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บทคดัย่อ 

ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของเดก็ และเยาวชนน้ันภาครัฐย่อมมีส่วนส าคัญใน

การก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ มาตรการ รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์

สงูสดุแก่เดก็หรือเยาวชนมากที่สดุโดยเฉพาะในส่วนของมาตรการในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติดที่เป็นเดก็ หรือเยาวชนน้ันจะต้องเป็นมาตรการที่ถูกก าหนดข้ึนเป็นพิเศษเฉพาะไม่ว่าจะ

เป็นการก าหนดระเบียบ ขั้นตอน หรือวิธีการ ต่างๆ ในการด าเนินกระบวนการเพ่ือฟ้ืนฟู

สมรรถภาพฯ ซ่ึงจากประเดน็ปัญหาที่กล่าวมาน้ันตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ

ติด พ.ศ. 2545 ในส่วนของเง่ือนไขการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ จ าเป็นจะต้องแก้ไขให้มี

ระบบสมัครใจส าหรับเดก็ หรือเยาวชนที่ไม่ได้ถูกจับ หรือถูกจับแต่ไม่ได้เป็นฐานความผิดตามที่

กฎหมายก าหนดไว้ เน่ืองจากเป้าหมายของการลงโทษเด็ก และเยาวชนน้ันกเ็พ่ือให้พวกเขา

สามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกบัคนในสงัคมได้อย่างปรกติสุขจึงจ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาที่อาจเป็น

ต้นเหตุให้เดก็ หรือเยาวชนน้ันไปก่อความผิดอื่นอีกเสียก่อน การที่กฎหมายก าหนดเปิดโอกาสให้

กว้างขึ้ นในการเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เดก็ และเยาวชน 

ประการต่อมาในกรณีเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคในการเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูที่เกี่ยวกับความผิดที่มี

โทษจ าคุกน้ันเมื่อพิจารณาแล้วเหน็ได้ว่าการกระท าความผิดของเดก็ และเยาวชนน้ันแม้จะเป็น

ความผิดที่มีโทษจ าคุก แต่การลงโทษจ าคุกเดก็ และเยาวชนที่สถานพินิจน้ันกไ็ม่อาจท าให้เดก็ 

หรือเยาวชนที่ติดยาเสพติดพ้นจากสภาวะติดยาได้ ดังน้ันเมื่อเป้าหมายของการจ าคุกเดก็ และ

เยาวชนกเ็พ่ืออบรมให้พวกเขาสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ จึงจ าเป็นต้องยกเว้นบทบัญญัติดังกล่าว

เพ่ือให้เด็ก และเยาวชนน้ันสามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ทั้งน้ีต้องค านึงถึง

ผลประโยชน์ของเดก็ และเยาวชนเป็นส าคัญ 
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1. บทน า 

ในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกบัยาเสพติดถือได้ว่าเป็นปัญหาส าคัญในระดับสากล ซ่ึงจะเหน็

ได้จากมีอนุสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับที่ออกมาเพ่ือปกป้อง และป้องกันปัญหาเกี่ยวกับยา

เสพติด  เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออก

ฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1988 (The United Nations Convention against Illicit Traffic in 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988) โดยมีหลักการส าคัญเกี่ยวกับความผิด

และการลงโทษผู้ที่ลักลอบค้ายาเสพติด ซ่ึงจะต้องได้รับโทษฐานที่กระท าความผิดอย่างรุนแรง 

รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศในทางกฎหมายด้านพยานหลักฐานที่จะส่งผลให้เอา

ผิดผู้กระท าความผิดได้ เป็นต้น ซ่ึงในการจัดการกบัปัญหายาเสพติดน้ันจะต้องมีการปกป้องผู้ที่ยัง

ไม่เคยติดยาเสพติดเลย และหากพบผู้ติดยาเสพติดกจ็ะต้องเยียวยาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้น้ัน อีกทั้ง

ต้องป้องกันไม่ให้ผู้ที่เคยติดยาเสพติดน้ันกลับไปกระท าความผิดซ า้อีกโดยทั้งสามส่วนน้ีจะต้อง

กระท าให้สอดคล้องกันไปจะกระท าเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงมิได้จึงจะท าให้ปัญหายาเสพติดน้ัน

ลดลง และหมดไปในที่สดุ ในกรณีของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดน้ันในประเทศไทย

มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้แก่ พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 

2545 อันถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ออกมาเพ่ือเบ่ียงเบนผู้เสพยาเสพติดออกจากกระบวนการ

ยุติธรรมปรกติ เพ่ือให้ผู้น้ันได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้อย่างมีระเบียบ ขั้นตอน และแบบ

แผนที่ชัดเจนแน่นอน สามารถเหน็ผลได้อย่างเป็นรูปธรรมล่าวคือสามารถเลิกเสพยาเสพติดได้

หากผู้เสพสามารถผ่านกระบวนการต่างๆ ของการฟ้ืนฟูไปได้ หากแต่กฎหมายดังกล่าวเป็น

กฎหมายที่ใช้บังคับกับทั้งบุคคลทั่วไป และ เดก็หรือเยาวชนที่เป็นผู้ติดยาเสพติดท าให้การบังคับ

ใช้กฎหมายกับเด็กและเยาวชนภายใต้กฎหมายดังกล่าวน้ันยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

เน่ืองจากมาตรการของกฎหมายดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามหลักสากลว่าด้วยสทิธเิดก็  

หลักการแรก ได้แก่ หลักประกันตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ ว่าจะไม่มีเดก็คนใดถูก

ลิดรอนเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยพลการ การจับกุม กักขังหรือจ าคุกเดก็จะต้อง

เป็นไปตามกฎหมายและจะใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเท่าน้ัน ให้มีระยะเวลาสั้นที่สุดอย่างเหมาะสม

เดก็ทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรม ด้วยความเคารพในศักด์ิศรี 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ เว้นแต่จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด เดก็มีสิทธิ

จะติดต่อกบัครอบครัว เว้นแต่ในสถานการณ์พิเศษและเดก็ทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิจะขอ

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ตลอดจนสทิธทิี่จะค้านความชอบด้วยกฎหมายต่อศาลหรือหน่วยงาน

อื่นที่เป็นอิสระและเป็นกลางซ่ึงจะได้รับค าวินิจฉัยโดยพลัน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

กระบวนการยุติธรรมที่จะต้องปฏบัิติต่อเดก็หรือเยาวชนภายในรัฐภาคี 

หลักการที่สอง คือ แนวคิดการรับรองสิทธิเดก็ในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรฐาน

ขั้นต ่าของสหประชาชาติ โดยเดก็น้ันได้รับประกันตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ ว่าในทุกขั้นตอน

ของกระบวนการยุติธรรม สทิธขิั้นมูลฐานน้ันต้องได้รับการคุ้มครอง เช่น สิทธิได้รับการสันนิษฐาน
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ไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสทุธิ์ จนกว่าจะได้รับการพิสจูน์ว่ามีความผิด สทิธต่ิอสู้คดี สิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค า

และจะไม่ถูกบังคับให้สารภาพผิด เป็นต้น ซ่ึงสิทธิเหล่าน้ีถูกบัญญัติรับรองอยู่ในกฎหมายที่

เกี่ยวกบัเดก็ของรัฐภาคีโดยประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายที่มีช่ือว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครอง

เดก็ พ.ศ. 2546” ซ่ึงกไ็ด้บัญญัติรับรองสทิธขิองเดก็ไว้หลายประการ 

หลักการที่สาม คือ แนวคิดตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ ว่ายอมรับสิทธิเดก็ทุกคนที่

ถูกกล่าวหาว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ที่จะได้รับการปฏบัิติในลักษณะสอดคล้องกับการส่งเสริมใน

ศักด์ิศรีและคุณค่าของเด็กและในลักษณะที่ต้องค านึงถึงอายุเดก็และส่งเสริมการกลับเข้ามาสู่

สังคมกลับมาใช้ชีวิตได้อย่าปรกติสุขซ่ึงเป็นหลักการที่ส าคัญอย่างย่ิงจึงเป็นจุดก าเนิดมาตรการ

ต่างๆตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 

จากหลักการที่กล่าวมาน้ันจะเหน็ได้ว่าปัจจุบันการปกป้องคุ้มครองสิทธิเดก็น้ันเป็นสิ่ง

ที่ส าคัญ อนัเป็นเหตุผลที่ท  าให้รัฐต้องก าหนดมาตรการเป็นพิเศษแก่เดก็ และเยาวชนเพ่ืออนาคต

ที่ดีของประเทศชาติต่อไป ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จะต้องปกป้องเดก็ และเยาวชนจากภยันตราย

ภายนอก หรือภายในจิตใจของเดก็ หรือเยาวชนน้ัน โดยที่มาตรการพิเศษน้ีฝ่ายนิติบัญญัติจะต้อง

ก าหนดขึ้ นมาเพ่ือเดก็ หรือเยาวชนโดยเฉพาะแม้บางเร่ืองจะเป็นกรณีเดียวกันกับบุคคลทั่วไป 

หากแต่เมื่อมีเดก็ หรือเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยกรณีกไ็ม่อาจใช้มาตรการอย่างเช่นบุคคลทั่วไป

ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เม่ือมีกรณีของผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดเป็นเดก็ หรือ

เยาวชน กจ็ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายอันเป็นพิเศษส าหรับเดก็ หรือเยาวชน

น้ัน โดยเร่ิมตั้งแต่ต้นกระบวนการเยียวยารักษา จนกระทั่งการป้องกันมิให้มีการติดยาเสพติดซ า้

อีก ซ่ึงตามพระราชบัญญัติดังกล่าวน้ันได้มีข้อก าหนดอันเป็นเง่ือนไขของการเข้ารับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพอยู่ที่มาตรา 19 วรรคแรก ก าหนดไว้ว่า “ผู้ใดต้องหาว่ากระท าความผิดฐานเสพยา

เสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย หรือเสพและจ าหน่าย

ยาเสพติด ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่ก าหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฏว่าต้อง

หาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอื่นซ่ึงเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกหรืออยู่ใน

ระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล ให้พนักงานสอบสวนน าตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในสี่

สบิแปดช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาน้ันมาถึงที่ท  าการของพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ศาลพิจารณา

มีค าสั่งให้ส่งตัวผู้น้ันไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุ

จ าเป็นอย่างอื่นที่เกิดจากตัวผู้ต้องหาน้ันเอง หรือจากพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปซ่ึงท าให้ไม่อาจ

น าตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้” ในเง่ือนไขของมาตราดังกล่าวอาจสรุป

ประเดน็ปัญหาได้ดังต่อไปนี้  

ประเดน็ปัญหาประการแรก คือ ปัญหาเกี่ยวกับผู้ที่เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติดจะต้องเป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดเท่าน้ัน เน่ืองจากพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
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ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19 วรรคแรกได้ก าหนดไว้ในต้องต้นว่า “ผู้ใดต้องหาว่ากระท า

ความผิดฐาน...”ท าให้การที่จะเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูตามพระราชบัญญัติน้ีจะต้องเป็นบุคคลที่ถูก

จับกุมแล้วเทา่นั้น 

ประการที่สอง คือ ปัญหาเกี่ยวกับเง่ือนไขของกฎหมาย ที่เดก็หรือเยาวชนน้ันต้องไม่

ปรากฏว่าต้องหาหรือยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอื่นซ่ึงเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุก 

หรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษา ท าให้เป็นการตัดโอกาสเดก็ หรือเยาวชนในการ

เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือให้สามารถกลับเข้ามาอยู่ร่วมกบัคนในสงัคมได้อย่างสงบสขุ 

 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการคุม้ครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่ท าความผิดตาม

หลกัสากล 

           1.อนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ (Convention on the Right of the Child 1989) 

           อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ (Convention on the Right of the Child 1989) ฉบับน้ีเป็น

อนุสัญญาที่น าหลักการคุ้มครองเดก็ที่กระจัดกระจายอยู่ในลักษณะของปฏิญญาอันเป็นตราสาร

ระหว่างประเทศที่ไม่มีสภาพบังคับท าให้ไม่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่จะ

คุ้มครองเดก็ มารวบรวมให้อยู่ในลักษณะกฎหมาย และก าหนดวิธีการเกี่ยวกับการคุ้มครองให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกนั และอนุสญัญาได้สร้างกลไกทางกฎหมายขึ้นมาเพ่ือให้มีการปฏบัิติตาม

พันธกรณีอย่างจริงจังโดยมีกลไกทางกฎหมายและวิธีการที่จะให้มีผลบังคับมากกว่าสนธิสัญญา

อื่นๆ (องิอร จินตนาเลิศ,2549:6-7) 

 2. แนวทางขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันการกระท าความผิดของ

เยาวชนแนวทางริยาร์ด (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์,188-

196) แนวทางขององค์การสหประชาชาติฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชนมีบทบาท และส่วน

ร่วมในสงัคมไม่เป็นเพียงส่วนประกอบหรือสิ่งที่ถูกสงัคมควบคุม ซ่ึงแนวทางดังกล่าวได้ก าหนดให้

รัฐภาคีควรตราและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งก าหนดวิธีการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและ

สวัสดิภาพของเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะต้องไม่มีเยาวชนคนใดถูกลงโทษในทางรุนแรง 

หรือลดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของเยาวชนน้ันไม่ว่าจะเป็นการลงโทษภายในบ้าน สถานศึกษา 

หรือสถานที่อื่นใดกต็าม นอกจากน้ียังได้ก าหนดการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการประทับรอยตรา

บาปที่อาจเกดิข้ึนแก่เยาวชน และปัญหาที่เยาวชนอาจตกเป็นเหย่ือ หรือมีประวัติอาชญากรรมโดย

ไม่สมควร และยังมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ส าคัญว่า หากมีการกระท าใดที่กระท าโดยผู้ใหญ่แล้ว

ไม่เป็นความผิดทางอาญาและไม่ต้องรับโทษ การกระท าเดียวกันน้ันที่กระท าโดยเยาวชนกจ็ะต้อง

ไม่เป็นความผิดอาญาและไม่ต้องรับโทษด้วยเช่นกัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้

กฎหมายและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเยาวชนจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความเข้าใจต่อ

ความต้องการพิเศษของเยาวชน และมีความคุ้นเคยกับการใช้โครงการ และวิธีการอื่นๆ ก่อน

ขั้นตอนการน าเยาวชนไปสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงควรเป็นหนทางสดุท้าย รวมทั้งต้องมี
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บทบัญญัติของกฎหมายและการปฏบัิติที่เข้มงวดและจริงจังในการคุ้มครองเดก็และเยาวชนเพ่ือให้

ห่างไกลจากยาเสพติดและไม่ไปข้องแวะกบัการจ าหน่ายยาเสพติด 

 

3.แนวคิด และทฤษฏีในการด าเนนิคดีเด็กและเยาวชนทีก่ระท าความผดิ 

ทฤษฎีว่าดว้ยการคบหาสมาคมทีแ่ตกต่าง (Theory of  

แก้ไขฝึกอบรมผู้กระท าความผิด และป้องกันอาชญากรรม (อัจฉรียา ชูตินันทน์, 

2557:93differential association) 

 ทฤษฎีดังกล่าวได้ให้ข้อคิดเหน็ในประเดน็ส าคัญที่ว่า “พฤติกรรมของอาชญากรเรียนรู้

กนัได้โดยการติดต่อกนัอย่างใกล้ชิดภายในกลุ่ม และความประพฤติที่ส่อแสดงออกมาในลักษณะที่

จะเป็นอาชญากรน้ันขึ้ นอยู่กับความแตกต่างในช่วงระยะเวลาและความสม ่าเสมอในการติดต่อ 

หรือความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน” จากข้อคิดเห็นดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่าพฤติกรรมของ

อาชญากรสามารถถ่ายทอดจากบุคคลหน่ึงไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้ โดยขบวนการดังต่อไปนี้  

(1) พฤติกรรมของอาชญากรสามารถเรียนรู้กันได้ โดยพฤติกรรมน้ันมิใช่เป็นการ

ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ ์แต่เกดิจากการเรียนและฝึกอบรมด้วยเหตุน้ีบุคคลที่มิได้รับการฝึกอบรม

ให้ประกอบอาชญากรรมจะไม่ได้รับการถ่ายทอดพฤติกรรมของอาชญากร เช่นเดียวกับบุคคลที่แก้

เคร่ืองยนต์ได้จะต้องได้รับการฝึกฝนวิธกีารแก้เคร่ืองยนต์มาอย่างดีแล้ว 

(2) พฤติกรรมของอาชญากรสามารถเรียนรู้ได้จากบุคคลอื่นโดยขบวนการติดต่อ ซ่ึง

เป็นได้ทั้งกระบวนการอบรม สั่งสอนได้พบเหน็ หรือรับรู้จากค าบอกกล่าวสบืต่อกันมา รวมทั้งการ

เลียบแบบจากวิธกีารต่างๆ 

(3) หลักการส าคัญของการเรียนรู้พฤติกรรมของอาชญากรจะเกิดขึ้นได้กต่็อเมื่อได้มี

การติดต่อกันอย่างใกล้ชิดภายในกลุ่ม อย่างไรกด็ีการติดต่ออย่างผิว เผิน หรือการพบปะกัน

ช่ัวคราว รวมถึงการได้พบเหน็จากภาพยนตร์ และหนังสือพิมพ์อย่างฉาบฉวย ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญ

ของการถ่ายทอดพฤติกรรมของอาชญากร 

(4) การเรียนรู้พฤติกรรมของอาชญากรประกอบด้วย ประการแรกวิธีการที่จะ

ประกอบอาชญากรรมซ่ึงอาจจะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป และประการที่สองแรงบันดาล

ใจ แรงขับภายใน ความมุ่งหมาย และทศันคติ 

(5) การเรียนรู้ถึงแรงบันดาลใจ และแรงขับดันภายในดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการ

เรียนรู้จากการปฏิบัติต่อกฎหมายของบ้างเมืองในทางที่นิยมชมชอบหรือเป็นปฏิปักษ์ได้ ทั้งน้ี

เพราะบางสังคมสมาชิกจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักเคารพในกฎหมายของาบ้านเมือง แต่ใน

กลุ่มนอกกฎหมายหรือคิดว่าตนเองอยู่เหนือกฎหมายย่อมจะถือว่า การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ของบ้านเมืองเป็นค่านิยมที่จะได้รับการยกย่อง 

(6) เดก็กระท าความผิดเพราะเหน็ว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่า

นิยมมากกว่า เพราะโดยสภาพธรรมชาติแล้ว พฤติกรรมของเดก็จะดีหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพ
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สิ่งแวดล้อมที่จะชักน าไป หรืออาจกล่าวได้ว่า บุคคลที่กลายเป็นอาชญากรกเ็พราะมีความเกี่ยวข้อง

และความเคยชินต่อพฤติกรรมทางอาชญากร จนถูกกลืนหรือเข้าไปอยู่ภายใต้อิทธิพลทาง

วัฒนธรรมของหมู่โจร 

(7) คบหาสมาคมที่แตกต่าง หมายถึงความแตกต่างในช่วงระยะเวลาความสม ่าเสมอ

และล าดับเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกดิความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของอาชญากรรม และในการศึกษา

พฤติกรรมของวัยรุ่นจะพบว่าความประพฤติเกเรจะเป็นพฤติกรรมหน่ึงที่อาจเกิดข้ึนได้ขณะที่เดก็

ก าลังพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ โดยพฤติกรรมดังกล่าวน้ี ถ้าเกิดขึ้ นตลอดระยะเวลาของการ

พัฒนาการและเป็นไปอย่างสม ่าเสมอแล้ว ความประพฤติที่เกเรกจ็ะกลายสภาพเป็นพฤติกรรม

ของอาชญากรได้ในอนาคต 

(8) ขบวนการของการเรียนรู้พฤติกรรมของอาชญากรสัมพันธ์กับแบบของอาชญากร 

และแบบที่ต่อต้านอาชญากรซ่ึงเกี่ยวกับกลไกของการเรียนรู้ กล่าวคือการเรียนรู้พฤติกรรมของ

อาชญากรไม่จ ากัดอยู่เพียงขบวนการของการเลียนแบบเท่าน้ันบุคคลที่ถูกชักชวนหรือถูกล่อลวงก็

อาจจะเรียนรู้พฤติกรรมของอาชญากรได้โดยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมน้ันๆ ซ่ึงไม่ใช่การ

เลียนแบบ 

(9) ขณะที่พฤติกรรมของอาชญากรรมเป็นการแสดงออกถึงความต้องการโดยทั่วไป

และค่านิยมแต่พฤติกรรมของอาชญากรรมไม่สามารถจะอธบิายหรือตัดสินใจได้จากความต้องการ

และค่านิยมน้ันๆ ในขณะที่พฤติกรรมปกติกเ็ป็นการแสดงออกถึงความต้องการ และค่านิยมอย่าง

เดียวกนั 

ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีน้ีแม้จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นทฤษฎีที่ยังไม่

สมบูรณ์นัก แต่กเ็ป็นทฤษฎีที่มีคุณค่าต่อการศึกษาทางอาชญาวิทยา เพราะเป็นกุญแจส าคัญของ

นักวิจัยที่จะท าการศึกษาค้นคว้าข้ันต่อไปเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย 

 

3. หลกัเกณฑ ์และ มาตรการทางกฎหมายในการฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดที่เป็นเด็ก 

และเยาวชนของต่างประเทศ 

3.1 มาตรการทางกฎหมายในการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ในปี ค.ศ. 1860-1979 สหรัฐอเมริกาได้คิดค้นรูปแบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพ

ติดที่แตกต่างกันไปในแต่ละมลรัฐโดยมีการจัดการในรูปแบบของโครงการต่างๆ เช่น โครงการ

บ าบัดรักษาทางเลือกต่ออาชญากรรมปรกติ (TASC) โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดสุด

สัปดาห์ เป็นต้น ต่อมาเม่ือปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดมีความรุนแรงมากข้ึนท าให้ต้องมีการศึกษา 

และก าหนดวิธกีารแก้ไขอย่างมีประสทิธภิาพจึงมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยา

เสพติดที่ เป็นมาตรฐานกลางในปี ค.ศ. 1966 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1971 ที่ เรียกว่า “The 

Narcotic Addict Rehabilitation Amendment 1971 (NARA)” ซ่ึงกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็น
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การน าแนวความคิดการเบ่ียงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยองค์กรศาล ซ่ึงแต่เติมน้ัน

เมื่อผู้กระท าความผิดถูกจับกุมจะถูกด าเนินคดีในช้ันศาลและถูกพิพากษาลงโทษในเรือนจ า ท าให้

เหน็ได้ว่าการจัดการกับปัญหายาเสพติดจะเน้นที่การปราบปรามเป็นหลักโดยการก าจัดผู้ลักลอบ

และจ าหน่ายยาเสพติดเป็นหลัก หากแต่ตามแนวความคิดใหม่น้ีจะเน้นที่การน ากระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญามาผสมผสานกบัการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นหลัก 

อย่างไรกด็ีมีข้อน่าสังเกตว่ากฎหมายฉบับน้ีได้สร้างองค์ความรู้ของการคิดค้นรูปแบบ

การบ าบัดแบบบูรณาการ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของศาลยาเสพติดในยุคต่อมา เน่ืองจากเป็นจุดเร่ิมต้น

ของการน าองค์กรสหวิชาชีพเข้ามาช่วยในการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด โดยการน าแพทย์และ

จิตแพทย์เข้ามามีส่วนช่วยในการวินิจฉัยว่าบุคคลดังกล่าวน้ันเป็นผู้ติดยาเสพติดหรือไม่           

แต่อย่างไรกด็ี กระบวนการตัดสินใจทั้งหมดและการพิจารณาคดีในศาลยังเป็นอ านาจหน้าที่ของ            

ผู้พิพากษาแต่ผู้เดียว ซ่ึงแพทย์และจิตแพทย์มีฐานะเป็นเพียงผู้ช านาญการพิเศษที่ให้ความเหน็อัน

เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยว่าผู้กระท าความผิดเป็นผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ อันมีลักษณะเป็น

กระบวนการพิจารณาไม่ต่างจากการพิจารณาคดีอาญาในศาลยุติธรรมปกติทั่วไป และยังคงมีเส้น

แบ่งของอ านาจระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง ข้อสังเกตอีกประการหน่ึงคือกระบวนการหลังจากที่

ผู้สมัครใจเข้ารับการฟ้ืนฟูได้รับการพิจารณาวินิจฉัยเหน็ควรให้มีการพิจารณาแบบคณะลูกขุนได้  

ซ่ึงขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้พิพากษา หากไต่สวน แล้วพบว่าท าให้การพิจารณาคดีล่าช้าเกินสมควร

ศาลอาจไม่อนุญาตให้มีการพิจารณาคดีแบบคณะลูกขุนได้และด าเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวน

ไปฝ่ายเดียว โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูน้ันถูกก าหนดไว้ค่อนข้างกว้างซ่ึงมีการ

น าระบบสมัครใจบ าบัดมาใช้ส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้ถูกจับกุม และระบบบังคับบ าบัดส าหรับผู้ที่ถูก

จับกุมและถูกพิพากษาลงโทษแล้ว (ณัฐดนัย สภุัทรากุล,2549:หน้า 75-91)   

(2) ประเทศสงิคโปร์ 

มาตรการในการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดของประเทศสิงคโปร์เป็นไปตามกฎหมายที่

เรียกว่า “The Misuse of drug” แก้ไขเพ่ิมเติม ปี ค.ศ. 1979 ซ่ึงมีหลักเกณฑ์และกระบวนการใน

การเบ่ียงเบนคดี โดยฝ่ายบริหารแบบบังคับบ าบัดซ่ึงคล้ายกับพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้

ติดยาเสพติดพุทธศักราช 2534 แตกต่างกันในรายละเอียดบางเร่ืองเช่น ประเทศสิงคโปร์ให้

อ านาจผู้อ านวยการของส านักงานยาเสพติดในการน า ตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ติดยาเสพติด เพ่ือ

ตรวจพิสจูน์และเป็นผู้วินิจฉัยในการน า ตัวผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่มาตรการบังคับบ าบัดฟ้ืนฟู อีกทั้งมี

อ านาจเดด็ขาดไม่ว่าจะเป็นการขยายลดระยะเวลาฟ้ืนฟู โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ

ของสถานพยาบาลในการพิจารณาฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด นอกจากน้ีในส่วนระยะเวลาการบ าบัด

ก าหนดเพียงหกเดือนซ่ึงก าหนดไว้เหมือนกับพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

พ.ศ. 2545  
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 ในส่วนฐานความผิดกฎหมายจะก าหนดไว้ค่อนข้างจ ากัดคือ เป็นกรณีของการบริโภค

สารควบคุมตามชนิดและปริมาณที่ก  าหนดโดยไม่ได้ขยายไปถึงผู้กระท าความผิดอาญาอื่นที่

เกี่ยวข้องกบัอาการติดยาเสพติด (สธุนีิ รัตนวราท,2531:61-62) 

 

4 วิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายและแนวทางแกไ้ขกระบวนการฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด

กรณีทีเ่ป็นเด็กและเยาวชน 

1. เมื่อวิเคราะห์ถึงหลักการภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ และเยาวชน ค.ศ. 1989                

ในสาระส าคัญที่ว่าด้วยผลประโยชน์สูงสุดของเดก็ และเยาวชนต้องถูกค านึงถึงเป็นล าดับแรกน้ัน 

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มาตรา 19 วรรคแรกที่ก  าหนดเป็น

เง่ือนไขในการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพว่าจะต้องเป็นผู้ต้องหาว่าได้กระท าความผิดฐาน             

เสพยาเสพติด หรือเสพและมีไว้ในครอบครอง หรือเสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย หรือ

เป็นกรณีที่เสพและจ าหน่ายยาเสพติด ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่ก  าหนดใน

กฎกระทรวงน้ัน ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเดก็ 

และเยาวชนเป็นล าดับแรก เน่ืองจากการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อเด็ก หรือ

เยาวชนน้ัน มีความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจมองข้ามปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดไป ซ่ึง

อาจเป็นเพราะเดก็ หรือเยาวชนน้ันไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับการติดยาเสพติดมาก่อน หรือด้วย

ประการอื่นใด และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวกด็ าเนินกระบวนการไปโดยมิได้ต้ังข้อกล่าวหาว่าเดก็ หรือ

เยาวชนน้ันเป็น     ผู้เสพยาเสพติด หรือข้อหาอื่นที่จะสามารถน าตัวเดก็ หรือเยาวชนน้ันเข้าสู่

กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ ได้ ท้ายที่สุดเดก็ หรือเยาวชนน้ันกจ็ะกลับมากระท าความผิดซ า้

เดิมอกี 

ในประเทศไทยน้ันปัจจุบันมีกฎหมายที่ถูกประกาศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบับที่ 108/2557 เร่ือง การปฏบัิติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

เพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกบัการสมัคร

ใจเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดไว้ในข้อ 1 โดยก าหนดเง่ือนไขไว้ว่าต้องเป็นผู้

ต้องสงสยัว่าได้กระท าความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพียง 

2 ฐานความผิดเท่าน้ัน และไม่ปรากฏว่าผู้น้ันเป็นผู้ต้องหา หรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีใน

ความผิดฐานอื่นซ่ึงเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุก หรืออยู่ในระว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของ

ศาล อีกทั้งต้องไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือสังคม หากมีเง่ือนไขครบ

องค์ประกอบทั้งหมดกส็ามารถสมัครเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ ดังน้ีจะเหน็ได้

ว่าประกาศดังกล่าวเปิดช่องให้ผู้ที่ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการฟ้ืนฟูได้ หากแต่การก าหนดให้

เง่ือนไขที่จะสามารถสมัครใจเข้ารับการฟ้ืนฟูตามประกาศดังกล่าวน้ันกระท าได้เพียงแค่ต้องสงสัย

ว่ากระท าความผิดใน 2 ฐานความผิด คือ ฐานเสพ และเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง โดย

ที่บัญชีท้ายประกาศกมี็การก าหนดจ านวนยาเสพติดที่จะถือว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองใน
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จ านวนที่น้อยมาก เช่น เฮโรอีนมีต้องมีน ้าหนักไม่เกิน 100 มิลลิกรัม เป็นต้น ย่อมท าให้เป็น

อุปสรรคต่อการสมัครใจเข้ารับการฟ้ืนฟูของเดก็ และเยาวชนกล่าวคือ หากเดก็หรือเยาวชนที่ต้อง

สงสยัว่ากระท าความผิดถูกตรวจพบว่าเสพและมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองมากกว่า 100 มิลลิกรัม 

กจ็ะไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครอง แต่จะเป็นฐานมียาเสพติไว้เพ่ือ

จ าหน่ายอนัจะท าให้ไม่สามารถใช้ระบบการสมัครใจเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ 

และหากตรวจไม่พบสารเสพติดก็ไม่ถือว่าเป็นผู้เสพย่อมไม่เข้าเง่ือนไขตามมาตรา 19 แห่ง

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ เดก็หรือเยาวชนน้ันกจ็ะต้องถูกด าเนินคดีไป

โดยที่ไม่ได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูอันจะท าให้ประกาศดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้ตามเจตนารมณ์ที่ตราข้ึน

อย่างแท้จริง 

2. ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับระบบสมัครใจเข้ารับการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยไม่ต้องเป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิด เพียงแต่ต้องสงสัยว่า

กระท าความผิดเทา่น้ันเป็นกรณีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ติดยาเสพติดสามารถเข้าสู่กระบวนการได้กว้าง

ขว้างมากข้ึนจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการตราประกาศดังกล่าวออกมาเป็นพระราชบัญญัติแก้ไข

เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพ่ือให้มีระบบดังกล่าวอยู่

ในกฎหมายแม่บทอันจะท าให้การด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับระบบการสมัครใจเข้ารับการฟ้ืนฟู

กระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น ทั้งน้ีผู้เขียนเห็นว่าในส่วนของบัญชีแนบท้ายประกาศ

ดังกล่าวที่ก  าหนดเกี่ยวกับปริมาณยาเสพติดที่จะถือว่ามีไว้ในครอบครองอันเป็นเง่ือนไขส าคัญ

ประการหน่ึงของระบบการสมัครใจเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพน้ันมีการก าหนดปริมาณยาเสพติด

ไว้น้อยเกินไปส่งผลให้หากมีการตรวจพบว่าผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดมีปริมาณยาเสพติด

มากกว่าที่ประกาศก าหนดไว้ ความผิดของผู้น้ันกจ็ะไม่ใช่ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง 

และจะกลายเป็นมีไว้เพ่ือจ าหน่ายซ่ึงกรณีกจ็ะต้องกลับไปใช้พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติดฯ เช่นเดิม ซ่ึงหากจะสามารถเข้ารับการบ าบัดได้น้ันจะต้องปรากฏว่าเป็นผู้ต้องหาว่า

กระท าความผิดฐานเสพและมีไว้เพ่ือจ าหน่าย หากไม่ใช่ผู้ต้องหาดังกล่าว เช่น กรณีที่ตรวจสาร

เสพติดไม่พบ เป็นต้น กจ็ะต้องด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปอันจะท าให้ไม่สมตาม

เจตนารมณ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้วางไว้ ดังน้ันจึงจ าเป็นต้อง

เพ่ิมปริมาณยาเสพติดท้ายประกาศดังกล่าวให้มีปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือเปิดโอกาสให้สามารถให้

ผู้ต้องหว่าเสพยาเสพติดสามารถให้ความยินยอมเพ่ือเข้าสู่กระบวนการได้มากขึ้น 

3. การที่กฎหมายก าหนดบทบัญญัติเป็นเง่ือนไขว่า ถ้าบุคคลผู้เสพยาต้องหาว่ากระท า

ความผิดหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอื่นซ่ึงเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกหรืออยู่

ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล น้ันจะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ ทั้งน้ีโดยไม่ได้แยกว่าผู้กระท าความผิดน้ันจะเป็นบุคคลธรรมดา 

หรือเป็นเดก็หรือเยาวชน ย่อมถือได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่เป็นอุปสรรค และขัดขวางเจตนารมณ์ของ

กฎหมายที่ มุ่งจะคืนเด็กหรือเยาวชนที่มีคุณภาพไม่ติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม ซ่ึงในกรณี
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ดังกล่าวศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันใช้ระบบสมัครใจเข้ารับการบ าบัดส าหรับผู้ที่ยังไม่ถูก

จับกุม และระบบบังคับบ าบัดส าหรับผู้ที่ถูกจับกุมและถูกพิพากษาลงโทษแล้ว กล่าวคือไม่ว่าจะ

เป็นประการใด หากปรากฏว่าบุคคลน้ันติดยาเสพติดกจ็ าเป็นจะต้องเข้ารับการบ าบัด เพราะถือว่า

ผู้ที่ติดยาเสพติดคือผู้ป่วยประเภทหน่ึงที่จะต้องได้รับการรักษาเช่นเดียวกับโรคอื่นๆโดยไม่ได้ต้ัง

เง่ือนไขเกี่ยวกับโทษอย่างอื่นที่บุคคลน้ันได้รับไว้ ซ่ึงในกรณีของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง

กรณีของเด็กและเยาวชนน้ันการที่สามารถน าตัวผู้ที่ ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพฯได้มากย่อมส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้ติดยาเอง และสงัคมโดยรวม ดังน้ันในกรณีผู้ติดยาเสพ

ติดที่เป็นเด็ก หรือเยาวชนกค็วรที่จะต้องเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพซ่ึงอาจจะเป็นก่อนการ

พิจารณาคดี หรือหลังจากมีค าพิพากษาตัดสนิแล้วกต็าม ทั้งน้ีจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป  

ในกรณีดังกล่าวจึงต้องแก้ไขมาตรา 19 โดยการบัญญัติเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ ในกรณี

ของเดก็ หรือเยาวชนที่ศาลมีค าพิพากษาแล้วว่าให้ด าเนินการเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ      

ผู้ติดยาเสพติดไม่ว่าจะต้องหาว่าได้กระท าความผิดอื่น หรือขัดต่อเง่ือนไขในการเข้ารับการฟ้ืนฟู

ประการใดก็ตาม เพราะในกรณีของเด็ก และเยาวชนน้ันการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ                   

ผู้ติดยาเสพติดจะต้องถือว่าเป็นกรณีที่ส าคัญที่สุด เพ่ือให้เดก็ หรือเยาวชนน้ันสามารถกลับไปใช้

ชีวิตร่วมกบัคนในสงัคมได้ 
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