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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธฉ์บับน้ีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาถึง ปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลมาตรการ

ในการควบคุมตัวบุคคลในคดียาเสพติด เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรการในการ

ควบคุมตัวบุคคลในคดียาเสพติดไว้ในอ านาจรัฐ ตั้งแต่ในช้ันการสืบสวน สอบสวน จับกุม และ

ควบคุมตัวบุคคลโดยเจ้าพนักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในช้ันก่อนพนักงาน

สอบสวน ซ่ึงการควบคุมตัวบุคคลในคดียาเสพติดเป็นการก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม

หลักนิติธรรม (The  Rule  of  law) แต่เป็นกรณีจ าเป็นที่ต้องมาตรการดังกล่าวมาบังคับใช้   

เพ่ือมุ่งถึงประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติด (Crime  Control) (คณะนิติศาสตร์ ปรีดี 

พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์,2551,1) แต่มาตรการดังกล่าวรัฐต้องค านึงถึงหลักประกัน

สทิธแิละเสรีภาพของบุคคลตามหลักสากลของสหประชาชาติ    

จากการศึกษาพบว่า ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาใหญ่ระหว่างประเทศที่มีพัฒนาการ

ของการกระท าความผิดที่ ซับซ้อนและเป็นองค์กรอาชญากรรม ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

คุณภาพทรัพยากร บุคคล สงัคม เศรษฐกจิ และการเมืองภายในรัฐประกอบกับในปัจจุบันรูปแบบ

กระบวนการในคดียาเสพติดจ าเป็นต้องมีการพิจารณาคดียาเสพติดโดยตรง กระบวนการพิจารณา

คดีน้ันเป็นกระบวนการเร่ิมต้นเพ่ือค้นหาความจริงและน าไปสู่การพิสูจน์ความผิดหรือความ

บริสุทธิ์ในการพิจารณาคดีต่อไป ซ่ึงการเร่ิมต้นเมื่อเร่ิมกระท าความผิดและเพ่ือประสิทธิภาพใน

การค้นหาความจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน กฎหมายจึงได้มีการก าหนดให้เจ้าพนักงาน

บังคับใช้กฎหมายได้หลายประการ อย่างเช่นในเร่ืองการค้น การจับกุม การควบคุมตัว ซ่ึง

กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ มีการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเฉพาะในการเร่ืองการควบคุมตัว หรือการเอาไว้ในอ านาจรัฐน้ัน ในการน าตัว

ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสยัเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาโดยปกติทั่วไปน้ัน เมื่อน ามาใช้กับ

อาชญากรรมในคดียาเสพติดไม่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในคดียาเสพติดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากอาชญากรรมในคดียาเสพติดให้ผลตอบแทนสูง สร้างผลก าไรและความ

ร ่ารวยให้แก่ผู้กระท าได้อย่างมหาศาล จึงเป็นเร่ืองที่ไม่ยากนักที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงจะสามารถ

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ  คณะนิตศิาสตร์ ปรีดด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ตัดสินใจเข้าร่วมกระท าความผิดได้โดยไม่ค านึงถึงโทษที่ตามมา ด้วยเหตุน้ีเองรัฐจึงได้มีการออก

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหลายฉบับ เพ่ือเพ่ิมมาตรการพิเศษในการแก้ปัญหาความซับซ้อน

ของอาชญากรรม รวมทั้งความยุ่งยากในการรวบรวมพยานหลักฐาน ตั้งแต่ช้ันสอบสวน แสวงหา

พยานหลักฐาน การสอบสวน การฟ้องร้องด าเนินคดี และการลงโทษเข้ามาในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา เพ่ือเพ่ิมมาตรการในการแสวงหาข้อเทจ็จริงและการให้อ านาจในการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดให้ได้ผลโดยเดด็ขาดและมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

ซ่ึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 บัญญัติ

ไว้ว่า “เพ่ือประโยชน์ในการปฏบัิติการตามมาตรา 14 ให้ถือว่ากรรมการ เลขาธกิาร รองเลขาธิการ 

และเจ้าพนักงานซ่ึงได้รับมอบหมายให้มีอ านาจตามมาตรา14(3) มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ

พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ทั่วราชอาณาจักร และให้มี

อ านาจควบคุมผู้ถูกจับตามมาตรา 14 (3) ไว้เพ่ือท าการสอบสวนได้เป็นเวลาไม่เกินสามวัน เมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าว หรือก่อนน้ัน ตามที่จะเห็นสมควร ให้ส่งตัวผู้ถูกจับไปยังพนักงาน

สอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพ่ือด าเนินการต่อไปทั้งน้ีโดยมิให้ถือว่า

การควบคุมผู้ถูกจับดังกล่าวเป็นการควบคุมของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา” โดยมิให้นับรวมกับการควบคุมตัวดังกล่าวตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา   

ด้วยเหตุน้ีการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  

ในตามมาตรา 15 ที่ให้อ านาจในการควบคุมตัวผู้กระท าความผิดตามมาตรา 14 (3) วางหลักไว้

เพียงว่า “การจับกุมบุคคลใดๆ ที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” พร้อมทั้งสามารถควบคุมตัว

ผู้กระท าความผิดไว้เพ่ือท าการสอบสวนได้ไม่เกิน 3 วัน ซ่ึงมีอ านาจในการควบคุมตัวมากกว่าที่

พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา ตามมาตรา 87 ซ่ึงก าหนดอ านาจ

ในการควบคุมตัวผู้กระท าความผิดไว้เพ่ือท าการสอบสวนได้ไม่เกิน 48 ช่ัวโมงโดยมิให้นับการ

ควบคุมตัวของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รวมกับการควบคุมตัว

พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงเท่ากับว่าผู้ต้องหาว่ากระท า

ความผิดในคดียาเสพติดจะต้องถูกควบคุมตัวตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นระยะเวลา 5  

วัน ดังน้ันการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดน้ันสามารถกระท าได้

หรือไม่  ขัดแย้งต่อหลักนิติธรรมหรือไม่ พร้อมทั้งการควบคุมตัวในช้ันก่อนพนักงานสอบสวน  

โดยการใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวสามารถกระท าได้หรือไม่  มาตรการควบคุมตัวผู้ต้องหาว่า

กระท าความผิดในคดียาเสพติดในการบังคับใช้กฎหมายกระท าเกินขอบเขตในการคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมหรือไม่ 
เน่ืองจากลักษณะของการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีความแตกต่างไปจาก

กระท าความผิดอาญาทั่วไป ซ่ึงในการบังคับใช้กฎหมายในบางกรณีมีความจ าเป็นต้องน าประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญามาบังคับใช้โดยอนุโลมท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการด าเนินคดี  
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ประกอบกบัในช่วงเวลาของการบังคับใช้กฎหมายในคดียาเสพติดมีความซับซ้อนมากขึ้น พร้อมทั้ง

ยังขาดการตรวจสอบถ่วงดุลใช้อ านาจในการปฏบัิติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือรับรองการใช้อ านาจอย่างชัดเจน เน่ืองจากการด าเนินคดีใน

กระบวนการยุติธรรมมีผลกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงต้องพยามรักษาความสมดุล  

(Checks  and  Balances) ระหว่างอ านาจรัฐในการน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ และเพ่ือเป็น

หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยไม่มีความโน้มเอียงไปทางหน่ึงทางใดมากนัก จึง

จ าเป็นต้องมีการก าหนดขอบเขตการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ เพ่ือมิให้เจ้าพนักงานใช้อ านาจตามอ าเภอใจ

เกินความจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ล่วงละเมิดต่อกฎหมาย โดยการทรมานร่างกาย

และจิตใจผู้กระท าความผิด เพ่ือบีบบังคับให้ผู้กระท าความผิดรับสารภาพ โดยมิได้มุ่งแสวงหา

พยานหลักฐานหรือความจริงจากตัวผู้กระท าความผิด โดยไม่อาจกล่าวได้ว่าผู้กระท าความผิด จะ

ถูกควบคุมตัวไว้ด้วยเง่ือนไขอย่างไร ระยะเวลา โดยการน าตัวผู้กระท าความผิดไปเข้าสถานที่ใน

การควบคุมตัวของหน่วยงาน  และวิธีการสอบสวนจะท ากันอย่างไรน้ัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้า

พนักงาน กระบวนการสอบสวนนั้นเป็นเพียงการด าเนินการกบัผู้ต้องสงสยัว่าเป็นผู้กระท าความผิด

เทา่น้ัน และยังไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้กระท าความผิด ตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา

หรือผู้ต้องสงสัยเป็นผู้บริสุทธิ์  (Presumption of Innocence) ซ่ึงเป็นมาตราสากลที่ทั่วโลกยอมรับ   

โดยประเทศร่วมเป็นภาคีด้วยในปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ข้อ 11 “1. 

บุคคลซ่ึงถูกกล่าวหาด้วยความผิดทางอาญา สทิธทิี่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่า

จะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปิดเผย ณ ที่ซ่ึงตนได้หลักประกัน

ทั้งหมดที่จ าเป็นในการต่อสู้คดี 2. บุคคลใดจะถูกถือว่ามีความผิดอันมีโทษทางอาญาใดๆด้วย

เหตุผลที่ตนได้กระท าหรือเว้นการกระท าการใดๆ ซ่ึงกฎหมายของประเทศหรือกฎหมายระหว่าง

ประเทศ ในขณะที่มีการกระท าน้ันมิได้ระบุว่าเป็นความผิดทางอาญามิได้ และโทษที่จะลงแก่

บุคคลน้ันจะหนักกว่าโทษที่ใช้อยู่ในขณะที่การกระท าความผิดทางอาญาน้ันเกิดข้ึนมิได้” ดังน้ัน

การให้อ านาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด  (ป.ป.ส.)  ก่อนส่งให้พนักงานสอบสวน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นมาตรการให้การบังคับที่

กระทบกระเทอืนถึงสทิธแิละเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก   แต่กฎหมายให้อ านาจไว้  การ

กระท าดังกล่าวจึงถือเป็นข้อยกเว้น 

เน่ืองจากการใช้อ านาจในการจับกุมตัวผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเจ้า

พนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมิได้มีบทบัญญัติรับรองการใช้อ านาจในการจับกุมตัว

ผู้กระท าความผิดไว้เป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้

บัญญัติหลักการจับกุมของเจ้าพนักงานไว้ 2 ประเภท 
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1. การจับโดยมีหมายจับ   ซ่ึงออกหมายตามเหตุที่บัญญัติไว้  ตามมาตรา  66
1
 

2. การจับโดยไม่มีหมายจับ  ซ่ึงมีเหตุข้อยกเว้นตามบทบัญญัติไว้  ตามมาตรา 78
2
 

ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา จะเหน็ว่ามีการตรวจสอบ

จากองค์กรภายในเร่ืองการจับของเจ้าพนักงานน้ัน โดยการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและการ

ด าเนินของเจ้าพนักงานไว้อย่างรัดกุม เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจากการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าพนักงานให้มีการปฏบัิติอย่างเป็นข้ันตอนตามที่กฎหมายก าหนด   

พร้อมทั้งยังมีการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกในเร่ืองการจับของเจ้าพนักงานน่ันโดย 

องค์กรศาล เป็นไปตามหลักนิติธรรม  (The  Rule  of  law) และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ดังที่กล่าวมาน้ี การจับของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญามี

รูปแบบการด าเนินการกับตัวผู้กระท าความผิดอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักความชอบด้วย

กฎหมาย พร้อมทั้งมีบทบัญญัติของกฎหมายที่มีความชัดเจน มีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อตัว

ผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดในคดียาเสพติด ซ่ึงการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเพสติด จะต้องกระท าการเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (สุรศักด์ิ  ลิขสิทธิ์วัฒนากุล, 2551: 14) พร้อมทั้งสามารถควบคุมตัวผู้

ถูกจับโดยพนักงานในระหว่างสบืสวนและสอบสวนได้ โดยทั่วไปแล้วต้องมีเหตุจ าเป็นเพ่ือควบคุม

ตัวผู้ต้องหาไว้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสอบสวน หรือเพ่ือป้องกันการหลบหนี หรือยุ่งเหยิงกับ

พยานหลักฐาน ถ้าไม่มีเหจุจ าเป็นดังกล่าว จะควบคุมผู้ต้องหาไว้ไม่ได้ หรือถ้าเกินกว่าที่กฎหมาย

ก าหนดกต้็องปล่อยไป หรือน าผู้ต้องหาไปขอฝากขังต่อศาล (ณรงค์ ใจหาญ, 2546 : 19)  
โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 87 วรรค 3 ก าหนดอ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ไม่ได้รับการปล่อยช่ัวคราว และมีเหตุจ าเป็นเพ่ือสอบสวนหรือฟ้องคดีให้น า

ตัวผู้ต้องหาไปยังศาลภายใน 48 ช่ัวโมง นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกน าตัวไปถึงที่ท  าการของพนักงาน

สอบสวนตามมาตรา 83 เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้โดย

พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการย่ืนค าร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหาน้ันไว้
1
 โดยเมื่อ

พนักงานสอบสวนหมดอ านาจในการควบคุมตัวผู้กระท าความผิด แต่มีเหตุจ าเป็นที่จะมีตัว

ผู้ต้องหาไว้น้ัน จะต้องขออ านาจศาลเพ่ือขังผู้ต้องหาต่อไป ดังน้ันการท างานของพนักงานสอบสวน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ัน มีการตรวจสอบจากองค์กรภายในในเร่ืองการ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดีได้ก าหนดวิธีปฏบัิติและการควบคุมตัวผู้

ต้องกาในกรณีต่างๆ ของพนักงานสอบสวนไว้โดยละเอียด และยังก าหนดให้พนักงานสอบสวนผู้

เป็นหัวหน้าในท้องที่น้ันหม่ันตรวจตราการปฏบัิติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้ใต้บังคับบัญชาว่า

อย่าใช้อ านาจควบคุมเกินกว่าความจ าเป็น พร้อมทั้งมีการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก  น่ันคือ  

                                                           
1
 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา  ตามมาตรา  66 

2
 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา  ตามมาตรา  78 

1
 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา ตามมาตรา  83 
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ศาล ดังน้ันการปฏบัิติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแสดงให้เหน็ถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล และยังเป็นการถ่วงดุลอ านาจในการปฏบัิติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา 

แต่ในขณะเดียวกันการใช้อ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดน้ัน ยังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดไว้เพ่ือท าการสอบสวน

ได้ไม่เกิน 3 วัน ซ่ึงมีอ านาจในการควบคุมตัวมากกว่าที่ก  าหนดไว้ของพนักงานสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา และเมื่อควบคุมตัวได้แล้วกใ็ห้ส่งตัวผู้กระท าความผิดไป

ยังพนักงานสอบสวนเพ่ือควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปอีก  48  

ช่ัวโมง โดยมิได้นับการควบคุมตัวของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมกับรวม

กับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เท่ากับว่าผู้ต้องหาว่ากระท า

ความผิดจะถูกควบคุมตัวรวมกันถึง 5 วัน ท าให้เหน็ได้ว่ามาตรการการควบคุมตัวผู้ต้องหาว่า

กระท าความผิดน้ันเกินกว่าขอบอ านาจในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงในการ

ด าเนินคดีอาญาน้ันเราไม่สามารถหลักเล่ียงการก้าวล่วงสทิธแิละเสรีภาพของบุคคลได้ พร้อมทั้งใน

คดียาเสพติดเจ้าพนักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดสามารถด าเนินการได้เองโดยศาลมิได้

เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงขาดการตรวจสอบจากองค์ภายนอก  (Accountability)  ซ่ึงเมื่อเจ้าพนักงานได้

ท าการจับกุมตัวบุคคลใดบุคคลหน่ึงแล้วกฎหมายให้อ านาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาโดยพลการ

โดยปราศจากการตรวจสอบ ท าให้เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอ านาจมากเกิน    

โดยปราศจากองค์กรหรือบุคคลอื่นๆคอยเข้ามาตรวจสอบถ่วงดุลซ่ึงในการควบคุมตัวผู้ต้องหา

เป็นระยะเวลา 3 น้ันไม่ต้องปฏบัิติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงเป็นสาเหตุให้

เจ้าพนักงานใช้อ านาจตามอ าเภอใจเกินความจ าเป็นในการปฏบัิติหน้าที่ไปในทางที่ล่วงละเมิดต่อ

กฎหมาย โดยการทรมานร่างกายและจิตใจผู้กระท าความผิด เพ่ือบีบบังคับให้ผู้กระท าความผิดรับ

สารภาพ โดยมิได้มุ่งแสวงหาพยานหลักฐานหรือความจริงจากตัวผู้กระท าความผิด โดยไม่อาจ

กล่าวได้ว่าผู้กระท าความผิด จะถูกควบคุมตัวไว้ด้วยเง่ือนไขอย่างไร ระยะเวลา โดยการน าตัว

ผู้กระท าความผิดไปเข้าสถานที่ในการควบคุมตัวของหน่วยงานและวิธีการสอบสวนจะท ากัน

อย่างไรน้ัน ขึ้ นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงาน โดยไม่มีบทบัญญัติรับรองการใช้อ านาจของเจ้า

พนักงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในการปฏบัิติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการจับกุม ควบคุมตัว   

ซ่ึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการแจ้งเหตุอนัควรสงสัยให้ผู้ต้องหาทราบ บันทกึการจับกุม  แจ้งสิทธิ

ต่างๆ แก่ผู้ต้องหาแจ้งให้ญาติหรือผู้ซ่ึงถูกจับกุมไว้วางใจทราบถึงการจับกุม พร้อมทั้งมีการแสดง

บัตรประจ าตัวของเจ้าพนักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เน่ืองจากการสอบสวน

หาความจริงในระยะเวลา 3 วันน้ัน ปราศจากกระบวนการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจโดยองค์กร

หรือบุคคลอื่นๆ เลย ซ่ึงตามหลักการแล้วในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความจ าเป็นที่จะต้อง

ถูกตรวจสอบและถ่วงดุลในทุกๆ ขั้นตอน  ด้วยเหตุน้ีบทบัญญัติดังกล่าวน้ี มาตรา 14(3) แสดง

ให้เหน็ว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2545 ได้ให้อ านาจเจ้าพนักงาน
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ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นผู้มีอ านาจจับกุมตัวผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดใน

คดียาเสพติด พร้อมทั้งสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดได้    

ท าให้เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอ านาจมากเกิน โดยปราศจากองค์กรหรือ

บุคคลอื่นๆ คอยเข้ามาตรวจสอบถ่วงดุลการปฏบัิติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ซ่ึงในการควบคุมตัว

ผู้ต้องหาเป็นระยะเวลา 3 น้ันไม่ต้องปฏบัิติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงเป็น

สาเหตุให้เจ้าพนักงานใช้อ านาจตามอ าเภอใจเกินความจ าเป็นในการปฏบัิติหน้าที่ไปในทางที่ล่วง

ละเมิดต่อกฎหมาย โดยการทรมานร่างกายและจิตใจผู้กระท าความผิด เพ่ือบีบบังคับให้ผู้กระท า

ความผิดรับสารภาพ โดยมิได้มุ่งแสวงหาพยานหลักฐานหรือความจริงจากตัวผู้กระท าความผิด    

โดยไม่อาจกล่าวได้ว่าผู้กระท าความผิด จะถูกควบคุมตัวไว้ด้วยเง่ือนไขอย่างไร ระยะเวลา โดยการ

น าตัวผู้กระท าความผิดไปเข้าสถานที่ในการควบคุมตัวของหน่วยงาน และวิธีการสอบสวนจะท ากัน

อย่างไรน้ัน ขึ้ นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงาน โดยไม่มีบทบัญญัติรับรองการใช้อ านาจของเจ้า

พนักงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในการปฏบัิติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการจับกุม ควบคุมตัว   

ซ่ึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการแจ้งเหตุอันควรสงสัยให้ผู้ต้องหาทราบบันทกึการจับกุม แจ้งสิทธิ

ต่างๆแก่ผู้ต้องหา แจ้งให้ญาติหรือผู้ซ่ึงถูกจับกุมไว้วางใจทราบถึงการจับกุม พร้อมทั้งมีการแสดง

บัตรประจ าตัวของเจ้าพนักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เน่ืองจากการสอบสวน

หาความจริงในระยะเวลา  3 วันน้ัน ปราศจากกระบวนการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจโดยองค์กร

หรือบุคคลอื่นๆ เลย ซ่ึงตามหลักการแล้วในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความจ าเป็นที่จะต้อง

ถูกตรวจสอบและถ่วงดุลในทุกๆ ขั้นตอน เช่นเดียวกับการตรวจสอบถ่วงดุลจากองค์กรภายใน

และภายนอกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี
2
   

เพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นการเฉพาะ

โดยตรง พร้อมทั้งวิธดี าเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดของไทยอย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน เพ่ือเป็น

หลักประกนัสทิธแิละเสรีภาพของบุคคลมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจในการ

ปฏบัิติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ผู้ต้องหาที่ถูกด าเนินคดียาเสพติด จึงควรมีบทบัญญัติการด าเนินคดียาเสพติดเป็นการเฉพาะใน

การแก้ไข ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดเป็นการเฉพาะ แยกต่างหากออกจาก

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั่วไปมาใช้กับกรณีการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับยา

เสพติด เน่ืองจากมีข้อจ ากัดที่ท  าให้เกิดปัญหาในการน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ ทั้งน้ีเพราะ

บทบัญญัติของกฎหมายไม่สามารถควบคุมไปถึงพฤติกรรมการกระท าความผิดในบางลักษณะได้    

อย่างไรกด็ีแม้จะมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด  พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายเฉพาะ   

แต่มิได้มีการบัญญัติถึงกระบวนการพิจารณาคดียาเสพติดที่ มีความสมบูรณ์ทุกข้ันตอนใน

กฎหมายฉบับเดียวไม่ เพราะยังคงให้มีการอนุโลมน าเอากระบวนการด าเนินคดี อาญาตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้ร่วมกัน ประกอบกับในช่วงเวลาของการบังคับใช้

                                                           
2
 รายละเอยีดโปรดดู  ระเบยีบการต ารวจเกี่ยวกบัคด ี
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กฎหมายฉบับน้ีมีกระบวนการและพฤติกรรมการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีความ

ซับซ้อนมากขึ้น มีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการกระท าความผิด ท าให้การน าตัวผู้กระท า

ความผิดมาลงโทษน้ันเกดิปัญหาในการกระทบกระเทอืนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการบังคับ

ใช้กฎหมายยาเสพติด  ท าให้เกดิความไม่ชัดเจนในการด าเนินคดี ประกอบกับในช่วงเวลาของการ

บังคับใช้กฎหมายในคดียาเสพติดมีความซับซ้อนมากขึ้น พร้อมทั้งยังขาดการตรวจสอบถ่วงดุลใช้

อ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

เพ่ือรับรองการใช้อ านาจอย่างชัดเจน เน่ืองการด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมมีผลกระทบถึง

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงต้องพยามรักษาความสมดุล (Checks  and  Balances) ระหว่าง

อ านาจรัฐในการน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ  และเพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล โดยไม่มีความโน้มเอยีงไปทางหน่ึงทางใดมากนัก     

พร้อมทั้งส่งเสริมประสทิธภิาพในการปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด  ตาม

แนวคิดการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control)เป็นการรับรองการใช้อ านาจในการปฏิบัติ

หน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน จับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาของเจ้าพนักงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เน่ืองด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดน้ัน  เป็นมาตรการที่ยังขาดการตรวจสอบที่เพียงพอ  Accountability  และ

เพ่ือให้เกิดสมดุล  (Checks and Balances) เพ่ือเป็นการประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคล    

และเพ่ือปกป้องเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย อีกทั้งมาตรการดังกล่าวถือเป็นการสร้าง

ความชอบธรรมทางกฎหมายที่เป็นเสรีนิยม มีความโปร่งใส มีการตรวจสอบถ่วงดุล เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสังคม ท าให้

เราทราบได้ว่าการใช้อ านาจควบคุมการปฏบัิติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติด (ป.ป.ส.) โดยเลขาธกิาร ป.ป.ส. และศาลเทา่นั้นย่อมไม่เพียงพอ เน่ืองจากขาดการตรวจสอบ

การใช้อ านาจโดยฝ่ายอื่นๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาคประชาชน และการที่ส านักงาน ป.ป.ส.  

ตรวจสอบการใช้อ านาจเพียงฝ่ายเดียวโดยปราศจากการตรวจสอบจากฝ่ายอื่น อาจเอื้ออ านวยให้

เกดิความโปร่งใสในการปฏบัิติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดได้ 

ส่วนในเร่ืองของระยะเวลาในการควบคุมตัว  ให้ท าการยกเลิกการใช้อ านาจตามมาตรา 

15 พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2519 ของเจ้าพนักงานป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดเสยีเพราะการควบคุมตัวบุคคลไว้ก่อนส่งให้พนักงานสอบสวน เป็นเวลา

ไม่เกิน 3 วัน เป็นมาตรการที่ก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมากจนเกินไป เน่ืองจากเม่ือนับ

ระยะเวลารวมกัน ผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดในคดียาเสพติด ต้องถูกควบคุมตัวนานเป็น

ระยะเวลาถึง 5 วัน มาตรการในการควบคุมตัวผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดเป็นมาตรการที่ให้

อ านาจในการปฏบัิติหน้าที่มากกว่าการมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ท าให้เกิดช่องทาง

ให้เกิดการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบ ส่วนที่ส าคัญอยู่ที่ลักษณะและวิธีการควบคุม   

รวมทั้งการปฏบัิติต่อผู้ถูกควบคุมน้ันเป็นการท าตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law) หรือหลัก
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Human  Rights) ซ่ึงโดยปกติแล้วสามารถควบคุมตัว

ผู้ต้องหาได้เป็นระยะเวลาไม่เกนิ  48 ช่ัวโมง ตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาเทา่นั้น    

จากกรณีศึกษาดังกล่าวเหน็ด้วยกับแนวทางที่สองมากกว่า เพราะท าให้การด าเนินคดี

อาญาของไทยมีขั้นตอนในการด าเนินคดีเป็นระบบเดียวกันทั้งหมด ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาในเร่ืองการห้ามมิให้ควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้เกินกว่าความจ าเป็นตามพฤติการณ์

แห่งคดีและการควบคุมตัวหลักกฎหมายให้เร่ิมนับเม่ือผู้กระท าความผิดมาถึงยังที่ท  าการของ

พนักงานสอบสวนเหมือนคดีอื่นทั่วไป ด้วยเหตุน้ีกจ็ะท าให้ประชาชนในประเทศได้รับหลักประกัน

ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างเท่าเทียมกันเหมือนกับ

ต่างประเทศ  ที่ได้น าเสนอมาในการท างานของกระบวนการยุติธรรมของเขา หน่วยงานจะต้อง

ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด (ป.ป.ส.) พนักงานอยัการ และศาลที่ชัดเจน เป็นข้ันเป็นตอนซ่ึงท าให้มองเหน็ว่าเป็นการ

ปฏบัิติไปในทศิทางเดียวกนัตามมาตรฐานสากล 
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