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บทบรรณาธิการ 

สวัสดีทานผูอานท่ีรักทุกทาน 
กลับมาอีกครั้ง กับ ก.พ.ค. News ฉบับนี้ มีเน้ือหาสาระ

ในงานดานอุทธรณและรองทุกขที่พอจะเปนอุทาหรณใหกับ
เพื่อนขาราชการอีกแลวคะ 

แตกอนอื่น ขอเริ่มตนดวยกิจกรรมอันเปนมิ่งมงคลและเปน
ความภาคภูมใิจของพวกเราขาของแผนดินและคนไทยทุกคน นับต้ังแต
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ผูทรงเปนรมโพธิ์แกว
ของพวกเรา  คอลัมนนี้ จะชวนทานมารูจัก “จิตอาสา” ในความหมาย 
และสัญลักษณ เพื่อสนองพระราชดําริของพระองคทานท่ีจะให    
คนไทยทุกคนหมั่นทําความดีดวยหัวใจ 

จากนั้น เขาสู mode ที่เปนอุทาหรณควรจดจํา เริ่มจาก
การสัมภาษณคุณชมนาด ศรีสวาสด์ิ ผูท่ีคร่ําหวอดในงานดานวินัย
ขาราชการมาเปนเวลานาน โดยสัมภาษณเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
ยาเสพติด และขอคิดตางๆ จากนั้น นานาสาระจะขอนําเสนอเรื่อง
ยอดฮิตในขณะน้ี “น้ํามันกัญชา ไอเท็มใหมท่ีตองใชอยางระมัดระวัง” 
สวน ก.พ.ค. ขอบอก ไดนําเสนอตัวอยางความผิดวินัยท่ีเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด เพื่อเปนอุทาหรณใหระมัดระวังในเรื่องการรับฝากสิ่งของ    
เขาไปภายในเรือนจํา วาควรตรวจสอบใหดีและไมเห็นแกคาตอบแทน
ท่ีไมคุ มคากับอนาคตที่ตองเสียไปกับการถูก ไลออก สุดทาย
คุณไขผูพิทักษจะมาไขขอของใจ กรณีผูมีลักษณะตองหามท่ีจะเขารับ
ราชการกรณีเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี และเปนผูเคยตองรับโทษ
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เชนกรณีถูกจับคดียาเสพติด วาจะ
สามารถขอยกเวนคุณสมบัติเพื่อเขารับราชการไดอยางไรบาง 

ท้ังน้ี กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา ก.พ.ค. News 
จะเปนประโยชนกับทานผูอานไมมากก็นอย จากสาระพรอม
ความเพลิดเพลินนะคะ แลวพบกันใหมในฉบับหนา พวกเราจะมา
มอบความสนุกใหกับทานไมแพกันคะ. 

ภาพประกอบปก  
www.freepik.com 
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เกี่ยวของกับสวนราชการมากนอยเพียงใด 
ในการบริหารราชการของรัฐบาล  และสรางความเชื่อถือ
ศรัทธาใหเกิดขึ้นแกประชาชน รัฐบาลในแตละยุคสมัย
จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสวนราชการและ
แนวทางการปฏิบัติตนของขาราชการในเร่ืองตาง ๆ 
ไวแตกตางกันไป ซึ่งสําหรับเรื่องยาเสพติด นั้น ก็มี
แนวทางที่กําหนดไวอยูหลายฉบับ เชน ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิให
เก่ียวของกับยาเสพติด พ.ศ. 2542 ที่กําหนดมาตรการ
แนวทางการปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐมิใหเขาไป
มีสวนรวมในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ดวนที่สุด ที่ นร 0504/ว 208 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2546 
ที่กําหนดใหผูที่เคยมีประวัติการเสพหรือติดยาเสพติด
ที่ไดพนสภาพจากการใชยาเสพติดที่ไดรับการรับรอง
จากแพทยหรือผานการบําบัดรักษาของทางราชการ 
ไดมีโอกาสเขาทํางานหรือเขารับการศึกษาเชนบุคคลท่ัวไป 
จะปฏิเสธการรับผูนั้นเขาทํางานหรือศึกษาตอ โดยอางเหตุ 
วาเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจ
ของสังคมมิได ซึ่งมาตรการดังกลาวถูกกําหนดขึ้นจาก 

มาจนถึงปจจุบันไมวาในแวดวงของประชาชน หรือสวนราชการ 
้

  เนื่องจาก  ยาเสพติดเปนปญหาสําคัญที่ตอเนื ่อง   

QQ :  ทานคิดวา “ยาเสพติด” มีผลกระทบหรือเขามา  

ทําใหทานมีโอกาสไดเขาไปเปนกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง ตางๆ  วันนี้เราจะไดเห็นมุมมองของทานเกี่ยวกับยาเสพติด
ในสวนราชการ โดยเฉพาะกับบุคคลท่ีประสงคจะเขารับราชการ วาทานมีแนวคิดในเร่ืองดังกลาวอยางไร 

AA :  ยาเสพติดเปนสิ่งที่กฎหมายกําหนดหามมีไว    
ื

“ยาเสพติดกับ
ขาราชการไทย” 

ในครอบครอง เปนสิ่งที่เปนภัยอันตรายและมีผลกระทบ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความมั่นคง
ของประเทศอยางรายแรง ปญหายาเสพติดจึงเปนปญหา
ระดับประเทศท่ีรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใหความสําคัญ และ
กําหนดใหเปนปญหาที่ตองไดรับการปองกันและแกไข
อยางเรงดวน โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนราชการซึ่งถือเปน
กลไกสําคัญของรัฐบาลในการบริหารราชการ จึงยอมที่
จะตองมีบทบาทหรือมีสวนเกี่ยวของในการแกไขปญหา
ยาเสพติดอยางเขมงวดและจริงจัง เพ่ือเปนการผลักดัน
ใหนโยบายของรัฐบาลประสบผลสําเร็จตามท่ีประสงคไว

 ดังนั้น  ““ชชวนฟัง นังคคุย””  ในครั ้งนี ้ไดมีโอกาสสัมภาษณ  
“คุณชมนาด  สสสสส เพียรลําเลิศ”““คคุณชมนาด ศศรีสสวาสดิ”” ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
ที่สํานักมาตรฐานวินัย ตําแหนงผูอํานวยการสํานักกฎหมาย และ
ปจจุบันทานดํารงตําแหนงที่ปรึกษาระบบราชการของสํานักงาน ก.พ. 

QQ :  สวนราชการใหความสําคัญกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ 
ยาเสพติดหรือไม อยางไร 
AA :  เนื่องจากการดําเนินการของสวนราชการและแนวทาง 
การปฏิบัติตนของขาราชการจะตองมีความสอดคลองและ
เปนไปตามแนวนโยบายท่ีรัฐบาลกําหนดไว เพื่อความสําเร็จ
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พ้ืนฐานท่ีวา“ผูเสพ คือผูปวย” ดังนั้น การใหสิทธิและ
โอกาส จึงเปนการใหเฉพาะผูเสพ หรือผูติดยาเสพติดที่
พนจากสภาพการใชยาแลวเทานั้น ไมรวมถึงผูผลิตหรือ
ผูจําหนายแตอยางใด นอกจากน้ีก็ยังมีมติคณะรัฐมนตรี 
ตามหนังสือสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 
0505/ว 38 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 ที่ปรับปรุง
เพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีป 2546 โดยกําหนดวาหาม
อางเหตุแหงการเคยเสพ หรือติดยาเสพติดซึ่งพนสภาพ
จากการใชยาเสพติด มาเปนเหตุผลในการลิดรอนสิทธิ
ในการเขารับการศึกษา การรับทุนการศึกษาหรือเขาทํางาน 
ตลอดจนความกาวหนา การใหออกจากการศึกษา
หรือใหออกจากงาน อยางไรก็ตามมีขอสังเกตเก่ียวกับ
มติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกลาววา การใชควรเปนไป  
ในแนวทางเดียวกันกับมติคณะรัฐมนตรีฉบับกอนดวย 
โดยผูที่จะไดรับประโยชนจากการไมตองออกจากการศึกษา
หรือออกจากงานตามมติคณะรัฐมนตรีนี้ ตองเปน  
ผูเคยเสพหรือติดยาเสพติดที่พนสภาพจากการใชยาแลว
กอนที่จะเขารับการศึกษาหรือทํางาน เชนกัน ทั้งนี้ 
เพราะหากใหนํามติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกลาวมาใชกับ
กรณีของผูเคยเสพ หรือติดยาเสพติดที ่พนสภาพ
จากการใชยาหลังจากท่ีเขารับการศึกษาหรือทํางานแลว 
ยอมทํา ใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ โดย เฉพาะ
การเขารับราชการ เพราะการที่ขาราชการคนใด
เสพหรือติดยาเสพติด  แมตอมาผูนั้นจะพนสภาพ
จากการใชยาแลวก็ตาม ก็ยังคงถือวาผูนั้นเปนผูกระทําผิด
วินัย ซึ่งพฤติการณการเสพหรือติดยาเสพติดบางกรณี
อาจเปนความผิดวินัยอยางรายแรงที่มีโทษถึงออกจาก
ราชการ การนํามติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้มาใชจะมีผล  
ทําใหสวนราชการไมสามารถที่จะส่ังลงโทษผูกระทําผิด
ถึงออกจากราชการได เทากับกฎหมายดานวินัยไมมี
ผลใชบังคับ ซึ่งไมนาที่จะเปนไปตามเจตนารมณหรือ
จุดมุงหมายของรัฐบาลที่มุงจะปองกันและปราบปราม   
ยาเสพติด ซึ่งเปนคนละเรื่องกับการใหสิทธิ และโอกาส
แกผูที่เคยเสพหรือติดยาเสพติดที่พนสภาพจากการใชยา
ตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งสองฉบับดังกลาว  

จากบทสัมภาษณในครั้งนี้ “ชวนฟงนั่งคุย” 
หวังวาจะเปนประโยชนกับผูอานทุกทานไมมากก็นอย 
แตไมวาอยางไรก็ตาม การไมเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ
ยาเสพติดเลย นาจะเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝาย
ทั้งกับตัวเอง  คนรอบขาง และประเทศชาติ... 

 

QQ :  ทานมีอะไรจะฝากถึงผูอาน โดยเฉพาะผูที่
ป ประสงคจะเขารับราชการไหมคะ  

ความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย สวนราชการ
และขาราชการซ่ึงถือเปนกลไกและเคร่ืองมือของ
รัฐบาลตองใหความรวมมือและใหความสําคัญตอ
นโยบาย แนวทางท่ีรัฐบาลกําหนด โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติตนของขาราชการท้ังในเร่ืองของการปฏิบัติ
หนาที่และพฤติการณสวนตัว เพราะยอมมีผลตอ
ภาพลักษณชื่อเสียงของทางราชการ ปจจุบันการรับ
บุคคลเขารับราชการมิไดมุงเนนเพียงคนเกงเทานั้น 
แตมุงเนนถึงความเปนคนดีดวย ดังนั้น ผูที่ประสงค
จะเขารับราชการตองใหความสนใจและเรียนรูที่จะ
ประพฤติตนใหอยูในกรอบที่พึงประสงคของทาง
ราชการ อยางนอยก็เพ่ือปองกันมิใหตนกลายเปน
ผูกระทําผิดวินัยโดยไมรูตัว 

AA :  การแกไขปญหาเรื่องยาเสพติด จําเปนตองอาศัย

รูปภาพ : https://thestandard.co/salary-deductions-to-pay-studentloan-laws/ 
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รูปภาพ : 1. https://thaipublica.org/2016/06/natmaytee-05/ 
  2. http://news.ch3thailand.com/local/6156 

 

นางจิรัตติ ศรีสวรรค : ผูเขียน 

 

ใหดําเนินการทางวินัยตอไป ในท่ีสุด ศาลมีคําพิพากษาวา
ผูอุทธรณ มีความผิดฐานเปนขาราชการมีเมทแอมเฟตามีน
ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายและนําเขาไปในเรือนจํา 
จึงพิพากษาใหจําคุกผูอุทธรณ 33 ป และปรับ เงิน
1,800,000 บาท สวนเร่ืองวินัยนั้น ตนสังกัดไดมีคําสั่ง
ลงโทษไลผูอุทธรณออกจากราชการ 

ก.พ.ค. พิจารณาแลวเห็นวา ผูอุทธรณมีหนาที่
ตองตรวจคนสิ่งของที่จะนําเขาไปในเรือนจําอยางละเอียด
ถี่ถวน เพ่ือปองกันการซุกซอนสิ่งของตองหามเขาไป   
ในเรือนจํา แตในขณะปฏิบัติหนาที่ ผูอุทธรณกลับรับฝาก
สิ่งของโดยไมตรวจสอบ และไมสอบถามรายละเอียด   
ผูฝากสิ่งของวาเปนใคร อยูที่ไหน มีความเกี่ยวของกับ
ผูตองขังที่จะฝากส่ิงของไปใหอยางไร กับท้ังไมตรวจคน
สิ่งของใหถี่ถวน และหากตรวจอยางละเอียดจะพบวา
พ้ืนรองเทาผาใบน้ันหนาและชองวางสําหรับสอดเทา
เขาไปในรองเทามีขนาดเล็กผิดปกติกวารองเทาผาใบ
ทั่วไป การกระทําของผูอุทธรณจึงเปนความผิดวินัย
อยางรายแรง ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต และ
ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
การท่ีตนสังกัดสั่งไลผูอุทธรณออกจากราชการ จึงถูกตอง
และเหมาะสมแลว วินิจฉัยยกอุทธรณ 

เรื่องนี้จึงเปนอุทาหรณวา ขาราชการตองปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความต้ังใจ และสุจริต ไมเห็นแกได 
จากสินบนตางๆ เพราะมิเชนนั้นจะเปนความผิดวินัย 
และเปนความผิดตอคดีอาญาได นะ..ขอบอก... 

วันนี้  “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเร่ืองราวของ   
ผูอุทธรณที่ปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่รักษาการณ
ประตู 1–2 ของเรือนจําแตไดรับฝากรองเทาผาใบจาก
ญาติผูตองขังเพ่ือนําไปใหผูตองขังในเรือนจํา ตอมา
เจาหนาท่ีรักษาการณประตู 3–4 ไดตรวจคนรองเทา
ดังกลาว พบยาบาซุกซอนอยูในพ้ืนรองเทา ผูอุทธรณ
รายนี้จึงถูกไลออกจากราชการ และไดมายื่นอุทธรณ
ตอ ก.พ.ค. 

 

 

 

 

เรื่องน้ี ผูอุทธรณปฏิบัติหนาที่เปนเวรรักษาการณ
ประตู 1–2 ของเรือนจําจึงมีหนาที่ตรวจคนตัวบุคคล
และสิ ่งของ ขณะปฏิบัติหนาที ่ไดมีญาติผูตองขังนํา
ถุงพลาสติกซึ่งภายในมีเสื้อ กางเกง และรองเทาผาใบ 1 คู 
ฝากใหผูอุทธรณนําไปใหผูตองขังภายในเรือนจํา ผูอุทธรณ
ไดรับฝากและนําถุงนั้นมอบใหผูตองขังชวยงานซ่ึงอยูบริเวณ
ประตู 2 ใหนําเขาไปในเรือนจํา ผูตองขังรายนี้จึงนํา
ถุงดังกลาวไปใหเจาหนาที่ประตู 3–4 เพ่ือตรวจสอบ 
กอนเอาเขาไปในเรือนจํา จากการตรวจสอบพบพิรุธ
ความหนาของพ้ืนรองเทา เจาหนาที่จึงใชมีดกรีดพบ   
หอสีฟาอยูในพ้ืนรองเทาขางละ 2 หอ เม่ือแกะหอ   
พบยาบา รวม 695 เม็ด เม่ือซักถาม ผูอุทธรณก็ใหการ
ไมชัดเจน จึงนําตัวผูอุทธรณสงใหเจาหนาที่ตํารวจ
เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย และรายงานผูบังคับบัญชา   

ääμÃ‹μÃÍ§ÊÑ¡¹Ố ......  
     ¡¡‹Í¹¤Ố ÃÑº½Ò¡...... 



ยุติธรรม  เปนธรรม  รวดเร็ว 
 

 
 
 
 
 

สุนทร เปนผูคุมเรือนจําในจังหวัดแหงหน่ึง ในขณะที่
เขากําลังเดินตรวจตราระหวางเขาเวร ก็ไดยินเสียงผูคน
ตะโกนโหวกเหวกโวยวาย 

“รีบหลบเร็ว รถมันพุงไปแลว” เสียงหนึ่งตะโกน
มาทางสุนทร 

สุนทรเหลือบสายตาไปตามเสียง จึงไดเห็นรถกระบะ
ที่เพ่ิงขนวัตถุดิบอาหารสดไปลงที่โรงครัว กําลังพุงตรง
มาที่เขาดวยความเร็ว กอนที่เขาจะกระโดดหลบไดทัน
อยางเฉียดฉิว แตรถก็ไมมีทีทาวาจะหยุด 

“เฮย !!  ขับรถประสาอะไรเน่ีย” สุนทรตะโกนไล
ตามรถดวยอารมณโมโห 

เอ๊ียดดดดดด  โครมมมม !! รถคันดังกลาว ไดทิ้งรอยลอ
เปนทางยาว กอนที่จะชนเขากับกําแพงของเรือนจํา 

“เวรกรรม ! เฮย ! พวกเรามาชวยกันหนอย ไปดูซิ
วามีใครบาดเจ็บหรือเปลา” สุนทรตะโกนเรียกผูคุมคนอ่ืน
ที่อยูใกลที่เกิดเหตุ กอนจะวิ่งเขาไปชวยเหลือผูบาดเจ็บ 

“อาว ทําไมคนขับกลายเปนผูตองขังเนี่ย จับใหหมดเลย 
อยาใหใครหนีรอดไปได” สุนทรรีบบอกผูคุมคนอ่ืนใหจับ
บรรดาผูตองขังที่พยายามขโมยรถของเรือนจํา 

“มันคงไมหนีไปไหนหรอก ดูแตละคนสิ ตาเยิ้มเชียว 
แอบเลนยากันแหงๆ” ผูคุมคนหน่ึงกลาวดวยน้ําเสียง
เอือมระอา 

“สงสัยงานน้ี ตองสืบสวนกันอีกยาว” สุนทรบน
พลางจับกุมผูตองขัง และรีบคลี่คลายสถานการณให
กลับสูสภาวะปกติโดยเร็ว 

หลังจากนั้น สุนทรไดรายงานเร่ืองดังกลาวให
ผูบังคับบัญชาทราบ หนวยงานตนสังกัดจึงทําการ
สืบสวนเรื่องราวดังกลาว 

“ฮาๆๆ ขาไดขาววา มีผูตองขังไปซ่ิงรถในเรือนจํา
หรือ?” ชาตรี ผูคุมเรือนจําที่สนิทกับสุนทรสอบถาม
เชิงหยอกลอ 

“ขาวไวจังนะ เออดิ ขานี่เบื่อจริงๆ พวกมันเมา
ยาแกไอแลวก็พยายามขโมยรถ เมื่อคืนก็ตรวจคนเรือนนอน
กันใหวุนเลย” สุนทรกลาวตอบอยางไมสบอารมณ 

“มันบาดีวะ แลวสรุปเรื่องไปถึงไหนแลว” ชาตรี
สอบถามความคืบหนาตออยางต้ังใจ 

“ตอนน้ียังไมรูวามันเอายาแกไอมาจากไหน เอ็ง
ก็รูวาถากินยาแกไอทีเดียวจํานวนหลายๆ เม็ด มันจะ
เมาไมตางอะไรกับยาเสพติดเลย แตขาวาคงไดความ 
เร็วๆ นี้แหละวามันไปเอายามาจากไหน” สุนทรกลาวตอบ 

“เออ พยายามเขาละ” ชาตรีกลาวใหกําลังใจ 
รุงขึ้นสุนทรจึงสอบสวนผูตองขังท่ีจับกุมไดดวย

ความเครงเครียดและขึงขัง “บอกมา ยาแกไอรอยกวาเม็ด
ทีเ่จอใตหมอน เอ็งเอามาจากไหน” 

รูปภาพ : https://xn--v3cdwa6co.com/ 
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“จับมัน!” สิ้นเสียงของสุนทร ผูคุมที่แอบซุมอยู
ก็วิ่งกรูเขามาจับชาตรีและคนตัวชาตรีอยางละเอียด 

“พวกเอ็งทําบาอะไรเนี่ย ออกไป !” ชาตรีตะโกนล่ัน 
“แมเจาโวย ยัดมาไดไงเน่ีย” ผูคุมคนนึงเอยขึ้น 

หลังพบยาหลายพันเม็ดที่ซุกซอนอยูในรองเทาของชาตรี 
“เปนแกเองหรือชาตรี ทําไมถึงทําแบบน้ี” สุนทร

กลาวถามเพ่ือนดวยความรูสึกประหลาดใจ 
“ก็เงินมันดีนี่หวา แกก็รูเงินเดือนราชการมันนอย 

ใครก็ทํากันทั้งนั้น” ชาตรีกลาวอยางไมสะทกสะทาน 
“ชีวิตคนเรา มันไมมีทางลัดหรอกนะ พวกเรา

เปนขาราชการตองซื่อสัตย สุจริต ทําไมถึงปลอยให
ความโลภบังตาละ ขาเสียใจกับสิ่งที่เอ็งทําจริงๆ แต
เรื่องนี้ก็คงตองเปนไปตามกระบวนการนะ” สุนทร
กลาวสอนเพ่ือนดวยความสลดใจ 

ในที่สุด หนวยงานตนสังกัดไดสั่งลงโทษไลชาตรี
ออกจากราชการ ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ชาตรี
จึงนําเรื่องนี้มาอุทธรณตอ ก.พ.ค. ซึ่ง ก.พ.ค. ไดพิจารณา
จากขอเท็จจริงและพยานหลักฐานแลว เห็นวา  
มีพยานหลักฐานชัดเจนวาชาตรีกระทําความผิดตามท่ี
ถูกลงโทษ การที่หนวยงานตนสังกัดลงโทษไลชาตรี
ออกจากราชการ จึงเปนการลงโทษที่เหมาะสมแลว 
คําอุทธรณของชาตรีฟงไมขึ้น จึงวินิจฉัยใหยกอุทธรณ 

เรื่องนี้จึงเปนอุทาหรณสอนใหรูวา ขาราชการ   
พึงตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต 
และเท่ียงธรรม และตองไมหาประโยชนอันทําให
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการได 
เพราะชีวิตนี้ไมมีทางลัด. 

รูปภาพ : https://medhubnews.com/ 
  

“ผมไมรูครับหัวหนา” ผูตองขังตอบ 
“ยังจะปากแข็งอีก หลักฐานมัดตัวขนาดนี้แลว 

จะยอมตอบมาดีๆ ไหม” สุนทรถามตอ พลางใชกําปน
ทุบโตะตรงหนา 

 “เออ ยอมแลวครับหัวหนา ผมซื้อมาจากผูตองขัง
อีกคนหนึ่งครับ” ผูตองขังยอมเปดปากสารภาพ 

“อยามาพูดซี้ซ้ัว ผูตองขังดวยกันจะเอายาที่ไหน
มาขายใหเอ็ง” สุนทรถามตอดวยความแคลงใจ 

“จริงๆ นะครับหัวหนา ผมไมไดโกหก เขาขายให
ผมจริงๆ” ผูตองขังตอบดวยนํ้าเสียงสั่นเครือ 

“เลามาใหละเอียดซิ” สุนทรกลาวถาม 
“ครับ เพ่ือนแนะนําใหรูจักครับ แตผมเคยไดยิน

มันโมในกลุมวา มันเปนหุนสวนกับผูคุม มีผูคุมขนยาแกไอ
เขามาให สวนมันทําหนาที่กระจายของ มันจะมีของ
ในชวงกลางเดือนเปนประจําเลยครับ”ผูตองขังตอบ 

“ออ อยางน้ันหรอกรึ” สุนทรกลาวพลางครุนคิด 
เมื่อไดขอมูลแลว สุนทรจึงรายงานผูบังคับบัญชา 

ซึ่งนําไปสูภารกิจลับที่จะจับกุมเกลือที่เปนหนอนของ
หนวยงาน 

ตอมาอีกสองสัปดาห ในเย็นวันศุกรกลางเดือนมีนาคม 
“อาว สุนทร มาเขาเวรเหรอ ขากําลังจะออกเวรพอดี 
เร่ืองวันนั้นคืบหนาไปถึงไหนแลวละ” ชาตรีเอยถาม 

“ยังไมคืบหนาเลย ขาขอตัวกอนนะ” สุนทรกลาว
ตัดบท 

หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมง  “อาว ชาตรี กลับมา
มีอะไรหรือเปลา?” สุนทรกลาวถาม เมื่อเห็นชาตรี  

“ขาลืมของวะ ขอเขาไปหนอยนะ” ชาตรีกลาว 
“ไดๆ แตขาขอตรวจคนตามข้ันตอนหนอยนะ” 

สุนทรกลาว 
“ขากําลังรีบ ยังจะตรวจอะไรอีก คนกันเองทั้งนั้น 

หยวนๆ หนอยสิ” ชาตรีกลาวอยางไมพอใจ 
“เออนา ขาแคตรวจตามขั้นตอนปกติเอง” สุนทร

กลาวคะยั้นคะยอ 
“ขากําลังรีบอยู เดี๋ยวขาคอยมาเอาวันหลังละกัน” 

ชาตรีกลาวดวยทาทีลุกลี้ลุกลน 
“เดี๋ยว ! อยาเพ่ิงไป” สุนทรตะโกนเรียกชาตรี 
“จะอะไรนักหนาวะ บอกวากําลังรีบไง” ชาตรี

ตอบอยางไมสบอารมณพลางรีบเดินก่ึงวิ่งออกไป 

นายธนรัชต ตรีศรี : ผูเขียน  

เทยงธรรม และตองไมหาประโยชนอนทา
เสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชกา
ะชีวิตนี้ไมมีทางลัด.

นายธนรัชต ตรีศรี : ผเขี
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