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เลขาฯ ป.ป.ส. ย ้า ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ ใช้กระบวนการทางสาธารณสุข และสุขภาพ แก้ไขปัญหา 
มอง “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ส่งรักษาตัว  
 
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวถึงสาระส้าคัญ 
เรื่อง “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 ที่ผ่านมา ว่า การเสพยาเสพติด 
ยังคงมีโทษอยู่ (ม.162, 163) แต่หากผู้เสพสมัครใจเข้ารับการบ้าบัดรักษา และด้าเนินการเข้ารับการบ้าบัดจนครบถ้วน ก็จะ
ไม่มีความผิด ทั งนี  บทลงโทษทางกฎหมายยังคงมีอยู่ ซ่ึงกฎหมายนี มีเจตนารมย์ท่ีจะช่วยเหลือ ให้เข้ารับบ้าบัดโดยไม่เอาผิด
ทางอาญา หรือการลดการเป็นอาชญากรรมของผู้เสพ (decriminalization) “มองผู้เสพ เป็นผู้ป่วย” ใช้กระบวนการทาง
สาธารณสุขและสุขภาพในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติด 
 
นายวิชัย กล่าวว่า โดยหลักขอให้เข้าใจ ดังนี  1. กรณีความผิดฐานเสพ และครอบครองเพื่อเสพ กฎหมายยังคงก้าหนดเป็น
ความเป็น ข้อหาเสพ มีโทษจ้าคุก 1 ปี ครอบครองเพื่อเสพ (ครอบครองในปริมาณเล็กน้อยไม่เกินปริมาณที่ก้าหนดตามข้อ
สันนิษฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก้าหนดในกฎกระทรวง) มีโทษจ้าคุก 2 ปี 2. ผู้เสพ และครอบครองเพื่อเสพที่ต้ารวจตรวจ
พบ โดยไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกด้าเนินคดีอื่นที่มีโทษจ้าคุก หรืออยู่ระหว่างรับโทษจ้าคุกตามค้าพิพากษาของศาล ไม่มี
พฤติกรรมที่อาจก่ออันตรายกับผู้อ่ืน และผู้นั นยินยอมเข้าสู่การบ้าบัดรักษา กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้นั น โดยให้ต้ารวจน้าตัวมายัง
ศูนย์คัดกรอง เพื่อประเมินการติดยาเสพติด และส่งเข้ารับการบ้าบัดรักษาที่สถานพยาบาล หรือสถานฟื้นฟู โดยไม่ต้องน้าตัว
ไปส่งพนักงานสอบสวนเพื่อด้าเนินคดี ทั งนี  หากผู้นั นเข้ารับการบ้าบัดครบถ้วนตามโปรแกรม และได้รับการรับรองว่าเป็นผู้
ผ่านการบ้าบัดฯ ก็ให้ผู้นั นไม่มีความผิด และ 3. ผู้ที่ไม่ยินยอมเข้ารับการบ้าบัด หรือไม่เข้าเงื่อนไขท่ีจะได้รับการบ้าบัดตามข้อ 
2 จะถูกส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อด้าเนินคดีและส่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแขวง โดยกฎหมายจะให้อ้านาจ
ศาลพิจารณาโดยเน้นการส่งตัวไปบ้าบัดรักษา 
 
“ผู้เข้ารับการบ้าบัดฟื้นฟู และผู้ผ่านการบ้าบัดฟื้นฟูกฎหมายนี ให้มีศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เข้ามาให้การสงเคราะห์ ดูแล 
ช่วยเหลือ ฝึกอาชีพให้ที่อยู่ชั่วคราว เพื่อให้คนเหล่านี  ไม่กลับไปเสพยาเสพติดอีก และขอให้เข้าใจว่า ส้าหรับข้อหา
ครอบครองเพื่อเสพ เป็นการก้าหนดขึ นมาใหม่ เพื่อเป็นคุณแก่ผู้เสพ ที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองในปริมาณเล็กน้อยส้าหรับ
เสพของตนเอง ซึ่งกฎหมายนี  จะถือเป็นผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแลบ้าบัดรักษา แทนการถูกด้าเนินคดีอาญา หรือการลงโทษ
จ้าคุก” 
 
เลขาฯ ป.ป.ส. กล่าวทิ งท้ายว่า ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย ้าการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราบยาเสพ
ติด ซึ่งประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่นี  ปรับแนวคิดเพื่อให้ทันสมัยและเป็นสากล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั งปรับปรุงบทบัญญัติให้สอดคล้องกับผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วย
ปัญหายาเสพติดโลก (United Nations General Assembly Special Session on the world drugs Problem-
UNGASS 2016) โดยยึดหลัก “ผู้เสพ” คือ “ผู้ป่วย” 
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By Production Control 

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร ประจ้าปี 2564        

 การตรวจติดตาม ประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรประจ าปี 2564 ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
2565 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 Plant Office คณะผู้ตรวจประเมินฯ ได้สุ่มตรวจสอบการ
ด าเนินการ จากการปฏิบัติงานจริง บันทึก การสัมภาษณ์และจากรายงานการจัดการพลังงานประจ าปี พบว่า 
หน่วยงานต่างๆได้จัดท าการจัดการพลังงานโดยอ้างอิงตามกฎกระทรวง และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และได้น าไปปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร 

การด าเนินการสอดคล้องและครบถ้วนท้ังหมด มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน (สอดคล้อง/ครบถ้วน)  

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (สอดคล้อง/ครบถ้วน)   

ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน (สอดคล้อง/ครบถ้วน)  

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (สอดคล้อง/ครบถ้วน)  

ขั้นตอนท่ี 5 ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน (สอดคล้อง/ครบถ้วน) 

 ข้อเสนอแนะ 1 ควรเลือกหัวข้อฝึกอบรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ขั้นตอนท่ี 6 การด าเนินการ การตรวจสอบและวิเคราะห์ การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

(สอดคล้อง/ครบถ้วน) 

ขัน้ตอนที ่7 การตรวจตดิตามและประเมนิการจดัการพลงังาน (สอดคล้อง/ครบถ้วน) 

ขัน้ตอนที ่8 การทบทวน วเิคราะหแ์ละแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของการจดัการพลงังาน (สอดคล้อง/ครบถ้วน) 
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By Production Control 

การตรวจสอบการจดั

การพลงังาน  

บรษิทั เอม็ซแีอลเอส เอเชยี 

จ ากดั  

ประจ าปี 2564 วนัที ่    วนัศกุรท์ ี ่ 25 มนีาคม 2565 

เวลา    13.30 - 16.00 น. 

สถานที ่   ประชมุออนไลนผ์า่นไมโครซอฟทมี 

ผูป้ระเมนิ   บรษัิท ทรโีซน เอ็นเนอรย์ี ่แอนด ์เซอวรว์สิ จ ากัด    

ผูรั้บการประเมนิ  คณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน 
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By Production Control 

By Production Control 

ขอแจง้เลือ่นกจิกรรม 

 เนื่องจากสถานการณ์โควดิยงัคงแพรร่ะบาดอยูใ่นขณะนี้ การหลกีเลีย่งการรวมกลุม่ท า

กจิกรรม เป็นแนวทางหนึ่งเพือ่ลดความเสีย่งในการแพรร่ะบาด และในเดอืนมนีาคม มกีาร 

Shutdown ใหญ่ของบรษิทั ท าใหพ้ืน้ทีส่ว่นใหญ่อยูร่ะหวา่งซ่อมบ ารงุ ท าใหไ้มส่ะดวกในการจดั

กจิกรรม  

 ดงันัน้แผนก Production Control จงึพจิารณาเลือ่นการจดักจิกรรมของเดอืนมนีาคม

ออกไปกอ่น ซึง่ประกอบดว้ย 2 กจิกรรม ดงันี้ 

 การตรวจพืน้ที ่5ส ดเีดน่ ครัง้ที1่ ประจ าปี 2565 

 กจิกรรม Big Cleaning Day ครัง้ที1่ ประจ าปี 2565 

โดยรายละเอยีดการจดักจิกรรม จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 
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วธิปีระหยดัพลงังานไฟฟ้าในครวัเรอืน 

           บอกลาบลิคา่ไฟแพงในชว่งหน้ารอ้น  สิน้เดอืนทไีรกม็บีลิคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระยาวเป็นหางวา่ว 
หลกั ๆ กค็า่น ้า คา่ไฟ และคา่โทรศพัทม์อืถอื แต่มใีครเคยสงัเกตุตวัเลขบนบลิคา่ใชจ้า่ยเหลา่น้ีบา้งไหม 
วา่มนัมแีนวโน้มพุง่สงูขึน้เรื่อย ๆ ทุกเดอืนเลย โดยเฉพาะคา่ไฟ ทีเ่อะอะกป็รบัคา่ Ft ท าใหค้า่ไฟสงูขึน้อยู่
บอ่ย ๆ ฉะนัน้อยา่มวัแต่น่ิงดดูาย เรามาชว่ยกนัลดคา่ไฟในบา้น ดว้ยวธิปีระหยดัไฟในบา้นดงัต่อไปน้ี     

1. ลดการใช้แอร ์
      บา้นไหนทีม่แีอรก์ค็วรเปิดใชแ้อรเ์ท่าทีจ่ าเป็น เช่น เปิดในวนัทีรู่ส้กึรอ้นมากจรงิ ๆ อกีทัง้ควรเปิดแอรใ์นอุณภมูทิี่
พอเหมาะ โดยเปิดแอรท์ี ่25 องศา  กพ็อ  แต่ถา้คุณเป็นคนทีน่อนไมห่ลบัหากไมเ่ปิดแอร ์ กเ็ปลีย่นมาเปิดแอรช์่วง 1- 
2 ชัว่โมงแรกก่อนจะนอนหลบักไ็ด ้ ตัง้เวลาปิดแอรเ์อาไวใ้หเ้รยีบรอ้ย และอย่าลมืส ารวจประตูหน้าต่าง และช่องโหว่ทุก
ช่องในหอ้งนอนก่อนดว้ย เพยีงแค่น้ีกช็่วยประหยดัไฟไดเ้ยอะแลว้ 

2. เว้นระยะห่างการใช้งานเคร่ืองดดูฝุ่ น 
          ถา้บา้นคุณไมไ่ดเ้ลีย้งสตัว ์และปกตกิไ็มค่่อยมฝีุ่ นมากมายเท่าไรนกั กส็ามารถเวน้ระยะห่างการใชง้าน
เครือ่งดดูฝุ่ นจากดดูฝุ่ นทุกสปัดาห ์เป็นดดูฝุ่ น 2- 3 ครัง้ต่อเดอืนกไ็ด ้วธินีี้กช็่วยลดปรมิาณการใชไ้ฟใหคุ้ณไดเ้ยอะ
เช่นกนั 

3. ถอดปลัก๊ทุกครัง้หลงัใช้งาน 
          เพยีงแค่ปิดสวติชเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้า กไ็มไ่ดห้มายความว่า จะเป็นการตดักระแสไฟเลยซะทเีดยีว เพราะตราบใดที่
ปลัก๊ยงัเสยีบอยูก่บัเตา้รบั ตราบนัน้กย็งัคงมกีระแสไฟไหลวนเพื่อใหคุ้ณเปิดใชง้านเครือ่งใชไ้ฟฟ้าได้
โดย  ทนัท ี โดยเฉพาะ คนทีช่อบเปิดโหมดพกัหน้าจอคอมพวิเตอรไ์วเ้อา  เพยีงแค่ 1 ชัว่โมง กส็ญูเสยีกระแสไฟไปไม่
รูเ้ท่าไรต่อเท่าไรแลว้ และในเมือ่รูอ้ยา่งนี้แลว้ กค็วรถอด ปลัก๊เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีไ่มไ่ดใ้ชง้านออกทุกครัง้ดว้ยจะดทีีสุ่ด  

4. เลือกใช้หลอดไฟฟลอูอเรสเซ้นส์ 
          หลอดไฟฟลอูอเรสเซน้สม์รีาคาแพงกว่าหลอดไฟชนิดอื่นกจ็รงิ แต่หลอดไฟฟลอูอเรสเซน้สส์ามารถช่วย
ประหยดัไฟไดม้ากกว่าหลอดไฟชนิดอื่นถงึ 75% เลยทเีดยีว แถมยงัมอีายกุารใชง้านยาวนานกว่า หรอืพดูง่าย ๆ ว่ามี
ความทนทานมากพอสมควรเลยดว้ยนะ อยา่งนี้กร็ูแ้ลว้ใช่ไหมล่ะว่า ควรตอ้งเลอืกใชไ้ฟแบบไหนถงึจะประหยดัไฟ และ
คุม้ค่าเมด็เงนิมากกว่า  

การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน 
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By Production Control 

5. ซกัรีดเส้ือผ้าในคราวเดียว 
          เครือ่งซกัผา้ และเตารดีเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีก่นิไฟ มากเช่นกนั ดงันัน้หากคุณจะซกัรดีเสือ้ผา้ กค็วรซกัรดี
เสือ้ผา้คราวละมาก ๆ ครัง้เดยีว หรอือยา่งน้อย 2 ครัง้ต่อสปัดาหก์ไ็ด ้วธินีี้จะช่วยใหคุ้ณประหยดัไฟไดอ้กีมาก คนที่
ชอบรดีเสือ้ผา้ทุกเชา้ ควรเปลีย่นพฤตกิรรม 

6. จดัการตู้เยน็ให้สะอาดและเป็นระเบียบ 
          ใครทีช่อบสะสมของกนิไวใ้นตูเ้ยน็วนัละนิดวนัละหน่อย แต่สุดทา้ยกล็มืทิง้ไวใ้หเ้น่าเสยีคาตูเ้ยน็ รูไ้หมว่า
พฤตกิรรมแบบน้ีเป็นส่วนหนึ่งทีท่ าใหต้วัเลขในบลิค่าไฟพุ่งสงู ขึน้อยา่งไมน่่าเชื่อ อกีทัง้ยงัท าใหตู้เ้ยน็ของคุณสกปรก 
เป็นแหล่งสะสมเชือ้โรคและแบคทเีรยี ส่งผลกระทบกบัสุขภาพรา่งกายไดง้า่ย ๆ อกีดว้ย 

7. ปิดไฟดวงท่ีไม่ได้ใช้งาน 
          หลายคนชอบเปิดไฟทัว่บา้น เพราะอยากใหบ้า้นดสูว่างไสว แต่หากไดเ้หน็บลิค่าไฟตอนสิน้เดอืนแลว้กค็ง
ตกใจน่าดฉูะนัน้กปิ็ดไฟดวงทีไ่มไ่ดใ้ชง้านจะดกีว่า แลว้ออกจากบา้นทุกครัง้กค็วรเดนิส ารวจใหร้อบบา้นดว้ยว่า มไีฟ
ดวงไหนทีเ่ปิดคา้งอยูห่รอืเปล่า ค่าไฟในบา้นจะไดไ้มพุ่่งสงูมากนกั  

 

 

ทีม่า : ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พื่อการศกึษาพระนครศรอียธุยา 
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กิจกรรมตอบค ำถำมพลังงำนและควำมปลอดภัย 
ประจ ำเดือน มีนำคม 2565 จ ำนวน 70 รำงวัล   (รำงวัลละ 100 บำท) 

สแกนค้าถามได้จาก QR Code ด้านล่างค่ะ 

หากมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการใช้งาน QR Code รบกวนติดต่อแผนก PC ค่ะ 

https://forms.gle/D3ojvFrCnGR94Wfy5 


