบเดิม และสามารถใช้เป็นข้อมูลพยานหลักฐานในคดีได้อย่าง
น่าเชื่อถือ 

 2. เด็กและเยาวชนหลังปล่อยตัว ไม่กลับไปกระท าผิดซ้ าสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
ตามปกติ 

 
 

   
                                            พันต ารวจโทหญิง  

                                                    ( อัมพิกา ลีลาพจนาพร ) 
ผู้อ านวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ 

                                                                     หัวหน้าโครงการวิจัย 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

6. ชื่อโครงการ การพัฒนาเทคนิคและขยายผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในเส้นผม  
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดในคดียาเสพติดของเด็กและเยาวชน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุปราณี พันธะทัน   หัวหน้าโครงการ 
 หน่วยงาน/ สังกัด สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
 งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ.ที่ด าเนินการเสร็จ  เมษายน 2565 
 เป้าหมายด าเนินการ    เพ่ือให้ได้วิธีต้นแบบในตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในเส้นผมที่มีความสะดวก

รวดเร็ว และได้มาตรฐาน ที่จะน าไปใช้ในการติดตามเฝ้าระวังการใช้ยาเสพติด 
ของเด็กและเยาวชน   

 พื้นที่การใช้ประโยชน์   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  
กรมคุมประพฤติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
และสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
 2.1  การน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 มิติ) 
  มิตินโยบาย หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความต้องการ หรือการน าข้อมูล 

และแนวทางแก้ไขซึ่งได้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหา
ส าคัญและปัญหาเร่งด่วนของประเทศในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

  - ปัญหาส าคัญ/ ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ  
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน   

-  ชื่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
2) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
3) ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
4) กรมคุมประพฤต ิ
5) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
6) สถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันนิติเวชวิทยา 

- ช่วงเวลาที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)  
ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2565 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

- ลักษณะการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สามารถน าวิธีการตรวจสารเสพติดในเส้นผมที่พัฒนาขึ้น  

ไปใช้รองรับงานตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพงานตรวจพิสูจน์ ให้สามารถ
น าไปใช้ในการตรวจติดตามการลักลอบใช้ยาเสพติดของกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความดูแล 
ของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย  

1.1 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สามารถน าผลการตรวจสารเสพติด 
ในเส้นผมไปใช้ในการตรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายได้เพ่ิมขึ้น เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชนของ  
“ศูนย์สร้างโอกาสและบริการ ด้านอาชีพเด็กและเยาวชน” ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนได้รับ
โอกาสในการฝึกประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความถนัดหรือความสนใจ จากเดิมมุ่งเน้น 
ในการตรวจติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนที่กลับไปเยี่ยมบ้าน การตรวจสารเสพติดในเส้นผมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของ
สังคม ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และ  
ไม่กลับไปกระท าผิดซ้ า  

1.2 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สามารถที่จะน าการตรวจสารเสพติดในเส้นผม
ไปใช้ ในติดตามเฝ้าระวังการใช้ยาเสพติด และป้องปรามเด็กและเยาวชนไม่ให้มี 
การเสพสารเสพติดซ้ า  เช่น กลุ่มเด็กและเยาวชนก่อนมีค าพิพากษา กรณีท่ีมีการใช้มาตรการ
พิเศษแทนการด า เนินคดีอาญา หรือการคุมประพฤติ โดยการปล่อยตัว  เป็นต้น  
เพ่ือประกอบการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งนี้ เล็งเห็นร่วมกันว่าการลงโทษ 
มิใช่มาตรการเดียวที่จะปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยพฤติกรรมของผู้กระท าความผิด หากแต่ 
การให้โอกาสเด็กและเยาวชน ได้อยู่ในสังคมปกติ แต่มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรม การวางแผนฟ้ืนฟูปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและ
พฤติกรรมให้ไม่ไปกระท าความผิดซ้ าอีก เมื่อกลับไปสู่สังคมภายนอกลดจ านวนการใช้  
สารเสพติดของเด็กและเยาวชน ไม่ให้เข้าสู่การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจนต้องเข้าสู่
กระบวนการของกรมพินิจฯ 

1.3 กรมคุมประพฤติ สามารถน าการตรวจสารเสพติดในเส้นผม ไปใช้ 
เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังการใช้ยาเสพติดของเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ถูกคุมประพฤติ
หลังปล่อยตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

1.4 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 
สามารถน าการตรวจสารเสพติดในเส้นผม ตามประกาศ ปปส เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด มีสารเสพติดอยู่ใน
ร่างกายหรือไม่ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 มาใช้ในกระบวนการป้องกันและปราม รวมถึง
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แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

กระบวนการบ าบัดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สามารถรองรับ
งานตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมได้มากขึ้น รวมถึงในอนาคตจะมีสถานตรวจพิสูจน์ 
ที่สามารถรองรับงานตรวจพิสูจน์ได้ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

2. สถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ซึ่งมีภารกิจในการตรวจพิสูจน์สารเสพติด 
ในร่างกายของบุคคล สามารถที่จะน าวิธีการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมไปพัฒนาการ
ให้บริการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในร่างกายเพ่ิมเติม จากเดิมสามารถตรวจได้ในปัสสาวะ
เท่ านั้ น  เ พ่ือให้สถานตรวจพิสู จน์ที่ มี อยู่ ทั่ วประเทศ อาทิ  สถาบันนิติ เวชวิทยา  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ สามารถ
รองรับการตรวจพิสูจน์ตามประกาศ ปปส. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข  
การตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ ลงวันที่  
8 กรกฎาคม 2563 ให้ครอบคลุมการตรวจเส้นผม เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความยุติธรรม
ให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม และท่ัวถึง  

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร  
- เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศาลเยาวชน 

และครอบครัวกลาง หรือกรมคุมประพฤติ มีความตระหนักและรับรู้ในการไม่ลักลอบ 
เสพยาเสพติด มีการบ าบัดฟ้ืนฟู หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก และเป็น 
การป้องปรามการกระท าความผิดซ้ าของเด็กและเยาวชน 

- หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในแง่ของการตรวจสอบ ให้ 
ความเป็นธรรมในคดียาเสพติด 

   มิติวิชาการ หมายถึง การมีเอกสารแสดงถึงการอ้างอิง (Citations) บทความวิจัย ที่ได้รับ 
การตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review (โปรดแนบเอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง) 

  คณะผู้วิจัย มีแผนที่จะน าเสนองานวิจัย ในรูปแบบปากเปล่า ส าหรับการประชุม
นานาชาติ เครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์เอเชีย (Asian Forensic Science Network) ครั้งที่ 14 
ในกลุ่มย่อย Toxicology Workgroup ณ กรุงจาร์การ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้
คณะผู้วิจัย อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่อไป 

  มิติเชิงสังคม /ชุมชน  หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการเข้ารับ 
การถ่ายทอดความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร (ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย/หน่วยงานให้ทุน) 
ที่แสดงให้เห็นถึงการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน 
ท้องถิ่น องค์กร 
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แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

  - ชื่อชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร ที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
เครือข่ายนิติพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงาน 

ที่ปฏิบัติงานด้านนิติพิษวิทยาของประเทศไทย ประกอบด้วย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
สถาบันนิติเวชวิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น 

-  ช่วงเวลาที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)  
เดือนเมษายน 2565 

-  ลักษณะการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
จัดประชุมเพ่ือน าเสนอวิธีการวิเคราะห์กัญชาในเส้นผม ซึ่งเป็นวิธีใหม่ส าหรับหน่วยงาน 

ในประเทศ โดยก าหนดอยู่ในกิจกรรมของการพัฒนาเครือข่าย ที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 
2565 

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น องค์กร  
หน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทย จะได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการตรวจ

วิเคราะห์กัญชา หรือยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ในเส้นผม เพ่ือที่จะได้ก าหนดเป็นมาตรฐานวิธีการตรวจ
วิเคราะห์ของประเทศไทยให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 2.5 ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
  ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ านวน 17 แห่ง 

ทั่วประเทศ มีเครื่องมือส าหรับการตรวจติดตามพฤติกรรมการลักลอบใช้สารเสพติดของเด็กและ
เยาวชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักและเกรงกลัว 
ไม่กระท าความผิดในการลักลอบใช้ยาเสพติด เนื่องจากสามารถตรวจพบได้ย้อนหลัง 

 2.6 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานวิจัย )งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ(  
   ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

 มีปัญหาและอุปสรรค )โปรดระบุสาเหตุ(  
 2.4 ผลกระทบจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
    ไม่มีผลกระทบ 

  มีผลกระทบ )โปรดระบุสาเหตุ(  
เป็นการตอบสนองต่อประกาศ “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่” ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และเผยแพร่
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 164ง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
 

                                                                ( นางสาวสุปราณี พันธะทัน ) 
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แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

             นักนิติวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
 
 
 

7. ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม
ของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร.ชาติชาย  มหาคีตะ   หัวหน้าโครงการ 
 หน่วยงาน/ สังกัด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ.ที่ด าเนินการเสร็จ  เมษายน 2565 
 เป้าหมายด าเนินการ    ได้หลักสูตรฝึกอาชีพส าหรับเด็กและเยาวชน ที่อยู่ระหว่างโปรแกรมเตรียม

ความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างน้อย 2 หลักสูตร 

 พื้นที่การใช้ประโยชน์   ศูนย์ฝึกอาชีพฯ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ สถานประกอบการ 
ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
 2.1  การน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 มิติ) 
  มิตินโยบาย หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความต้องการ หรือการน าข้อมูลและแนว

ทางแก้ไขซึ่งได้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาส าคัญและ
ปัญหาเร่งด่วนของประเทศในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

  - ปัญหาส าคัญ/ ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ  
1) เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในคดียาเสพติดมีอัตราที่สูงขึ้น   
2) การกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชนมีจ านวนมากข้ึน  

-  ชื่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

- ช่วงเวลาที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)  
1 มิถุนายน 2565 เป็นต้น 

- ลักษณะการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
มีหลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับสู่สังคมของเด็ก

และเยาวชนในคดียาเสพติด 
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร  

หน่วยงานภาครัฐมีภาระงานน้อยลงในการจับกุมเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด
เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีอาชีพที่มั่นคง และไม่กลับไปกระท าความผิดซ้ า 

ด้านผนึกพลังเครือข่าย 
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ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

   มิติวิชาการ หมายถึง การมีเอกสารแสดงถึงการอ้างอิง (Citations) บทความวิจัย ที่ได้รับ 
การตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review (โปรดแนบเอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง) 

  ภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้น หรือเมื่อสามารถส่งมอบผลผลิตตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดของการวิจัยที่ก าหนดไว้ จะมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณะผ่านเวที 
การประชุมวิชาการ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการต่อยอดผลผลิตของงานวิจัยในวง
กว้าง รวมถึงการน าเสนอบทความตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่ งมี   
peer-review พิจารณาความเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัยและขยายผล
องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการในระดับสากล ส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัย 
ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 และ 2 

   มิติเชิงสังคม /ชุมชน  หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการเข้ารับ 
การถ่ายทอดความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร (ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย/ หน่วยงานให้ทุน) 
ที่แสดงให้เห็นถึงการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน 
ท้องถิ่น องค์กร 

  - ชื่อชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร ที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรการฝึกอาชีพส าหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชน
ที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในด้านทักษะการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และการประกอบ
อาชีพตามความต้องการของตนเองและเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 
เมื่อกลับตัวเป็นคนดีของสังคมและไม่กลับไปกระท าผิดซ้ าอีก 
- ช่วงเวลาที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)  

เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป 
-  ลักษณะการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 น าหลักสูตรการฝึกอาชีพที่มีความพร้อมทั้งอาชีพอิสระและอาชีพในสถานประกอบการไป 
ท าการฝึกอาชีพให้เด็กและเยาวชนในระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น องค์กร  

 เด็กและเยาวชนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ ให้ตนเองและครอบครัว
ส่งผลให้ชุมชนปลอดอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด 

 2.2 ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
  1) เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในคดียาเสพติดในศูนย์ฝึกอาชีพฯ   

2) กลุ่มเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ   
3) กลุ่มเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   



 
 
 

 

231 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

4) กลุ่มนักวิชาการทางการศึกษา   
5) กลุ่มผู้ประกอบการ   
6) ผู้ปกครองของกลุ่มเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอาชีพฯ   
7) ประชาชนในชุมชน 

 2.3  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานวิจัย )งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ(  
   ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

 มีปัญหาและอุปสรรค )โปรดระบุสาเหตุ(  
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 อาจท าให้ต้องเลือกวิธีการสัมภาษณ์และการสนทนา

กลุ่มเป็นระบบออนไลน์และการประชุมทางไกล 
 2.4 ผลกระทบจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
    ไม่มีผลกระทบ 

  มีผลกระทบ )โปรดระบุสาเหตุ(  
เด็กและเยาวชนที่เคยกระท าความผิดและได้รับการส่งตัวกลับสู่สังคม ได้มีแนวทาง  

ในการด าเนินชีวิตและมีจุดยืนในสังคม ซึ่งจะลดโอกาสการหวนกลับมากระท าความผิดซ้ าได้ 
 

                           
                                     

                      ( ผศ.ดร.ชาติชาย  มหาคีตะ ) 
                                            หัวหน้าโครงการวิจัยฯ              
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

8. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอาชีพเพื่อรองรับการกลับคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชน
ที่เคยกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ-นามสกุล พ.ต.ต. ดร.ปริญญา  สีลานันท์   หัวหน้าโครงการ 
 หน่วยงาน/ สังกัด คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการเสร็จ เมษายน 2565 
 เป้าหมายด าเนินการ    1) เพ่ือส ารวจความต้องการและคุณสมบัติด้านอาชีพของสถานประกอบการ

ในการจัดจ้างเด็กและเยาวชนภายหลังการปล่อยตัวของศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน 2) เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายน าไปสู่การจัดท าข้อตกลง 

ความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ที่พร้อม 

ให้ความร่วมมือในการมอบโอกาสในการคืนสู่สังคมแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้ง
พัฒนาทักษะด้านอาชีพพัฒนานิสัยอุตสาหกรรม และ 3) การสร้างพฤตินิสัย
และบุคลิกภาพที่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน ให้เกิดการพัฒนาทักษะ
อาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่สถานประกอบการ ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกวิชาชีพ 

 พื้นที่การใช้ประโยชน์   ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในประเทศไทย จ านวน 21 ศูนย์ ดังนี้  
1) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส 2) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก 3) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา 4)  ศู นย์ ฝึ กและอบรมเด็ กและเยาวชน  
จังหวัดสมุทรปราการ 5) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
6) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 7) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนชายบ้านมุทิตา 8) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้าน
อุเบกขา 9) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร 10) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนหญิงบ้านปรานี และ 11) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  
เขต 1 – 9 

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
 2.1  การน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 มิติ) 
  มิตินโยบาย หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความต้องการ หรือการน าข้อมูลและแนว

ทางแก้ไขซึ่งได้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาส าคัญและ
ปัญหาเร่งด่วนของประเทศในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

  - ปัญหาส าคัญ/ ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ  
การกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชน เนื่องจากการถูกตีตราจากสังคมภายนอกและ

การไม่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีงานท า รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน ยังไม่มีแนวทางสนับสนุนการประกอบอาชีพ และการรับการจ้างงานเด็ก  
และเยาวชนกลุ่มนี้อย่างเป็นรูปธรรม      

-  ชื่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในประเทศไทย จ านวน 21 ศูนย์ ดังนี้  

1) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส 2) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก 3) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ 5) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 6) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา  
7) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุฑิตา 8) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชายบ้านอุเบกขา 9) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร 10) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนหญิงบ้านปรานี และ 11) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 – 9  

- ช่วงเวลาที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)  
21 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

- ลักษณะการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1) ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายอาชีพ

ในการรองรับเด็กและเยาวชนเข้าท างาน 2) มีทะเบียนเครือข่ายกลุ่มแกนน าเด็กและเยาวชน
ที่ออกจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ที่ประสบความส าเร็จในชีวิตและอาชีพมีส่วนร่วมสร้าง เสริม
ก าลังใจและแนวทางการใช้ชีวิตหลังออกจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ สนับสนุนทั้งด้านอาชีพ  
สร้างเสริมก าลังใจ และ 3) หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าท างานและเพ่ิมทักษะ  
ทางวิชาชีพ เพ่ือเข้าท างานในหน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่าย 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีศักยภาพทั้งร่างกาย จิตใจ ทักษะสังคม และทักษะชีพ   
ให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ และไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกครั้ง 

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร  
ศูนย์ฝึกและอบรมฯ มีเครือข่ายอาชีพและกลุ่มแกนน าเด็กและเยาวชนที่ออกจาก

ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ที่ประสบความส าเร็จในชีวิตและอาชีพ ในการรองรับเด็กและเยาวชน
เข้าท างาน 
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รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

   มิติวิชาการ หมายถึง การมีเอกสารแสดงถึงการอ้างอิง (Citations) บทความวิจัย ที่ได้รับ 
การตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review (โปรดแนบเอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง) 

  ภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้น หรือเมื่อสามารถส่งมอบผลผลิตตามวัตถุประสงค์ 
และตัวชี้วัดของการวิจัยที่ก าหนดไว้ จะมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานต่อสาธารณะผ่านเวที
การประชุมวิชาการ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการต่อยอดผลผลิตของงานวิจัย  
ในวงกว้าง รวมถึงการน าเสนอบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี Peer-
review พิจารณาความเหมาะสมตามหลักวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผลการวิจัยและขยายผลองค์
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการในระดับสากล ส าหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร
ที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 และ 2 

  มิติเชิงสังคม /ชุมชน  หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการเข้ารับการ
ถ่ายทอดความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร (ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย/ หน่วยงานให้ทุน)  
ที่แสดงให้เห็นถึงการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน 
ท้องถิ่น องค์กร 

  - ชื่อชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร ที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
สถานประกอบการและชุมชนในพ้ืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 

ขอนแก่น สงขลา นครปฐม ระยอง และชลบุรี  
- ช่วงเวลาที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)  

ภายหลังงานวิจัยเสร็จสิ้น หรือเมื่อสามารถส่งมอบผลผลิตตามวัตถุประสงค์ 
และตัวชี้วัดของการวิจัยที่ก าหนดไว้   
- ลักษณะการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการออกแบบแนวทาง และกระบวนการก ากับดูแล
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวสู่สังคมและได้โอกาสด้านอาชีพจากหน่วยงาน
หรือสถานประกอบที่ได้รับการสนับสนุน รวมถึงการสร้างพลังใจเชิงบวกให้แก่เด็กและเยาวชน 
ที่เคยกระท าความผิดได้ตระหนักในคุณค่าชีวิตและไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ า ผ่านกระบวนการ
ให้ค าปรึกษาและการเป็นพ่ีเลี้ยงของคนในชุมชน 
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น องค์กร  

การสร้างความร่วมมือที่เกิดขึ้นทุกภาคส่วน โดยการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับเครือข่ายอาชีพในการรองรับเด็กและเยาวชนเข้าท างาน ท าความเข้าใจแก่สังคม
และสถานประกอบการ และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกเอกชนหรือภาคีเครือข่ายสถาน
ประกอบที่สามารถรับเด็กไปฝึกงานได้เรียนรู้จากสถานที่จริง เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้
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แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

กระบวนการท างานและประสบการณ์ในการท างานจากการลงมือท า โดยที่รัฐไม่ต้องเสีย
งบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ  
 ชุมชนเกิดความสงบสุขและปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด และเกิดการสร้างรากฐาน
ความมั่นคงของครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม รวมถึงเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์เชิงบวกของเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าความผิดอย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการ 
ขัดเกลา (Socialization) ที่เกิดจากการยอมรับและการเข้าใจของคนในชุมชนเป็นพ้ืนฐาน 

 2.2 ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
  ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมพินิจ 

และคุ้มครองเด็กและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน   
 2.3  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานวิจัย )งานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ(  
   ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

 มีปัญหาและอุปสรรค )โปรดระบุสาเหตุ(  
 2.4 ผลกระทบจากการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
   ไม่มี ผลกระทบ 

 มีผลกระทบ )โปรดระบุสาเหตุ(  
ผลกระทบ (Impact) ที่จะเกิดขึ้นจากการน าผลผลิตของงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

จนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม คือ “เด็กมีงานท า คดีลดลง” กล่าวคือ การมีแนวโน้ม 
ที่ลดลงของปัญหาการกระท าผิดเกี่ยวกันยาเสพติดของเด็กและเยาวชน รวมถึงการลดลง 
ของอัตราการกระท าผิดซ้ า ของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยและถูกปล่อยตัว
กลับคืนสู่สังคม ตลอดจนการเกิดทัศนคติในเชิงบวกของสังคมในด้านการให้โอกาส 
และที่ยืนแก่เด็กและเยาวชนที่เคยกระท าความผิด ให้สามารถกลับตนเป็นคนดี มีแนวทาง
การด าเนินชีวิตโดยปกติสุขและใช้ศักยภาพของตนในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม 
และประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพ 

 
                          

                                     
                                              พ.ต.ต. 

                                ( ดร.ปรญิญา สีลานันท์ ) 
                               อาจารย์ (สบ2) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ 

                                 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ/ หัวหน้าโครงการ 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
                                      รายชื่อคณะผู้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

237 

รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ 

แผนงานขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการอ านวยความยุติธรรม 

ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

 
รายชื่อคณะผู้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

 
 

1. ที่ปรึกษาโครงการ 
ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง ช่องทางการติดต่อ 

รศ.พล.ต.ท ดร. ธัชชัย ปิตานีละบุตร ผู้บัญชาการ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

034 312 009 

ศ.พล.ต.ท.ดร.วีรพล กุลบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

034 312 009 

พล.ต.ต. ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รองผู้บัญชาการ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

034 312 009 

2. คณะผู้บริหารจัดการโครงการ 

ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง ช่องทางการติดต่อ 

ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 
  

ที่ปรึกษาคณะต ารวจศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ/  
ผู้จัดการโครงการวิจัย 
(Research manager) 

06 1428 2891 
sinloyma@gmail.com 

ศ.พล.ต.ต.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ คณบดี คณะต ารวจศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ/ 
รองผู้จัดการโครงการวิจัย           

08 0216 7777 
kuichai2000@windowslive.com 

ผศ.พ.ต.อ. ดร.ธิติ มหาเจริญ อาจารย์ (สบ 4)  
กลุ่มงานคณาจารย์  

คณะนิติวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

09 9195 4321 
m_thiti@yahoo.com 

พ.ต.ต. ดร.ปริญญา สีลานันท์ อาจารย์ (สบ 2)  
กลุ่มงานคณาจารย์  

คณะนิติวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

08 3993 5563 
parinyaseelanan@hotmail.com 
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3. คณะผู้ทรงคุณวุฒิ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ช่องทางการติดต่อ 
รศ.พล.ต.ต. ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ กลุ่มงานอาจารย์ 

กองบัญชาการศึกษา 
06 2265 8787  

รศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

08 148 9258 
walisar@gmail.com 

รศ.ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

09 3235 6446 
kanyajit@gmail.com 

รศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล   อาจารย์ประจ า 
คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

086 643 9086 
tewson84@hotmail.com 

ผศ.พ.ต.อ. ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิร ิ อาจารย์ 
คณะอาชญาวิทยาและ 
การบริหารงานยุติธรรม 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

08 1005 2054 
Saritsu2003@yahoo.com 

 

 
4. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ช่องทางการติดต่อ 
พันต ารวจโท จักรกริช เวียงสมุทร อาจารย์ (สบ2) กลุ่มงานอาจารย์ 

ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล 

08 7004 4848 
Nutsukae@hotmail.com 

 
พันต ารวจตรี ดร.ปริญญา  สีลานันท์ อาจารย์ (สบ 2)  กลุ่มงานคณาจารย์  

คณะนิติวิทยาศาสตร์  

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

08 3993 5563 
parinyaseelanan@hotmail.com 

ดาบต ารวจหญิง ริน จันทร์นาค  ผู้บังคับหมู่ส านักงานคณบดี  
คณะนิติวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

08 1560 8905 
pakpoom_2547@hotmail.com 

mailto:pakpoom_2547@hotmail.com
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4. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ (ต่อ) 
ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ช่องทางการติดต่อ 

อาจารย์มุทิตา มากวิจิตร์ นักวิจัยศูนย์บริการวิชาการ  
คณะต ารวจศาสตร์  

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

08 2874 1563 
markvichitr@gmail.com 

อาจารย์เปมิกา สนิทพจน์ อาจารย์ประจ า  

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

06 5665 3695 
pemika.sanny@gmail.com 

อาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม นักวิจัยศูนย์บริการวิชาการ  
คณะต ารวจศาสตร์  

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

09 4481 5465 
yaemyim1989@gmail.com 

นางสาวชนัญชิดา วงศ์เขียว  เจ้าหน้าที่ 08 0513 4312 
chanunchida_cn@hotmail.com 

นางสาวณัฐธิดา แซ่ด่าน  เจ้าหน้าที่ 09 8080 7765 
natthida7765@gmail.com 

นางสาวนิโลบล บุญกระจ่าง เจ้าหน้าที่ 06 1958 8666 
nilobon.ninay@gmail.com 

นางสาวเนตรนภา พิมพาพร เจ้าหน้าที่ 08 9566 9678 
netnapa.pimpa@gmail.com 

นายณัฐพัฒน์ ประดู่วงศ์ เจ้าหน้าที่ 08 0815 8727 
b.benznp70@gmail.com 

นางสาวจุฑาทิพย์ บรรดาศักดิ์ เจ้าหน้าที่ 06 3246 8177 
jutatip.yo1996@gmail.com 

นางสาวสุภาพร  ชวดดา เจ้าหน้าที่ 06 1287 6420 
supayuichuad@gmail.com 


