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1. บทน า 

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ได้แพร่ระบาดและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้ น

ทุกปี ถือเป็นภัยคุกคามที่กัดกร่อนบ่อนท าลายประเทศชาติ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคง

ในชีวิตและทรัพย์สินของมวลมนุษยชาติ รวมทั้งความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การเมือง และอธิปไตย

ของนานาอารยประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงและถือเป็นปัญหาเร่งด่วน รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย 

ถือเป็นเร่ืองส าคัญและให้ปัญหาดังกล่าว เป็นวาระแห่งชาติ  

แม้ประเทศไทยได้มีการท าสงครามต่อสู้กับยาเสพติดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน   

แต่กยั็งไม่บรรลุถึงผลสัมฤทธิ์สูงสุดในลักษณะของการควบคุมปัญหายาเสพติดได้อย่างสิ้ นเชิง 

สาเหตุส าคัญสืบเน่ืองมาจากการพัฒนาของโลกในยุคปัจจุบัน และวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี      

มีเทคนิควิธีการสมัยใหม่เป็นเคร่ืองมือ มีการติดต่อสื่อสารและการคมนาคมแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ 

(Globalization) ที่เอื้ อประโยชน์อย่างย่ิงต่อการประกอบอาชญากรรม จะเหน็ได้ว่าสังคมไทยมิได้

เผชิญเฉพาะปัญหาอาชญากรรมพ้ืนฐาน แต่ก าลังเผชิญกบัปัญหาอาชญากรรมพิเศษที่มีการพัฒนา

รูปแบบวิธกีารด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ และมีลักษณะเป็นเครือข่าย ผู้กระท าความผิดมี

ความรู้ ความเช่ียวชาญ ก่อความเสียหายและผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ การเมืองและ

ความม่ันคงของประเทศ 

โครงสร้างของอาชญากรรมยาเสพติด ประกอบด้วยส่วนส าคัญอยู่ 3 ส่วน คือ 

1. คน อนัได้แก่ ผู้กระท าความผิด 

2. ยาเสพติด อนัได้แก่ วัตถุหรือสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมาย  

3. เงิน ทรัพย์สนิหรือรายได้จากการกระท าความผิด  

ดังน้ัน หากภาครัฐต้องการเอาชนะสงครามยาเสพติด จึงจ าเป็นต้องท าลายโครงสร้าง

ดังกล่าวให้หมดไปอย่างเดด็ขาด ซ่ึงต้องด าเนินการในทุกด้าน นอกจากมาตรการทางบริหารแล้ว 

มาตรการทางกฎหมายกมี็ความส าคัญอย่างมากที่จะควบคุมหรือลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีดพีนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นมาตรการหลักในการปราบปรามยาเสพติด และที่ส าคัญต้องไม่

ละเลยที่จะด าเนินมาตรการด้านการป้องกัน ด้วยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาหรือ

ผลกระทบของปัญหาหรืออาชญากรรมยาเสพติด  

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาจึงได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ  ว่า

ด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 และ

ได้วางแนวทางปฏบัิติตามข้อผูกพันของอนุสัญญาฯ ที่ประเทศไทยต้องยึดถือปฏบัิติ โดยการออก

มาตรการทางกฎหมายรองรับการปฏบัิติตามอนุสัญญาฉบับแรก อาท ิมาตรการสมคบกันกระท า

ความผิด และมาตรการสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตาม

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534    ออก

ใช้บังคับ เม่ือวันที่ 28 กนัยายน 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปราบปรามผู้กระท าความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติดมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และเพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมาย พระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 น้ัน มีมาตรการที่สามารถจับกุมด าเนินคดีกับบุคคลผู้อยู่เบ้ืองหลังในการ

กระท าความผิด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายทุน ผู้สมคบกันกระท าความผิด และผู้สนับสนุนหรือ

ช่วยเหลือในการกระท าความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด มาลงโทษได้อย่างกว้างขวางและรอบด้าน     มาก

ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือ ตามมาตรา 6 และความผิดฐานสมคบ ตาม

มาตรา 8 โดยปรับใช้อย่างผสมผสานกับมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่แล้ว อาทิเช่น ประมวล

กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา  

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด ได้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอดแต่ปัญหายาเสพติดยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างกว้างขวาง เน่ืองจากการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในแต่ละคร้ังมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคน แต่ละบุคคลมี

บทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกนัไป ดังน้ันมาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับควรเป็นมาตรการที่สามารถ

บังคับใช้ได้จริงกบัผู้กระท าความผิดแต่ละบุคคล อีกทั้ง การแก้ปัญหาดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่าง

ย่ิงที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสงัคมไทยควรจะได้มีโอกาสร่วมกันในการศึกษา วิเคราะห์อย่างเป็น

องค์รวม เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเทจ็จริงใด ๆ ที่ท  าให้มาตรการทางกฎหมายในการ

ปราบปรามยาเสพติดมีประสทิธภิาพ เหมาะสมกบับริบทสงัคมไทย 

การศึกษาน้ี ผู้เขียนจึงมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ท  าให้มาตรการทาง

กฎหมายในการปราบปรามยาเสพติดในสังคมไทยไม่ได้ผลเท่าที่ควร โดยศึกษาถึงปัญหาการ

ก าหนดบทลงโทษความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ

มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และศึกษากฎหมาย

ต่างประเทศ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาตลอดจนการแก้ไขปัญหาและข้อจ ากดั เพ่ือให้

การบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ได้สัดส่วนเป็นธรรม

และเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินคดีที่มีผู้กระท าความผิดหลาย
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คนเข้ามาเกี่ ยว ข้อง ตามหลักการใช้มาตรการบังคับทางอาญาให้เหมาะสมกับบุคคล 

(Individualization of Punishment) รวมทั้ง เพ่ือพัฒนามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม ต่อไป 

 

2. แนวคิด ทฤษฎีและสภาพปัญหาการก าหนดบทลงโทษความผิดฐานสนบัสนุน

หรือช่วยเหลือในความผดิเกีย่วกบัยาเสพติด 

ความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติดถือเป็นอาชญากรรมประเภทหน่ึง ที่มีอัตราการเกิดและทวี

ความรุนแรงมากย่ิงขึ้ น อีกทั้งยังมีเครือข่ายที่ขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน หรืออาจกล่าวได้ว่าสังคมไทย

ปัจจุบันมิได้เผชิญเฉพาะปัญหาอาชญากรรมพ้ืนฐาน แต่ก าลังเผชิญกบัปัญหาอาชญากรรมพิเศษที่

มีการพัฒนารูปแบบการกระท าความผิดที่เป็นองค์กรอาชญากรรม (Criminal Organization)  

ผู้เขียนจึงได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของอาชญากรรม สภาพปัญหา

การก าหนดบทลงโทษและแนวทางการก าหนดบทลงโทษที่เหมาะสมส าหรับผู้ร่วมกระท าความผิด

ในฐานะสนับสนุนหรือช่วยเหลือ ในความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด รวมถึงหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัลกัษณะอาชญากรรมยาเสพติด 

การศึกษาอาชญากรรมยาเสพติด จ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องเข้าใจความหมายของค าว่า 

“อาชญากรรม” และลักษณะโดยทั่วไปของอาชญากรรม เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมหรือการกระท าที่

ฝ่าฝืน เป็นปฏปัิกษ์ต่อสังคมอย่างรุนแรง สังคมจึงควรที่จะต้องมีมาตรการในการด าเนินการ ต่อ

พฤติกรรมหรือการกระท าความผิดดังกล่าว โดยผู้กระท าความผิดต้องได้รับโทษจากการกระท าของ

เขา อีกทั้งยังได้ศึกษาถึงความหมายของค าว่า อาชญากรรม (Crime) องค์กรอาชญากรรม 

(Criminal Organization) ยาเสพติด (Narcotics Drug) และประเภทของอาชญากรรม 

2.2 โครงสรา้งของความผดิอาญา 

การจะวินิจฉัยว่าบุคคลใดต้องรับผิดในทางอาญาส าหรับการกระท าของตนเองหรือไม่ 

โดยทั่วไปต้องพิจารณาจาก “โครงสร้างความรับผิดอาญา”  

โครงสร้างความรับผิดอาญา ซ่ึงมีสาระส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

1) การกระท าครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ ได้แก่ องค์ประกอบภายนอกและ

องค์ประกอบภายใน 

2) การกระท านั้นผิดกฎหมาย และ 

3) ผู้กระท ามีความช่ัวร้ายหรือความช่ัว  

โครงสร้างของความผิดอาญาของประเทศต่าง ๆ มีวิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไป 

ความแตกต่างกันน้ีมิใช่เกิดขึ้ นจากความแตกต่างของระบบกฎหมาย ดังน้ัน จึงควรศึกษา

โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของแต่ละประเทศประกอบด้วย 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกบัการกระท าความผดิในทางอาญา 

1) ทฤษฎีว่าด้วยการกระท าในทางอาญา
 
จากการศึกษาวิเคราะห์การกระท าของมนุษย์

และจากผลของการวิเคราะห์การกระท าของมนุษย์ท าให้เกิดทฤษฎีว่าด้วยการกระท าที่ส าคัญ 2 
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ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการกระท าก่อให้เกิดผล (Kausale Handlungslehre) และทฤษฎีความมุ่งหมาย

ของการกระท า (Finale Handlungslehre) 

2) ทฤษฎีการแบ่งแยกผู้กระท าความผิดกบัผู้ร่วมกระท าความผิด คือ  

- ทฤษฎีการร่วมกระท าความผิดในทางภาวะวิสัย เป็นทฤษฎีที่ถือเอาการกระท า

เป็นหลัก กล่าวคือ การกระท าของใครที่ท  าให้เป็นการกระท าที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ

เป็นความผิด และผู้ที่กระท าครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ กเ็ป็นผู้กระท าความผิด  

- ทฤษฎีการร่วมกระท าความผิดในทางอัตตวิสัย เป็นทฤษฎีที่ถือเจตนาของ

ผู้กระท าความผิดเป็นหลัก กล่าวคือ พิจารณาด้านจิตใจของผู้กระท าว่าได้ถือเอาการกระท าเป็น

การกระท าของตนเอง (To Be His Own) หรือเป็นการกระท าเพ่ือผู้อื่น (Act of Another) ซ่ึงหาก

ผู้กระท าได้กระท าอย่างเป็นการกระท าของตนเองกถ็ือว่าเป็นผู้กระท าความผิด แต่ถ้าได้กระท า

อย่างเป็นการกระท าเพ่ือผู้อื่นกจ็ะถือว่าเป็นผู้ร่วมกระท าความผิด 

 - ทฤษฎีความรับผิดของบุคคลในทางอาญา ในปัจจุบันการกระท าความผิดทาง

อาญามักมีผู้ร่วมกระท าความผิดมากกว่าหน่ึงคน โดยบุคคลแต่ละคนที่ร่วมในการกระท าความผิด 

ไม่ว่าจะเป็นผู้กระท าความผิด หรือผู้ร่วมกระท าความผิดกย่็อมมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน

ออกไป ดังน้ัน การพิจารณาความรับผิดของผู้กระท าความผิด และผู้ร่วมกระท าความผิดย่อมมี

ความแตกต่างกนัด้วย ตามบทบาทและหน้าที่ในการกระท าความผิด 

 - ทฤษฎีนายเหนือการกระท าความผิด เป็นทฤษฎีที่ได้แบ่งแยกผู้กระท าระหว่างการ

เป็น “ผู้กระท าความผิด” กับการเป็น “ผู้ร่วมกระท าความผิด” กล่าวคือ ผู้ที่มีอ านาจเหนือที่จะ

สามารถควบคุมการกระท าที่ก่อให้เกิดความผิดได้เท่าน้ัน คือ “ผู้กระท าความผิด” ส่วน “ผู้ร่วม

กระท าความผิด” กคื็อ ผู้ที่ไม่มีอ านาจเหนือที่จะควบคุมการกระท าที่ก่อให้เกดิความผิดน้ันได้  

2.4 แนวความคิดเกีย่วกบัความรบัผดิในทางอาญา 

การศึกษาลักษณะของการกระท าความผิดที่มีผู้ร่วมกระท าความผิดหลายคน เพ่ือแยก

ผู้กระท าความผิดแต่ละคนออกจากกันตามลักษณะของการกระท าและสะดวกแก่การพิจารณาคดี 

ในการบัญญัติกฎหมายอาญาเกี่ยวกบัผู้ร่วมกระท าความผิด แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดังน้ี 

1) ระบบผู้กระท าความผิดหน่ึงเดียว เป็นระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศที่บัญญัติ

กฎหมายอาญาโดยถือว่าผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระท าความผิดทุกคนต่างเป็น “ผู้กระท าความผิด” 

ในความผิดที่เกิดข้ึน ไม่ค านึงว่าการมีส่วนร่วมของเขาจะมีความส าคัญต่อการกระท าทั้งหมดน้ัน

หรือไม่ อย่างไร ในระบบผู้กระท าความผิดหน่ึงเดียวจะระวางโทษผู้มีส่วนร่วมในการกระท าความผิด

เทา่กนัทั้งหมด 

2) ระบบผู้ร่วมกระท าความผิด เป็นระบบกฎหมายของกลุ่มประเทศที่บัญญัติกฎหมาย

อาญาโดยมีการแบ่งแยกผู้มีส่วนร่วมในการกระท าความผิดออกไปเป็นหลายประเภทอย่างชัดแจ้ง 

โดยแยกแยะ “ผู้กระท าความผิด” ออกเป็น ผู้กระท าความผิดโดยทางตรง ผู้กระท าความผิดโดย
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ทางอ้อม ผู้ร่วมกระท าความผิดด้วยกัน หรือตัวการ และผู้กระท าความผิดข้างเคียง ผู้ก่อให้ผู้อื่น

กระท าความผิด และผู้สนับสนุนการกระท าความผิด 

รวมทั้งได้ศึกษาลักษณะของตัวการ และลักษณะของการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ ตาม

มาตรา 83 และมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

2.5 ความผิดฐานสนบัสนุนหรือช่วยเหลือ และฐานสมคบกนักระท าความผิด ตาม

พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผดิเกีย่วกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534   

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534 มีสาระส าคัญอยู่ 3 ประการ คือ  

(1)  เขตอ านาจศาล 

พระราชบัญญัติฉบับน้ี ได้ขยายเขตอ านาจของศาลให้กว้างขวางกว่าเขตอ านาจ

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

(2)  ฐานความผิด 

ส าหรับฐานความผิด ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับน้ี ประกอบด้วย  

ก. ความผิดฐานกระท าการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ผู้กระท าความผิดฐานน้ีจะต้องระวางโทษเช่นเดียวกบัตัวการในความผิดน้ัน (มาตรา 6) 

ข. ความผิดฐานพยายามกระท าความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด ผู้กระท าความผิดฐาน

น้ีต้องระวางโทษตามที่ก  าหนดไว้ส าหรับความผิดน้ัน เช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดส าเรจ็ (มาตรา 

7) 

ค. ความผิดฐานกระท าการสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้ นไปเพ่ือกระท าความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด ผู้กระท าความผิดฐานน้ีต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 

บาท (มาตรา 8 วรรคหน่ึง) 

เม่ือมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุมีการสมคบกันดังกล่าว 

ผู้กระท าการสมคบต้องระวางโทษตามที่ก  าหนดไว้ส าหรับความผิดน้ัน (มาตรา 8 วรรคสอง) 

ง. ข้าราชการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่

ก าหนดไว้ส าหรับความผิดน้ัน (มาตรา 10) 

(3)  การริบทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่ถูกริบตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี มี 2 ประเภท คือ

ทรัพย์สนิที่เกี่ยวเน่ืองกบัการกระท าความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด และทรัพย์สนิของกลาง 

หลักการกฎหมายยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ฉบับน้ี ใช้กับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้  5 ข้อหาหลัก คือ ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซ่ึง

ยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือพยายามกระท า

ความผิด 5 ฐานความผิดดังกล่าวด้วย และต้องยาเสพติด 25 ชนิด ตามที่ระบุในกฎกระทรวง  
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รวมทั้งศึกษาถึงลักษณะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการด าเนินคดียาเสพติดใน

ข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิด ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือทราบถึง 

ความหมาย ขอบเขต ข้อจ ากดั และการก าหนดบทลงโทษ ส าหรับข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือใน

ความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด และความผิดฐานสมคบกนักระท าความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด  

เน่ืองจากกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด มีบทบัญญัติบางประการซ่ึงแตกต่างจาก

บทบัญญัติในกฎหมายอาญา หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษของกฎหมายยาเสพติด เช่น 

การสนับสนุนการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นการกระท าที่เป็นการช่วยเหลือ

หรือให้ความสะดวกก่อนหรือขณะกระท าความผิด ซ่ึงผู้สนับสนุนการกระท าความผิดต้องระวาง

โทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่สนับสนุนหรือช่วยเหลือ (ดู

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86) ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า “ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกบัตัวการในความผิดน้ัน 

(1) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิด 

(2) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ เพ่ือประโยชน์ 

หรือให้ความสะดวกแก่การกระท าความผิด หรือเพ่ือมิให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษ 

(3) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่ประชุม ที่พ านัก หรือที่ซ่อนเร้น เพ่ือช่วยเหลือ 

หรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระท าความผิด หรือเพ่ือช่วยเหลือให้ผู้กระท าความผิดพ้นจากการจับกุม 

(4) รับเงิน ทรัพย์ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระท าความผิด เพ่ือประโยชน์หรือ

เพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้กระท าความผิด หรือเพ่ือมิให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษ 

(5) ปกปิด ซ่อนเร้น หรือเอาไปเสียซ่ึงยาเสพติดหรือวัตถุใด ๆ ที่ใช้ในการกระท า

ความผิด เพ่ือช่วยเหลือผู้กระท าความผิด 

(6) ช้ีแนะ หรือติดต่อบุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ในการกระท าความผิด 

ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สนิ ที่พ านัก หรือที่ซ่อนเร้น เพ่ือช่วยบิดา มารดา บุตร 

สามี หรือภริยาของตน ให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผู้น้ันหรือจะลงโทษผู้น้ันน้อยกว่า

ที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดน้ันเพียงใดกไ็ด้” 

2.6 มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศเกีย่วกบัยาเสพติด 

ประเทศไทยได้ตระหนักและให้ความส าคัญแก่ปัญหาองค์กรอาชญากรรมยาเสพติด 

เพราะยาเสพติดสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก จึงได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

ค.ศ. 1988 และร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่

จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000  
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3. มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามผูส้นบัสนุนหรือช่วยเหลือในความผิด

เกีย่วกบัยาเสพติดของต่างประเทศ 

ส าหรับกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิด ในความผิด

เกี่ยวกบัยาเสพติด ได้ศึกษาค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศ ดังต่อไปนี้  

ในส่วนของสหรัฐอเมริกา ได้น าหลักการสมคบกันกระท าความผิดตามกฎหมาย 

Racketeer Influenced and Corrupt Organization Statue (RICO) มาใช้เสริมหลักตัวการ ผู้ใช้ 

ผู้สนับสนุน ในประมวลกฎหมายอาญา  

ส าหรับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มิได้บัญญัติโทษส าหรับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ

ผู้กระท าความผิด ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไว้โดยเฉพาะ กจ็ะน าบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายอาญามาบังคับใช้ เน่ืองจากกฎหมายยาเสพติดถือเป็นกฎหมายอาญา 

ส าหรับสาธารณรัฐฝร่ังเศสกเ็ช่นเดียวกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กล่าวคือ มิได้

บัญญัติโทษส าหรับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิด ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไว้

โดยเฉพาะ กจ็ะน าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาบังคับใช้ เน่ืองจากกฎหมาย ยาเสพ

ติดถือเป็นกฎหมายอาญา 

 

4. วิเคราะหบ์ทลงโทษฐานสนบัสนุนหรือช่วยเหลือ ในความผดิเกีย่วกบัยาเสพติด 

ศึกษาถึงที่มาของกฎหมายเพ่ือใช้เป็นหลักในการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการ

ลงโทษส าหรับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิด ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตาม

กฎหมายประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ นอกจากน้ี จะได้วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค

ในการด าเนินคดีดังกล่าว เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายให้มีมาตรการทางกฎหมายที่

ทันสมัยและเหมาะสมกับการต่อต้านและการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมยาเสพติดที่มีการ

พัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ต่อไป 

4.1 วิเคราะหห์ลกัการสนบัสนุนหรือช่วยเหลือ ในความผดิเกีย่วกบัยาเสพติด 

เน่ืองจากกฎหมายอาญา หมายความรวมถึง กฎหมายที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการกระท า

หรือไม่กระท าการอย่างใดเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ ดังน้ัน หากกฎหมายฉบับใดกต็าม ที่มี

บทบัญญัติก าหนดให้การกระท าหรือละเว้นกระท าเป็นความผิด และก าหนดให้ต้องได้รับโทษ       

5 ประเภท ตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ได้แก่ โทษประหารชีวิต จ าคุก กักขัง 

ปรับ และริบทรัพย์สิน ย่อมถือได้ว่าเป็นกฎหมายอาญาทั้งสิ้ น  กฎหมายยาเสพติดกม็ีลักษณะ

เช่นเดียวกัน คือ มีบทบัญญัติที่ก  าหนดให้การกระท าหรือละเว้นการกระท าเป็นความผิดและต้อง

ได้รับโทษ จึงถือเป็นกฎหมายอาญาด้วยเช่นกนั   

ส าหรับความผิดฐานสนับสนุนน้ัน นอกจากจะบัญญัติไว้ในมาตรา 86 แห่งประมวล

กฎหมายอาญา ซ่ึงบัญญัติให้ผู้สนับสนุนการกระท าความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของ

โทษที่ก  าหนดไว้ส าหรับความผิดที่สนับสนุนน้ัน ในขณะที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
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ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 6 บัญญัติให้ผู้กระท าการ

สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิด ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ต้องระวางโทษ

เช่นเดียวกับตัวการในความผิด ทั้งที่ลักษณะการสนับสนุนหรือช่วยเหลือตามประมวลกฎหมาย

อาญา มิได้ก าหนดลักษณะของการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือไว้อย่างชัดแจ้ง ค าว่าการสนับสนุน

หรือการช่วยเหลือให้ความสะดวกเป็นค าที่มีความหมายอย่างกว้าง โดยไม่จ ากัดว่าต้องกระท าการ

ด้วยวิธีการใดๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจกไ็ด้ พระราชบัญญัติมาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 กเ็ช่นเดียวกับประมวลกฎหมาย

อาญา แตกต่างกันเพียงบทลงโทษ โดยพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ได้ก าหนดบทลงโทษในสัดส่วนที่รุนแรงกว่า คือ ลงโทษ

เทา่ตัวการ ซ่ึงเมื่อน ามาพิจารณากับอัตราโทษความผิดยาเสพติดมีการก าหนดบทลงโทษที่รุนแรง

ถึงขั้นประหารชีวิตแล้ว จึงท าให้บทลงโทษตามมาตรา 6 ย่ิงทวีความรุนแรงมากขึ้ นเมื่อเทียบกับ

บทลงโทษตามมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมจากการ

ลงโทษที่ไม่ได้สดัส่วนต่อการกระท าความผิด และอาจมีผลต่อการใช้มาตรการบังคับทางอาญาของ

ศาล ซ่ึงอาจเป็นประเดน็ท าให้ศาลล าบากใจในการที่จะพิจารณาลงโทษผู้สนับสนุนหรือช่วยเหลือ 

ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเช่นเดียวกันกับตัวการในการกระท าความผิดในกรณี   ที่ความผิด

น้ันมีอตัราโทษที่สงู เช่น แม่บ้านโรงแรมแห่งหน่ึงรับจ้างเปิดบัญชีและได้มอบบัญชี เงินฝากให้กับ

ผู้ค้ายาเสพติดเพียงหวังเงินค่าจ้างเพียง 500 บาท แต่ต้องถูกลงโทษประหารชีวิตเท่าตัวการที่น า

บัญชีไปใช้ในการรับโอนเงินค่ายาเสพติดของเครือข่ายการค้ายาเสพติด ที่ถูกจับกุมพร้อมยาบ้า 

จ านวน 1,000,000 เมด็ เป็นต้น 

4.2 วิเคราะหล์กัษณะของตวัการและผูส้นบัสนุน 

ค าว่า “ตัวการ” เกิดจากการที่มีบุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไป มีเจตนาที่จะกระท าความผิด

อย่างเดียวกันและมีการกระท าความผิดน้ันร่วมกัน กล่าวคือ ต้องร่วมกันทั้งการกระท าและเจตนา 

และตัวการถือเป็นผู้ลงมือกระท าให้เกดิผลอนัเป็นอันตรายขั้นสดุท้ายของความผิดน้ัน  

แต่ส าหรับ “ผู้สนับสนุนหรือช่วยเหลือ” เป็นเพียงบุคคลที่มีส่วนในการกระท าความผิด

เพียงการให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการกระท าความผิดของผู้อื่นเพียงเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้ท า

ให้เกดิผลอนัเป็นอนัตรายขั้นสดุท้ายของการกระท าความผิดน้ันๆ 

4.3 เปรียบเทียบบทลงโทษฐานสนบัสนุนหรือช่วยเหลือ ในความผิดเกีย่วกบัยาเสพติด 

ของประเทศไทยกบัต่างประเทศ  

กฎหมายสหรัฐอเมริกา ถือว่าความผิด “CONSPIRACY” ได้รวมลักษณะของการร่วม

วางแผน ช่วยเหลือเข้าไว้ด้วยกัน ใน Model Penal Code Sec.5.03 Criminal Conspiracy ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รวมเอาหลักการสมคบและการสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิด 

ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไว้ด้วยกันในความผิดสมคบ (Conspiracy) โดยมีมาตรการในการ

ลงโทษบุคคลที่เทา่เทยีมกนั 
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กฎหมายยาเสพติดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มิได้บัญญัติบทลงโทษส าหรับ

ความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือไว้โดยเฉพาะ ดังน้ัน จึงต้องน ากฎหมายอาญามาใช้บังคับ ซ่ึง

กฎหมายอาญาเยอรมัน ได้มีการแบ่งแยกผู้กระท าความผิด ผู้ใช้ และผู้สนับสนุนออกจากกันอย่าง

ชัดเจน และยังมีการลดหย่อนโทษของผู้สนับสนุนลงจากผู้กระท าความผิดอีกด้วย ซ่ึงมีความ

คล้ายคลึงกบัการแบ่งแยกลักษณะของตัวการ ผู้ใช้ และผู้สนับสนุน ตามกฎหมายอาญาไทย  

กฎหมายอาญาของสาธารณรัฐฝร่ังเศสในเร่ืองของผู้กระท าความผิดกับผู้สนับสนุนน้ัน 

มีความคล้ายกบักฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาตรงที่เป็นประเทศที่ใช้ระบบผู้กระท าความผิด

หน่ึงเดียวเหมือนกนั กฎหมายยาเสพติดของสาธารณรัฐฝร่ังเศส มิได้บัญญัติบทลงโทษส าหรับการ

กระท าความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือไว้โดยเฉพาะ ดังน้ัน จึงต้องน ากฎหมายอาญามาใช้

บังคับ ตามกฎหมายอาญาฝร่ังเศส โทษของผู้ร่วมกระท าความผิด ฉบับก่อนปี 1810 ผู้ร่วมกระท า

ความผิดจะต้องรับโทษเท่ากับผู้ลงมือกระท าความผิด ต่อมาได้แก้ไขบทบัญญัติดังกล่าว ซ่ึง

ปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส ผู้ร่วมกระท าความผิดจะต้องรับโทษเสมือนเป็นผู้ลงมือ

กระท าความผิด การแก้ไขคล้ายกับว่าไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงอะไรเลย แต่ในทางปฏบัิติแล้วศาล

ฝร่ังเศสไม่จ าต้องลงโทษผู้ร่วมกระท าความผิดเทา่กบัผู้ลงมือกระท าความผิด 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

การศึกษามาตรการทางกฎหมายส าหรับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิด 

ในความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 เกี่ยวกับบทก าหนดโทษ ในความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือ

ผู้กระท าความผิด ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 6 โดยให้ยกเลิกมาตรา 6(1) และ

ให้น าบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับแทน เพ่ือสอดคล้องกับการตกลงกัน

กระท าความผิดของขบวนการอาชญากรรมซ่ึงมักจะมีผู้ร่วมกระท าความผิดมากกว่าสองคน 

2. ควรก าหนดโทษทางอาญาใหม่เพ่ือให้ศาลสามารถใช้มาตรการบังคับทางอาญาได้

มากข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือให้เหมาะสมกบัตัวผู้กระท าความผิดและค านึงถึงผลของโทษที่จะเกิดข้ึนกับ ชีวิต

ของผู้กระท าความผิดในสังคมในอนาคตด้วย ตามหลักการใช้มาตรการบังคับทางอาญา ให้

เหมาะสมกับบุคคล (Individualization of Punishment) โดยควรค านึงถึงพฤติกรรมและลักษณะ

ของการกระท า ความร้ายแรงของการกระท า และความเป็นไปได้ในการบังคับโทษกับผู้กระท า

ความผิดคนน้ัน โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระท าความผิด จึงต้องพิจารณาไปไกลกว่าการ  ที่

จะก าหนดว่าผู้กระท าความผิดควรจะได้รับโทษเท่าใด แต่จะต้องมองไปถึงการแก้ไขพฤตินิสัยของ

ผู้กระท าความผิดน้ันด้วย เพ่ือความเป็นไปได้ในการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทย และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินคดีผู้กระท าความผิดต่อไป  
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การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัญหาการก าหนดบทลงโทษฐานสนับสนุนหรือ

ช่วยเหลือ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติด พ.ศ. 2534 ซ่ึงผู้เขียนมุ่งเน้นศึกษาบทลงโทษใน มาตรา 6(1) แห่งพระราชบัญญัติ

มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 กับมาตรา 86 แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ยังมีอนุมาตราอื่นอีก 5 อนุมาตรา (มาตรา 6(2)-(6)) 

ที่น่าสนใจ และเพ่ือให้เกิดความครบถ้วนตามบทบัญญัติของมาตรา 6 ผู้เขียนเห็นว่า ควรมีการ

ศึกษาวิจัยในอนุมาตราอื่นในการวิจัยคร้ังต่อไป 
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