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1 บทน า 
ส ำหรับในปัจจุบันคดียำเสพติดถือเป็นคดีอำญำที่มีกำรกระท ำควำมผิดและอยู่ในกำรพิจำรณำ

คดีของศำลเป็นจ ำนวนมำก โดยเป็นควำมผิดที่มีผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้ำงรวมและถือว่ำเป็น

อำชญำกรรมที่มีควำมรุนแรงในระดับประเทศด้วยเช่นกัน เน่ืองจำกปัญหำยำเสพติดเป็นบ่อเกิดของกำร

กระท ำควำมผิดอำญำประเภทอื่นด้วย รวมทั้งรูปแบบลักษณะกำรกระท ำควำมผิดในคดียำเสพติดเร่ิมมี

รูปแบบกำรใช้เทคโนโลยีที่มีกำรพัฒนำไปมำกย่ิงข้ึน  แม้ว่ำทำงผู้บังคับใช้กฎหมำยต่ำงๆ ได้พยำยำมหำ

วิธีกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดอย่ำงเข้มงวดมำกย่ิงขึ้ น แต่กำรกระท ำควำมผิดกม็ิได้

ลดลงแต่อย่ำงใด 

ต่อมำประเทศไทยจึงได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ.2550 

ขึ้ นโดยมีจุดประสงค์เพ่ือก ำหนดหลักเกณ์์กำรสืบสวนสอบสวนโดยกำรใช้เทคนิคกำรสืบสวนสอบสวน

พิเศษ และก ำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจำรณำในศำลช้ันต้น กำรอุทธรณ์ ฎีกำ และอำยุควำม รวมทั้ง

ก ำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกบักำรบังคับช ำระค่ำปรับตำมค ำพิพำกษำ เพ่ือให้ศำลพิจำรณำพิพำกษำและบังคับ

โทษคดียำเสพติดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี
3
เพ่ือใช้บังคับต่ำงหำกจำก

ประมวลกฎหมำยวิธพิีจำรควำมอำญำที่ใช้บังคับกบัคดีอำญำทั่วไป 

 แต่ปรำกฏว่ำกำรบังคับใช้กฎหมำยดังกล่ำวมีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งผลกระทบ

ต่อสิทธิของผู้ต้องหรือหรือจ ำเลยมำกย่ิงขึ้ น โดยผู้บังคับใช้กฎหมำยได้น ำวิธีพิจำรณำคดียำเสพติดมำ

บังคับใช้กับผู้ต้องหำหรือจ ำเลยจนหลงลืมเจตนำรมณ์ที่แท้จริงในกำรด ำเนินคดีอำญำที่มีวัตถุประสงค์ใน

กำรค้นหำควำมจริงว่ำผู้ต้องหำหรือจ ำเลยเป็นผู้มีผิดหรือบริสุทธิ์  เพ่ือลงโทษจ ำเลยตำมควำมร้ำยแรงแห่ง

ควำมผิดของข้อเทจ็จริงตำมพยำนหลักฐำนพิสูจน์ได้ และลักษณะพิเศษเฉพำะตัวของผู้กระท ำควำมผิดแต่

ละบุคคลด้วย แต่กำรบังคับใช้กฎหมำขณะน้ีกลับมีกำรบังคับใช้กฎหมำยวิธีพิจำรณำคดียำเสพติดที่เพียง

มุ่งหวังให้สำมำรถจับกุมผู้กระท ำควำมผิดให้ได้มำกเท่ำน้ัน และเมื่อคดียำเสพติดถือว่ำเป็นคดีอำญำ

ประเภทหน่ึง ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยกยั็งคงอยู่ภำยใต้บทสันนิษฐำนของกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำว่ำ 

“ในคดีอำญำให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำผู้ต้องหำหรือจ ำเลยไม่มีควำมผิด” ซ่ึงหลักเกณ์์ดังกล่ำวถือเป็น

                                                           
1
 นักศึกษำหลักสตูรนิตศิำสตรมหำบณั์ติ คณะนิตศิำสตร์ปรีดพีนมยงค ์ มหำวิทยำลัยธรุกจิบณั์ติย์ 

2
 ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ ์
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หลักประกันในกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหำหรือจ ำเลยโดยให้ถือว่ำบุคคลเหล่ำน้ันยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

จนกว่ำศำลจะมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว  และหลักกำรดังกล่ำวได้ถูกบัญญัติไว้กฎหมำยรัฐธรรมนูญของ

ประเทศไทยมำโดยตลอด กำรบังคับใช้กฎหมำยอื่นๆ ที่มีฐำนะเป็นกฎหมำยล ำดับรองลงมำกจ็ ำต้องยึดถือ

หลักกำรดังกล่ำวเพ่ือน ำมำปฏิบัติต่อผู้ต้องหำและจ ำเลยเช่นกัน แต่เท่ำที่ผ่ำนมำผู้บังคับใช้กฎหมำยกลับ

ละเลยหลักกำรดังกล่ำวไปเสยี 

ฉะน้ัน  เพ่ือให้กำรด ำเนินวิธพิีจำรณำคดียำเสพติดเป็นไปตำมรูปแบบกำรด ำเนินคดีอำญำอย่ำง

แท้จริงและเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหำหรือจ ำเลยในกำรต่อสู้คดีอย่ำงแท้จริงและยุติธรรม  จึงสมควร

ศึกษำรูปแบบกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐซ่ึงเป็นที่มำของรูปแบบกฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำและระบบ

กำรพิจำรณำคดีของประเทศไทยมำเป็นแนวทำงในกำรศึกษำรูปแบบในกฎหมำยวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด 

เพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปอย่ำงเป็นธรรม และเพ่ือกำรปรับปรุงวิธพิีจำรณำคดี  รวมทั้งกำรก ำหน

บทลงโทษให้เป็นตำมรูปแบบของระบบกฎหมำยซีวิวลอว์และกำรก ำหนดมำตรำประกอบกำรใช้ดุลยพินิจ

ในกำรลงโทษผู้กระท ำควำมผิดให้ตรงตำมเจตนำรมย์ที่แท้จริงของกฎหมำยอำญำด้วยทั้งสิ้น 

 

2 วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

 2.1 เพ่ือศึกษำถึงแนวคิดเกี่ยวกบัวิธพิีจำรณำคดีอำญำโดยรัฐในคดียำเสพติดของประเทศไทยและ

ต่ำงประเทศ 

 2.2 เพ่ือศึกษำวิเครำะห์ถึงสภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐในคดียำเสพ

ติดในประเทศไทย 

 2.3 เพ่ือวิเครำะห์และเปรียบเทยีบวิธีกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐในคดียำเสพติดของประเทศไทย

และต่ำงประเทศ 

 

3 สมมติฐาน 

ภำยหลังจำกที่ประเทศไทยมีกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ.2550 

เร่ือยมำ แต่ปรำกฏว่ำกำรบังคับใช้กฎหมำยดังกล่ำวกลับส่งผลกระทบต่อระบบวิธีพิจำรณำควำมอำญำและ

กระทบสิทธิของผู้ต้องหำและจ ำเลยเป็นอย่ำงย่ิง เพรำะระบบวิธีพิจำรณำควำมอำญำมิได้เป็นไปตำม

รูปแบบและจุดมุ่งหมำยในกำรด ำเนินคดีอย่ำงแท้จริง กล่ำวคือ ตั้งแต่รูปแบบกำรเร่ิมต้นคดีเร่ือยมำจนถึง

กระบวนกำรสอบสวน กำรสั่งฟ้อง รวมไปจนถึงกำรพิจำรณำและกำรลงโทษที่ให้ควำมส ำคัญแก่ควำม

รวดเร็วและกำรยุติคดีมำกกว่ำกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนเพ่ือลงโทษผู้กระท ำควำมผิดให้ได้รับโทษอย่ำง

ถูกต้องและเป็นธรรม 

กำรบังคับใช้กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำและกฎหมำยวิธีพิจำรณำคดียำเสพติดจึง

จ ำเป็นต้องเป็นไปตำมวิธีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงถูกต้องตรงตำมเจตนำรมณ์ที่แท้จริง โดยค ำนึงถึง

ทฤษฎีและระบบกฎหมำย ซ่ึงในกำรศึกษำจ ำเป็นต้องรูปแบบกำรด ำเนินคดีอำญำในระบบซีวิวลอว์ของ

ประเทศเยอรมันและประเทศฝร่ังเศสที่ใช้รูปแบบของกำรด ำเนินคดีอำญำโดยมำเป็นแนวทำงในกำรศึกษำ
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เปรียบเทียบ รวมทั้งกำรน ำแนวคิดดังกล่ำวมำปรับใช้กับบทก ำหนดโทษและกำรพิจำรณำลงโทษตัว

ผู้กระท ำควำมผิดเป็นส ำคัญมำกกว่ำกำรพิจำรณำและลงโทษที่ใช้ตำมระบบคอมมอนลอว์ดังที่เป็นบังคับใช้

ในขณะน้ี ทั้งน้ี เพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรลงโทษมีควำมเหมำะสมกับลักษณะควำมผิด 

พฤติกำรณ์ในคดีและตัวผู้กระท ำควำมผิดอย่ำงแท้จริง 

 

4 วิธีการศึกษา 

ศึกษำด้วยกำรวิจัยทำงเอกสำรทำงกฎหมำย อำทิ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำคดีอำญำ 

พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ.2550 รวมทั้งกฎหมำยต่ำงประเทศ ต ำรำกฎหมำย 

บทควำมทำงวิชำกำร ข้อมูลจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควำมเห็นของนักกฎหมำย เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และ

เปรียบเทียบถึงข้อดี ข้อเสีย แนวทำงกำรด ำเนินคดีระหว่ำงกฎหมำยของประเทศไทยและต่ำงประเทศ   

เพ่ือน ำมำศึกษำและเปรียบเทียบถึงข้อเทจ็จริงและพยำนหลักฐำนในกำรด ำเนินคดี เพ่ือท ำควำมเหน็ใน

บทสรุปและเสนอแนะแนวทำงต่อไป 

 

5 ผลการศึกษา 

ภำยหลังจำกที่มีกำรบังคับใช้กฎหมำยวิธีพิจำรณำคดียำเสพติดแล้วพบว่ำ กำรบังคับใช้

กฎหมำยดังกล่ำวได้กระทบสิทธิต่ำงๆ ของผู้ต้องหำหรือจ ำเลยในกระบวนกำรยุติธรรมเป็นอย่ำงย่ิง แม้ว่ำ

เป้ำหมำยในกำรบัญญัติกฎหมำยวิธีพิจำรณำคดียำเสพติดน้ัน มีควำมมุ่งประสงค์ให้กำรด ำเนินคดีเป็นไป

อย่ำงรวดเร็วมำกย่ิงขึ้ น โดยก ำหนดรูปแบบและกำรด ำเนินคดีที่แตกต่ำงไปจำกที่ก  ำหนดไว้ในประมวล

กฎหมำยวิธีพิจำรรำควำมอำญำ อำทิ กำรอ ำพรำง  กำรพิจำรณำคดีแบบลับหลังจ ำเลยที่หลบหนี  กำร

พิจำรณำคดีที่จ ำเลยให้กำรรับสำรภำพโดยไม่จ ำต้องสบืพยำนหลักฐำนต่อไป  กำรจ ำกดัสิทธิในกำรอุทธรณ์

หรือฎีกำ เป็นต้น  ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่ำวต่ำงๆ กลับลิดรอนสิทธิที่ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยในกำรด ำเนินคดี

อำญำเป็นอย่ำงย่ิง  

ซ่ึงจำกกำรศึกษำวิเครำะห์เปรียบเทยีบระหว่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ.

2550 กับประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ประกอบกับกฎหมำยยำเสพติดอื่นๆ อำท ิ 

พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ.

2519 พระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดพ.ศ.2534ฯ  

อำจจะแบ่งปัญหำออกเป็นกลุ่มๆ ได้ ดังน้ี 

1) ด้ำนกฎหมำยสำรบัญญัติ เช่น กำรก ำหนดฐำนควำมผิดต่ำงๆ เช่น ผลิต น ำเจ้ำ ส่งออก 

ครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย  เสพ  ผลิต สมคบ เป็นต้น และก ำหนดมำตรกำรบังคับทำงอำญำต่ำงๆ มีโทษ

ประหำรชีวิต จ ำคุก ปรับ อำยุควำมในคดียำเสพติด  เป็นต้น 

2) ด้ำนกำรใช้มำตรกำรบังคับต่ำงๆ ก่อนฟ้องคดี เช่น กำรจับ กำรค้น กำรยึดอำยัดทรัพย์สิน 

กำรเข้ำไปในเคหะสถำนหรือตรวจค้นบุคคลเพ่ือค้นหำยำเสพติด กำรพิสูจน์สำรเสพติดในร่ำงกำยของ

บุคคล กำรบังคับบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยำเสพติด เป็นต้น 
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3) ด้ำนกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนในกำรกระท ำควำมผิด เช่น กำรล่อให้กระท ำควำมผิด 

(Entrapment or Sting Operation) กำรดักฟัง (Wiretapping) มำตรกำรครอบครองยำเสพติดภำยใต้กำร

ควบคุม (Controlled Delivery) มำตรกำรอ ำพรำง (Undercover) เป็นต้น 

4) ด้ำนกำรพิจำรณำคดียำเสพติดในช้ันศำล เช่น กำรพิจำรณำคดีลับหลังจ ำเลย  กำร

พิพำกษำตำมค ำรับสำรภำพของผู้ถูกกล่ำวหำ เป็นต้น 

5) ด้ำนมำตรกำรบังคับโทษ เช่น กำรระวำงโทษผู้สมคบกระท ำควำมผิด กำรก ำหนดโทษ

ส ำหรับเจ้ำพนักงำนของรัฐที่กระท ำควำมผิดสงูกว่ำบุคคลธรรมดำ กำรบังคับโทษปรับ เป็นต้น 

นอกจำกน้ี ผู้ศึกษำขอสรุปผลกำรศึกษำโดยสงัเขป ตำมสภำพปัญหำและผลกระทบต่ำงๆ ดังน้ี 

1) ปัญหำและผลกระทบต่อผู้ต้องหำหรือจ ำเลยในกำรด ำเนินคดีช้ันพนักงำนสอบสวน 

 เน่ืองจำกพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำควำมคดียำเสพติด พ.ศ.2550  เป็นกฎหมำยพิเศษที่

ให้อ ำนำจพิเศษแก่ผู้บังคับใช้กฎหมำยและพนักงำนสอบสวนหลำยประกำร อำทิ  กำรอ ำพรำงคดี กำร

สืบพยำนลับหลังจ ำเลย กำรงดสืบพยำนในกรณีที่จ ำเลยรับสำรภำพ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ต้องหำหรือจ ำเลย

ถูกละเลยกำรคุ้มครองสิทธิตำมกฎหมำยที่บัญญัติไว้ตั้งแต่กำรเร่ิมต้นคดี กำรจับกุม  เจ้ำพนักงำนผู้มีสิทธิ

ในกำรใช้อ ำนำจจับกุม  กำรสืบสวน กำรสอบสวน กำรรวบรวมพยำนหลักฐำน เป็นต้นประกอบกับอ ำนำจ

และบทบำทในกำรด ำเนินคดียำเสพติดเป็นของพนักงำนสอบสวน  ทั้งที่ ผู้ที่ มีบทบำทส ำคัญในกำร

ด ำเนินคดีอำญำได้แก่พนักงำนอยักำร เพรำะถือว่ำพนักงำนอยักำรเป็นตัวแทนของรัฐในกำรด ำเนินคดีและ

ท ำหน้ำที่ในกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหำหรือจ ำเลยไปในครำวเดียวกันด้วย กำรด ำเนินคดีโดยปรำศจำก

กำรตรวจสอบและถ่วงดุลย่อมท ำให้ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยขำดหลักประกันในกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพใน

กำรด ำเนินคดี  จึงสมควรมีระบบกำรตรวจสอบและถ่วงดุลย เพ่ือให้กำรด ำเนินคดีเป็นไปเจตนำรมณ์ของ

กำรด ำเนินคดีอำญำอย่ำงแท้จริง 

2) ปัญหำและผลกระทบช้ันพนักงำนอยักำร 

 ดังที่กล่ำวมำแล้วว่ำ เน่ืองจำกพนักงำนอัยกำรถือเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินคดี

อำญำโดยรัฐเป็นอย่ำงย่ิง  เพรำะพนักงำนอัยกำรถือเป็นตัวแทนของรัฐและท ำหน้ำที่ในกำรอ ำนวยควำม

ยุติธรรมให้แก่สังคม และผู้กระท ำควำมผิดไปพร้อมกันด้วย  โดยในปัจจุบันน้ีส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้

จัดตั้งส ำนักคดียำเสพติดขึ้ นโดยแบ่งส่วนรำชกำรและพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนคดียำเสพติด 

ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  มีอ ำนำจหน้ำที่และรับผิดชอบกำรด ำเนินคดีทั้งปวงอันเกี่ยวกับยำเสพติดตำม

กฎหมำย เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล และแผนพัฒนำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ   

 แต่ปรำกฏว่ำกำรด ำเนินคดียำเสพติดพนักงำนอัยกำรไม่มีส่วนร่วมในกระบวนกำรมำตั้งแต่

ต้น โดยพนักงำนอัยกำรที่ไม่ได้เข้ำร่วมกำรสอบสวนคดีอำญำเหมือนเช่นในประเทศฝร่ังเศส หรือประเทศ

เยอรมันแต่อย่ำงใด ส่งผลให้ในประเทศไทยไม่มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบหรือถ่วงดุลกำรบังคับใช้กฎหมำย

ในช้ันพนักงำนสอบสวนแต่อย่ำงใด  ทั้งที่กำรสอบสวนถือเป็นกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของผู้ต้องหำหรือ

จ ำเลยมิให้ต้องถูกระทบกระเทอืนจำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ และในขณะเดียวกนัน้ันกำรสอบสวนกยั็งจะ

ถือว่ำเป็นกำรกระท ำแทนรัฐในกำรป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดอันเป็นภัยต่อสังคม แต่เมื่อ
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พนักงำนมิได้เข้ำร่วมกำรสอบสวนด้วยแล้ว ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยย่อมไม่อำจจะมีหลักประกันใดๆ ว่ำในกำร

สอบสวนนั้นจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำย 

3 ปัญหำและผลกระทบช้ันพิจำรณำของศำล 

 เน่ืองจำกศำลในฐำนะที่เป็นองค์กรที่มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี จึงจ ำต้องให้

ควำมส ำคัญต่อหลักประกันสิทธิเสรีภำพของประชำชนที่จะไม่ถูกล่วงละเมิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐใน

กำรใช้วิธกีำรอนัมิชอบในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนด้วยรวมทั้งกำรมีบทบำทในกำรค้นหำควำมจริงอย่ำง

จริงจังด้วย โดยนอกจำกศำลควรที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรค้นหำควำมจริงตำมที่ก  ำหนดไว้ในประมวล

กฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำ   

 ซ่ึงในกำรด ำเนินคดียำเสพติดน้ัน ศำลแทบจะไม่มีกำรค้นหำควำมจริงใดๆ กล่ำวคือ หำก

จ ำเลยในคดียำเสพติดให้กำรรับสำรภำพแล้ว ศำลไม่จ ำต้องสืบพยำนหลักฐำนใดๆ อีกต่อไป ศำลสำมำรถ

ลงโทษจ ำเลยตำมหลักเกณ์์กำรก ำหนดอัตรำโทษของศำล หรือ ย่ีต๊อกได้ทันทีโดยที่มิได้พิจำรณำจำก

องค์ประกอบในกำรกระท ำควำมผิด หรือโครงสร้ำงทำงกฎหมำยใด รวมทั้งมิได้พิจำรณำจำกเหตุบรรเทำ

โทษตำมกฎหมำยหรือพฤติกำรณ์กำรกระท ำควำมผิดของจ ำเลยด้วย รวมทั้งกำรจ ำกัดสิทธิในฎีกำค ำ

พิพำกษำไปยังศำลฎีกำด้วยโดยถือว่ำค ำพิพำกษำในช้ันอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สดุ 

นอกจำกน้ี  จำกกำรศึกษำและวิธีกำรด ำเนินคดียำเสพติดของประเทศฝร่ังเศสและประเทศ

เยอรมันซ่ึงเป็นระบบกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐในคดียำเสพติดน้ัน มีข้อสรุปดังน้ี 

1) ประเทศฝร่ังเศส 

 กำรด ำเนินคดียำเสพติดในประเทศฝร่ังเศสเน้นนโยบำยลดอันตรำยของกำรใช้ยำเสพติด

(harm reduction)  เพ่ือลดทอนควำมเป็นอำชญำกรรมของคดียำเสพติด(decriminalization) ของกัญชำ

ลงหำกใช้เป็นกำรส่วนตัว หรือมีใช้กำรลงโทษน้อยลงแต่เพ่ิมกำรบ ำบัดมำกขึ้น รวมทั้งลดควำมเสี่ยงในกำร

กระท ำควำมผิดลง และกำรแพร่ระบำดของเช้ือ HIV  ในประเทศฝร่ังเศสจะมีกฎหมำยที่บังคับใช้ 4 ฉบับ 

ได้แก่ : ประมวลกฎหมำยกระทรวงสำธำรณสุข (Code of Public Health) ประมวลกฎหมำยอำญำ (Penal 

Code) ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (Code of  Penal Procedure) และ ประมวลกฎหมำย

ศุลกำกร (Code of Customs)   

 ในประเทศฝร่ังเศสได้น ำกฎหมำยสำธำรณสุขเข้ำมำบังคับใช้ร่วมกับประมวลกฎหมำย

อำญำและประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ท ำให้กำรด ำเนินคดีเพ่ือลงโทษผู้กระท ำควำมผิดและ

โทษจะควบคู่ไปกับกำรบ ำบัดรักษำผู้กระท ำควำมผิดมำกกว่ำกำรน ำตัวผู้กระท ำควำมผิดมำลงโทษ โดยให้

พนักงำนอัยกำรและศำลมีบทบำทส ำคัญในกำรน ำตัวผู้กระท ำควำมผิดไปบ ำบัดก่อนกำรด ำเนินคดีท ำให้

ผู้กระท ำควำมผิดต้องอยู่ในกำรควบคุมของแพทย์ หรือโรงพยำบำลจนกว่ำผู้กระท ำควำมผิดจะได้รับกำร

บ ำบัดจนครบตำมก ำหนด เมื่อผู้กระท ำควำมผิดได้รับกำรบ ำบัดเรียบร้อยแล้ว ผู้กระท ำควำมผิดกไ็ ม่จ ำ

ต้องโทษทำงอำญำแต่อย่ำงใด หรือในบำงควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำยำเสพติด ศำลจะลงโทษด้วยกำรริบผล

ก ำไรที่ผู้กระท ำควำมผิดได้รับมำจำกกำรกรท ำควำมผิด เป็นต้น ท ำให้กำรด ำเนินคดียำเสพติดในประเทศ

ฝร่ังเศสอำจจะถือได้ว่ำเป็นกำรบ ำบัดรักษำและเป็นกำรลงโทษที่ตรงตำมลักษณะกำรกระท ำควำมผิดอย่ำง
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แท้จริงกไ็ด้   

2) ประเทศเยอรมัน 

ประเทศเยอรมันอยู่ภำยใต้กำรควบคุมในระดับชำติโดย Betaubungsmittelgesetz 

(BtmG) หรือ กฎหมำยว่ำด้วยบทบัญญัติสำรควบคุม โดย BtmG ได้ท ำให้เกดิกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยยำ

เสพติดที่ส ำคัญในกำรด ำเนินคดีกับผู้กระท ำผิดในคดียำเสพติด BtmG ได้ให้อ ำนำจกับพนักงำนอัยกำร

โดยไม่ต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกศำลที่จะไม่ด ำเนินคดีกบัผู้กระท ำควำมผิดในคดียำเสพติดที่เลก็น้อยไม่

เป็นอันตรำยต่อผู้อื่นและไม่กระทบต่อควำมปลอดภัยของสำธำรณะ กำรลงโทษภำคบังคับขั้นต ่ำยังคงอยู่

ส ำหรับกำรกระท ำควำมผิดที่ศำลพิจำรณำว่ำร้ำยแรง เช่น กำรลักลอบค้ำยำเสพติด  หรือกำรผลิตยำเสพ

ติดในปริมำณที่มำก กำรขำยยำเสพติดให้กับผู้เยำว์  โดยกำรมียำเสพติดไว้ในครอบครองขณะที่พกอำวุธ 

และสถำนกำรณ์อื่นๆ ที่ส่อให้เหน็ถึงอนัตรำยต่อชีวิตและสวัสดีภำพของผู้อื่นอำจท ำให้ได้รับโทษอย่ำงน้อย

ในขั้นต ่ำสุดของโทษภำคบังคับกำรลงโทษตำมกฎหมำยยำเสพติดของเยอรมัน BtmG ขึ้ นอยู่กับควำม

รุนแรงของควำมผิด อำท ิผู้ใดอำยุเกนิกว่ำ 21 ปีจัดหำยำเสพติดให้ผู้มีอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีหรือมีส่วนร่วมใน

กำรผลิตยำเสพติด เป็นต้น 

ส ำหรับควำมรับผิดทำงอำญำน้ัน กฎหมำยยำเสพติดของประเทศเยอรมันก ำหนดให้

สำมำรถลดโทษได้หำกศำลพบว่ำควำมผิดดังกล่ำว “ไม่รุนแรง” ศำลอำจลงโทษน้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด

ได้ เช่น น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 5 ปี แต่กรณีซ่ึงศำลฎีกำเยอรมันได้เคยมีค ำพิพำกษำว่ำ ควำมผิดที่เข้ำข่ำย 

“ไม่ร้ำยแรง” น้ัน ข้ึนอยู่กบักำรพิจำรณำสภำวะแวดล้อมที่แสดงถึงควำมแตกต่ำงจำกสภำพกำรณ์ทั่วไปอัน

ท ำให้ศำลเหน็ได้ว่ำ กำรลงโทษที่ใช้ตำมปกติน้ันไม่สมเหตุสมผลกรณีควำมผิดมีควำมรุนแรง เช่น ในส่วน

ของกำรค้ำยำเสพติด หำกกระท ำในลักษณะเป็นอนัตรำยต่อบุคคลหลำยคนที่เป็นเยำวชน หรือมียำเสพติด

ในปริมำณมำก หรือเป็นกระท ำในลักษณะกลุ่มอำชญำกรรมหรือกลุ่มแก๊ง เพ่ือค้ำก ำไรหรือก่อให้เกิด

อนัตรำยต่อชีวิตผู้อื่น เป็นต้น 

 

6 ขอ้เสนอแนะ 

 1) กำรก ำหนดให้พนักงำนอัยกำรท ำหน้ำที่ร่วมท ำกำรสอบสวนกับพนักงำนสอบสวนเหมือน

เช่นในประเทศฝร่ังเศส และประเทศเยอรมัน เพ่ือให้พนักงำนอัยกำรมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบหรือถ่วงดุล

กำรบังคับใช้กฎหมำยในช้ันพนักงำนสอบสวนโดยอำศัยอ ำนำจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม

อำญำ เพ่ือหลักประกนัให้แก่ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยว่ำจะได้รับกำรสอบสวนตำมสิทธิที่รองรับไว้ตำมประมวล

กฎหมำยอำญำ รวมทั้งท ำให้ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยได้รับกำรคุ้มครองสทิธติำมกฎหมำยอย่ำงครบถ้วน 

 2) กำรก ำหนดให้พนักงำนอัยกำรเข้ำมำมีบทบำทในตรวจสอบพยำนหลักฐำนที่ได้มำด้วย

วิธกีำรอ ำพรำงคดีเป็นไปโดยชอบและไม่กระทบสทิธติำมกฎหมำยด้วย 

 3) ควรยกเลิกพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ.2550 มำตรำ 13 ว่ำ ในช้ัน

พิจำรณำ ถ้ำจ ำเลยให้กำรรับสำรภำพตำมฟ้อง ศำลจะพิพำกษำโดยไม่สืบพยำนหลักฐำนต่อไปกไ็ด้ เว้นแต่

กรณีมีเหตุอนัควรสงสยัว่ำจ ำเลยไม่ได้กระท ำควำมผิดหรือคดีที่มีข้อหำในควำมผิดซ่ึงจ ำเลยรับสำรภำพน้ัน
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กฎหมำยก ำหนดอัตรำโทษอย่ำงต ่ ำให้จ ำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสถำนที่หนักกว่ำน้ัน ศำลต้องฟัง

พยำนหลักฐำนโจทก์จนกว่ำจะพอใจว่ำจ ำเลยได้กระท ำผิดจริง เน่ืองจำกเป็นกำรไม่เปิดโอกำสให้จ ำเลยมี

โอกำสตอสู้คดีได้อย่ำงเตม็ที่อนัเป็นกำรขัดต่อหลักสทิธทิี่จะต่อสู้คดีได้อย่ำงเตม็ที่ ทั้งน้ี โดยกำรน ำหลักกำร

พิจำรณำตำมประมวลกฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 176 มำบังคับใช้แทน 

 4) กำรยกเลิกกำรลงโทษด้วยกำรใช้บัญชีอัตรำโทษระดับกลำง หรือ เรียกว่ำย่ีต๊อก  โดยให้

กำรใช้ดุลยพินิจในกำรก ำหนดโทษเป็นจำกกำรสืบพยำนหลักฐำนและพยำนหลักฐำนที่ได้รับจำกกำร

พิจำรณำคดี โดยศำลใช้ดุลยพินิจช่ังน ำ้หนักของข้อเทจ็จริงในคดีทั้งที่เป็นผลดีและผลร้ำยแก่ผู้กระท ำผิด 

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงมูลเหตุจูงใจและเป้ำหมำยของผู้กระท ำผิดมำพิจำรณำก ำหนดโทษ  แม้ว่ำในคดีดังกล่ำว

จ ำเลยจะให้กำรรับสำรภำพว่ำได้กระท ำควำมผิดกต็ำม 

 5) แก้ไขบทบัญญัติในพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำ มำตรำ 12 ที่บัญญัติว่ำ “ในคดีควำมผิด

เกี่ยวกบัยำเสพติดซ่ึงจ ำเลยมีทนำยควำม ถ้ำปรำกฏว่ำจ ำเลยคนใดจงใจไม่มำศำลหรือหลบหนี และมีควำม

จ ำเป็นเพ่ือมิให้พยำนหลักฐำนสูญหำยหรือยำกแก่กำรน ำมำสืบในภำยหลัง เมื่อศำลเหน็เป็นกำรสมควรก็

ให้ศำลมีอ ำนำจสืบพยำนหลักฐำนลับหลังจ ำเลย แต่ต้องให้โอกำสทนำยควำมของจ ำเลยที่จะถำมค้ำนและ

น ำสืบหักล้ำงพยำนหลักฐำนน้ันได้”  โดยใช้วิธีกำรด ำเนินคดีลับหลังจ ำเลยในประเทศฝร่ังเศส หรือกำร

ด ำเนินคดีโดยหลัก Trial in Absentia มำบังคับใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกำรด ำเนินคดีโดยเปิดเผยต่อ

หน้ำจ ำเลย กล่ำคือ  จ ำเลยได้กระท ำควำมผิดได้หลบหนีกำรด ำเนินคดีไปเพ่ือเป็นมำตรกำรหรือ

หลักประกันเพ่ือให้จ ำเลยมำปรำกฏตัวของจ ำเลยโดยก ำหนดให้มีกำรประกำศโดยเปิดเผยด้วยกำรส่ง

หมำยเรียกไปยังท้องถิ่นที่อยู่ของจ ำเลย โดยปิดประกำศไว้ที่เทศบำลและที่ท  ำกำรของศำล รวมทั้งได้

ก ำหนดบทลงโทษไว้ ทั้งน้ีเพ่ือให้อีกฝ่ำยหน่ึงทรำบถึงกำรพิจำรณำโดยไม่มีตัวจ ำเลยและเพ่ือกำรเรียกตัว

จ ำเลยมำศำลภำยใน 10 วัน หรือกำรประกำศหนังสือพิมพ์
 
หำกหลังจำกน้ันแล้วจ ำเลยไม่มำปรำกฏตัวต่อ

หน้ำศำล หรือไม่อำจมีกำรส่งหมำยได้หัวหน้ำศำลอำญำอุกฉกรรจ์อำจจะมีค ำสั่งให้พิจำรณำคดีแบบไม่มีตัว

จ ำเลย หรือแบบ Contumacies และภำยหลังจำกน้ันอกี 10 วัน (รวมเป็น 20 วัน) ศำลกจ็ะด ำเนินคดีแบบ

ไม่มีตัวจ ำเลยและไม่ถือว่ำเป็นด ำเนินคดีแบบฝ่ำฝืนกฎหมำยโดยในส่วนของกำรพิจำรณำคดีศำลจะ

พิพำกษำว่ำจ ำเลยไม่ได้กระท ำควำมผิด หรือกำรกระท ำของจ ำเลยไม่เป็นควำมผิดหรือหำกศำลพิพำกษำว่ำ

จ ำเลยกระท ำควำมผิดจ ำเลยกต้็องรับโทษหรืออำจถูกริบทรัพย์สนิให้ตกเป็นของแผ่นดินหรือเสียสิทธิควำม

เป็นพลเมืองได้ทั้งสิ้น  ทั้งน้ี กำรด ำเนินคดีดังกล่ำวกไ็ม่ตัดสทิธจิ ำเลยในกำรร้องขอให้มีกำรพิจำรณำคดีขึ้น

ใหม่ได้ 

 5) กำรด ำเนินคดียำเสพติดในประเทศฝร่ังเศสเน้นนโยบำยลดอันตรำยของกำรใช้ยำเสพติด

(harm reduction)  เพ่ือลดทอนควำมเป็นอำชญำกรรมของคดียำเสพติด(decriminalization) เหมือนเช่น

ในประเทศฝร่ังเศส โดยให้พนักงำนอยักำรมีบทบำทส ำคัญในกำรเข้ำมำด ำเนินคดีมำกย่ิงขึ้น โดยพนักงำน

อัยกำรไม่อำจจ ำต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อผู้กระท ำผิดกไ็ด้ หำกผู้น้ันสำมำรถแสดงใบรับรองแพทย์

ว่ำได้รับกำรบ ำบัดหรือยินยอมเข้ำไปอยู่ในกำรควบคุมของแพทย์ตั้งแต่ได้กำรกระท ำผิดกฎหมำย อย่ำงไรก็

ตำมหำกผู้กระท ำควำมผิดไม่สำมำรถแสดงใบรับรองแพทย์ได้ อยักำรอำจสั่งให้ผู้ใช้ยำเสพติดยำเสพติดเข้ำ
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ร่วมโปรแกรมกำรรักษำกำรติดยำเสพติดหรือเข้ำเข้ำไปอยู่ภำยใต้กำรเฝ้ำระวังของแพทย์ผู้ท ำกำรรักษำ 

ส่วนควำมผิดเกี่ยวกบักำรลักลอบค้ำยำเสพติดจะแยกออกจำกควำมผิดเกี่ยวกบักำรกำรเสพยำอย่ำงสิ้นเชิง    

6) กำรด ำเนินคดียำเสพติด ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นเพียงผู้เสพ  โดยมุ่งเน้นที่จะแก้ไข

ฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติดที่มีสภำพเป็นอันตรำยให้ได้รับกำรบ ำบัดรักษำด้วยวิธีกำรบังคับบ ำบัดรักษำ เพ่ือให้ผู้

น้ันสำมำรถกลับเข้ำสู่สังคมได้โดยปกติสุข ด้วยกำรน ำตัวผู้กระท ำควำมผิดกฎหมำยในขณะติดยำเสพติด

เข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำโดยศำล ศำลจะพิพำกษำลงโทษจ ำคุก หรือไม่อำจพิพำกษำลงโทษกไ็ด้เพรำะไม่

สำมำรถพิสูจน์ควำมผิดทำงอำญำของผู้น้ันได้ศำลจะสั่งให้ส่งตัวผู้น้ันไปควบคุมตัวยังสถำนบ ำบัดผู้ติดยำ

เสพติดเป็นเวลำไม่เกิน 2 ปีกไ็ด้เหมือนกระบวนกำรด ำเนินคดีของประเทศเยอรมัน  รวมทั้งพนักงำน

อัยกำรที่จะสั่งไม่ฟ้องผู้กระท ำควำมผิดในคดีเลก็น้อย หรือไม่เป็นอันตรำยแก่ผู้อื่น หรือมีปริมำณยำเสพ

ติดที่อยู่ในควำมครอบครองส ำหรับไว้ใช้เพ่ือเสพในปริมำณเลก็น้อย 
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