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บทคดัย่อ 

 ในการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดพ้ืนที่เพ่ือการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ที่เสพยา

เสพติด ตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดโดยมุ่งท าการศึกษาเฉพาะมาตรา 6 แห่งร่างประมวลกฎหมาย

ยาเสพติด เน่ืองจากปัญหาคดียาเสพติดในปัจจุบันมีมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง และมุ่งน าเอาผู้กระท าความผิด

โดยเฉพาะความผิดฐานเสพหรือมีไว้ครอบครองเพ่ือเสพเป็นการส่วนตัวในจ านวนเลก็น้อยให้ได้รับการ

ลงโทษในเรือนจ าจนเกิดปัญหานักโทษล้นเรือนจ าและการท างานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาของไทยในคดียาเสพติด 

 จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดพ้ืนที่เพ่ือการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูผู้ที่

เสพยาเสพติด ตามมาตรา 6 แห่งร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและแนวคิด ทฤษฎี ในการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดของประเทศเยอรมัน โปรตุเกส ญ่ีปุ่น ถ้าหากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยได้จัดการ 

เพ่ือให้มีนโยบายให้คล้ายคลึงกับต่างประเทศโดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมได้จะท าให้ประเทศ

มีการลงโทษที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และท าให้บุคคลผู้ที่กระท าความผิดอย่างแท้จริงได้รับผลร้ายจาก

การท าของเขา มิใช่ให้ผู้กระท าผิดถูกจ าคุกโดยไม่ได้ค านึงถึงความช่ัว และทั้ง 3 ประเทศดังกล่าวเน้นที่จะ

บ าบัดรักษา ให้โอกาสและรณรงค์เร่ืองปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง 

 ดังน้ันผู้เขียนมีความเหน็ว่า หากประเทศไทยมีการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความสากลมาก

ขึ้น โดยเคารพสทิธเิสรีภาพของแต่ละบุคคล และน าทฤษฎีกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวมาปรับใช้ ปัญหา

นักโทษล้นเรือนจ าและปัญหาต่างๆของคดียาเสพติดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญากค็งจะประสบ

ผลส าเรจ็ไม่มากกน้็อย แต่ทุกอย่างจะต้องให้เหมาะสมกบับริบทของสังคมไทยด้วยเช่นกนั 
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1.บทน า 

 ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เหน็ได้จาก

จ านวนคดียาเสพติดที่เพ่ิมสงูข้ึนอย่างต่อเน่ือง เป็นภาระต่องานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา น าไปสู่

การปรับปรุงกฎหมาย การขยายงาน ขยายอัตราก าลังและท าให้การด าเนินคดีด้านอื่นๆเกิดความล่าช้า 

นอกจากน้ันยังก่อให้เกดิอาชญากรรมอย่างต่อเน่ือง เพราะฉะน้ันรัฐบาลทุกสมัยจึงได้พยายามแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด
1
ซ่ึงนับว่าเป็นปัญหาสงัคมที่รุนแรงอย่างการที่ต้องทุม่เทในการหามาตรการปราบปรามยาเสพติด

และการที่รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ถ้าจะพิจารณาสภาพปัญหาโดยรวมใน

ปัจจุบันซ่ึงมีความรุนแรงท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศและต่อตัวผู้เสพเอง จ านวนผู้เสพกเ็พ่ิมขึ้ น

เร่ือยๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เดก็และเยาวชนกต้็องเป็นเคร่ืองมือของปัญหายาเสพติด 

 ดังน้ัน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องทุ่มงบประมาณ

จ านวนมากเพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปราม บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู แทนที่จะน าไปใช้ในด้านอื่นๆที่มี

ความจ าเป็น เช่น ด้านการศึกษาโดยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรมนุษย์ เพราะ

ยาเสพติดมีส่วนท าลายพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและสมอง เพราะฉะน้ันอุปสรรคของการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในประเทศไทย ได้แก่ปัญหาความยากจนในสังคมไทย
2
เน่ืองจากประชาชนจ านวนมากยังมีฐานะ

ยากจนขาดแคลนและได้รับความเดือดร้อนในความต้องการสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิต อันได้แก่อาหาร ที่พัก

อาศัยและปัจจัยในการด ารงชีวิต โดยเขาอาจเลือกจะกระท าความผิดเพ่ือความอยู่รอด เน่ืองจากรัฐไม่

สามารถให้ความม่ันคงในชีวิตได้ บุคคลเหล่าน้ันจึงหันเข้าหากระบวนการค้ายาเสพติดเพราะไม่เปลืองแรง

และท าก าไรมหาศาล 

 ด้านสถาบันครอบครัวในสงัคมไทย
3
เน่ืองจากในปัจจุบันบางครอบครัวไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่

เพ่ือท าให้ครอบครัวของตนเองสมบูรณ์แบบได้ เพราะมีปัญหาเร่ืองการหย่าร้างของบิดมารดา หรือบิดา

มารดาไม่สามารถอบรมเล้ียงดูหรือสั่งสอนบุตรของตนได้ เพราะบิดามารดาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

ผู้ปกครองได้อย่างสมบรูณ์แบบ ท าให้เดก็ขาดความอบอุ่น เน่ืองจากไร้ที่พ่ึงทางใจจึงท าให้เดก็หันหน้าเข้า

หายาเสพติดเม่ือยามทุกข์ใจ ส่วนใหญ่เดก็ที่กระท าความผิดอยู่ในช่วงอายุ 18-19 ปี ซ่ึงเดก็วัยน้ีเป็นวัยที่

อยากรู้  อยากลองสิ่งใหม่ๆ อกีทั้งได้รับอทิธพิลมาจากกลุ่มเพ่ือนเพราะไม่สามารถปรึกษาผู้ปกครองได้ 
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 ในประเทศไทยปัญหายาเสพติดและสถานการณ์ปัญหาการลักลอบน าเข้ายาเสพติดและการ

แพร่
4
ระบาดของยาเสพติดยังคงมีความรุนแรง และมีความซับซ้อนอย่างมากจึงจะได้จากผลการด าเนินงาน

เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ปรากฏในรายงานการประเมินสถานการณ์ยาเสพติด

ในช่วงระยะปี 2550-2556
5
เพ่ิมข้ึน4.7เทา่

6
และผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกจับกุมด าเนินคดี

และกลับมากระท าความผิดซ ้าในช่วงระยะเวลา 6ปี เพ่ิมขึ้ นถึง 2.5 เท่า
7
เหตุที่มีจ านวนคดียาเสพติด

เพ่ิมขึ้นในกระบวนการยุติธรรม
8
ทางอาญา เพราะกฎหมายยาเสพติดโทษ พ.ศ.2522 ท าให้เอาคนเข้าคุก

มากกว่าจะเป็นการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูร่างกาย
9
 ดังน้ันกฎหมายยาเสพติดของประเทศไทยที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบันมีทั้งด้านการป้องกันและควบคุม ด้านการปราบปราม ด้านการบ าบัดรักษาแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพ

ติดอย่างเป็นรูปธรรม แต่ข้อที่น่าสนใจกคื็อ เม่ือบทบัญญัติเกี่ยวกับยาเสพติดมีมากพอสมควรและถือว่า

ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งมีบทลงโทษที่เข้มงวด แต่เหตุใดอัตราการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

กลับมิได้ลดลงเลยมีแต่เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จึงสมควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายยาเสพติด เพราะ

นักโทษในเรือนจ า 70-80% เป็นนักโทษคดียาเสพติดในความผิดฐานเสพและครอบครองยาเสพติดใน

จ านวนเลก็น้อย ด้วยเหตุน้ีจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษามาตรการทางกฎหมายในการก าหนดพ้ืนที่เพ่ือ

การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ที่ติดยาเสพติดให้เหมาะสม โดยมีการจัดท าร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดข้ึนเพ่ือ

รวบรวมกฎหมายกฎหมายยาเสพติดทุกฉบับแต่การศึกษาในคร้ังน้ีจะศึกษาเฉพาะในส่วนของมาตรา 6 

แห่งร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
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2.มาตรการการบงัคบัโทษความผดิเกีย่วกบัยาเสพติดตามกฎหมายต่างประเทศ 

 โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาจากอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ
10
เมื่อปัญหา

ยาเสพติดเป็นปัญหาระดับโลกที่แต่ละประเทศมีความต้องการที่จะปรับปรุง แก้ไข ดังน้ันการบัญญัติ

อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดแห่งสหประชาชาติจะให้เป็นแนวทางในการลงโทษและดังน้ันการบัญญัติของ

อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ
11
จะเป็นแนวทางในการลงโทษและแนวทางในการปฏิบัติ

เพ่ือที่จะน ามาปรับใช้กบัมาตรา 6 แห่งร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดของไทยให้เหมาะสมที่สุดเพ่ือท าให้

เหน็ว่าการท าให้ถูกกฎหมายกบัการไม่เอาโทษทางอาญามีความแตกต่างกนัอย่างไร 

 “การท าให้ถูกกฎหมาย” ในที่น้ีคือการแก้ไข เปล่ียนแปลง ยกเลิกกฎหมายเดิมหรือกฎหมาย

ใหม่ที่ส่งผลให้การกระท าที่ถือว่าเคยเป็นความผิดหรือละเมิดกฎหมายน้ันเป็นความผิดที่ไม่ถือว่าเป็นการ

กระท าความผิด หรือละเมิดกฎหมายอีกต่อไปถึงการท าให้ไม่ผิดกฎหมายภายใต้การบริหารจัดการแบบ

พิเศษโดยเฉพาะอย่างย่ิงในคดียาเสพติด ส่วน “การไม่เอาโทษอาญา” คือการแก้ไข เปล่ียนแปลง ยกเลิก

กฎหมายเดิมหรือออกกฎหมายใหม่ที่ส่งผลต่อการกระท าผิด หรือละเมิดกฎหมายบางประเภทให้ไม่ต้อง

ลงโทษอาญาเลยถือว่าเป็นนโยบายที่เบากว่าการท าให้ถูกกฎหมาย
12

 

 โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาจากอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ
13
เมื่อปัญหา

ยาเสพติดเป็นปัญหาระดับโลกที่แต่ละประเทศมีความต้องการที่จะปรับปรุง แก้ไข  ดังน้ันการบัญญัติ

อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดแห่งสหประชาชาติจะให้เป็นแนวทางในการลงโทษและดังน้ันการบัญญัติของ

อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดแห่งสหประชาชาติจะเป็นแนวทางในการลงโทษและแนวทางในการปฏิบัติ

เพ่ือที่จะน ามาปรับใช้กบัมาตรา 6 แห่งร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดของไทยให้เหมาะสมที่สุดเพ่ือท าให้

เหน็ว่าการท าให้ถูกกฎหมายกบัการไม่เอาโทษทางอาญามีความแตกต่างกนัอย่างไร 

 “การท าให้ถูกกฎหมาย” ในที่น้ีคือการแก้ไข เปล่ียนแปลง ยกเลิกกฎหมายเดิมหรือกฎหมาย

ใหม่ที่ส่งผลให้การกระท าที่ถือว่าเคยเป็นความผิดหรือละเมิดกฎหมายน้ันเป็นความผิดที่ไม่ถือว่าเป็นการ

กระท าความผิด หรือละเมิดกฎหมายอีกต่อไปถึงการท าให้ไม่ผิดกฎหมายภายใต้การบริหารจัดการแบบ

พิเศษโดยเฉพาะอย่างย่ิงในคดียาเสพติด ส่วน “การไม่เอาโทษอาญา” คือการแก้ไข เปล่ียนแปลง ยกเลิก
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กฎหมายเดิมหรือออกกฎหมายใหม่ที่ส่งผลต่อการกระท าผิด หรือละเมิดกฎหมายบางประเภทให้ไม่ต้อง

ลงโทษอาญาเลยถือว่าเป็นนโยบายที่เบากว่าการท าให้ถูกกฎหมาย
14

 

 มาตรการบังคับโทษทางกฎหมายของต่างประเทศซ่ึงในการศึกษาน้ีศึกษาจากกฎหมายของ1.

อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดแห่งสหประชาชาติประกอบกับอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดแห่ง

สหประชาชาติ3ฉบับ ได้แก่อนุสัญญาเด่ียวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษค.ศ.1961 และแก้ไขเพ่ิมเติมค.ศ.

1972, อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทค.ศ.1971, อนุสัญญาต่อต้านการค้ายาเสพติด

และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างผิดกฎหมายแห่งสหประชาชาติค.ศ.1988 2.กฎหมายเยอรมัน 

3.กฎหมายโปรตุเกส 4.กฎหมายญ่ีปุ่น 

 2.1 ในประเทศเยอรมันความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีจุดประสงค์เพ่ือการศึกษาในส่วนของ

นโยบายเจตนารมณ์ของกฎหมายยาเสพติดในประเทศเยอรมัน มาตรการทางกฎหมายกระบวนการ

ด าเนินคดีและบทลงโทษจะให้ The Controlled Substances Legislative Act หรือ Betaubungsmittlelgeset 

Z โดยจะให้อ านาจอยัการอาจจะไม่ฟ้องคดียาเสพติดที่มีจ านวนเลก็น้อยซ่ึงไม่เป็นอันตรายต่อสังคมโดยไม่

จ าต้องได้รับความเหน็ชอบจากศาลและไม่มีโทษจ าคุกตลอดชีวิตในคดียาเสพติด ส่วนในด้านมาตรการ

ป้องกันและบ าบัดรักษาของประเทศเยอรมันจะมีโครงการแลกเปล่ียนเขม็ฉีดยาแบบหยอดเหรียญ ห้อง

ส าหรับใช้เขม็ฉีดยาที่ปลอดภัยและอนุญาตให้ใช้เฮโรอีน โคเคนในการบ าบัดรักษาภายใต้การดูแลของ

แพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต
15

 

 2.2 ในประเทศโปรตุเกสความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาในส่วนของ

นโยบายและเจตนารมณ์ของกฎหมายยาเสพติดในโปรตุเกสจะใช้นโยบายลดทอนเป็นอาชญากรรมของคดี

ยาเสพติดของกญัชาลง หากใช้เป็นส่วนตัวเน้นบ าบัดรักษาโดยมาตรการทางกฎหมายมีขึ้นเพ่ือช่วยเหลือผู้

ติดยาเสพติด มาตรการทางกฎหมายกระบวนการด าเนินคดีและบทลงโทษจะใช้ Law 15/93(Anti Drug 

Law) กับ Law 30/2000(Decriminalization Law) โดยที่คดียาเสพติดของโปรตุเกสจะไม่มีประวัติ

อาชญากร ส่วนกรณีมียาเสพติดเกินปริมาณที่ก  าหนดโดยมิได้มีไว้เพ่ือการค้าจะถูกประเมินจาก

คณะกรรมาธกิารยับย้ังการติดยาเสพติดกบัท้องถิ่น แพทย์ นักกฎหมาย นักสังคมสงเคราะห์ เพ่ือพิจารณา

ว่าจะต้องเข้าถึงการรักษาบ าบัดหรือฟ้ืนฟูร่างกายหรือไม่ และไม่มีโทษจ าคุกตลอดชีวิตและโทษประหาร

ชีวิตในคดีทุกประเภท ส่วนในด้านมาตรการการป้องกนัและบ าบัดรักษาของประเทศโปรตุเกสผู้ที่ติดยาเสพ
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ติดสามารถเข้าถึงการบ าบัดรักษาได้อย่างมีประสทิธภิาพท าให้ผู้ติดยาปราศจากความกลัวที่จะถูกด าเนินคดี

ตามกฎหมายโดยการลดทอนความผิดและลดทอนความเป็นอาชญากร
16

 

 2.3 ในประเทศญ่ีปุ่นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาในส่วนของนโยบาย

และเจตนารมณ์ของกฎหมายยาเสพติดในประเทศญ่ีปุ่นจะมีการจับกุมอย่างเดด็ขาดควบคู่กับนโยบาย

ป้องกันและบังคับรักษาแบบบังคับ และให้ความรู้แก่เดก็และเยาวชนมาตรการทางกฎหมายกระบวนการ

ด าเนินคดีและบทลงโทษจะใช้ Narcotics & Psychotrol Law, Cannabis Control Law , Opium Law, 

Stimulants Control Law, Narcotics Special Law และผู้ที่กระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรงจะต้องถูกขัง

ระหว่างสอบสวน ส่วนผู้ที่กระท าความผิดที่เป็นชาวต่างชาติจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศจะไม่สามารถ

เป็นญ่ีปุ่นได้5-10ปี ส่วนในด้านมาตรการด้านป้องกันและบ าบัดรักษาของประเทศญ่ีปุ่นจะมีลักษณะเป็น

การระดมทุนส าหรับกิจกรรมของศูนย์ป้องกันยาเสพติด เน้นการป้องกันที่ เด็กและเยาวชนโดยใช้

สื่อสารมวลชน ส่วนกรณีผู้เสพจะมีการบ าบัดรักษาโดยใช้เมทาโดน
17

 

 

3.เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัยาเสพติดตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกบั

ต่างประเทศ  

 ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษามาตรการทางกฎหมายยาเสพติดของประเทศไทย โดยเปรียบเทยีบ

กบักฎหมายเยอรมัน กฎหมายโปรตุเกส และกฎหมายญ่ีปุ่น  

 มาตรการทางกฎหมายยาเสพติดของประเทศเยอรมัน จะมีการเปิดโอกาสให้เข้ารับการ

บ าบัดรักษาการติดเมทาโดนและเฮโรอีน ส าหรับผู้ที่ติดยาเสพติดโดยใช้การฉีดเข้าเส้นเลือดด า การให้

ดุลพินิจกับอัยการเพ่ือจะไม่ด าเนินคดีกับผู้ที่มีความผิดจากการมียาเสพติดไว้ในครอบครองในปริมาณที่

เลก็น้อยเพ่ือการเสพเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะกญัชา 

 มาตรการทางกฎหมายยาเสพติดของประเทศโปรตุเกส ท าให้การมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

เพ่ือใช้เป็นการส่วนตัวไม่เป็นอาชญากรรม โดยผู้ใช้ยังคงต้องรายงานตัวกับคณะผู้เช่ียวชาญที่สามารถสั่ง

การให้ส่งตัวไปบ าบัดได้ แต่ไม่มีใครต้องเข้าคุก 

 มาตรการทางกฎหมายยาเสพติดของประเทศญ่ีปุ่น คือการควบคุมการน าเข้าส่งออกการผลิต

ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทโดยมีมาตรการป้องกันสุขภาพของประชาชน การบังคับใช้

กฎหมายยาเสพติดของประเทศญ่ีปุ่นยังค่อนข้างจะรุนแรงแต่ญ่ีปุ่นกใ็ช้สื่อสารมวลชนในเป็นประโยชน์ให้

การรณรงค์เร่ืองยาเสพติด 

 จากการศึกษากฎหมายยาเสพติดของประเทศเยอรมัน โปรตุเกส ญ่ีปุ่นและไทย พบว่า

มาตรการในการลงโทษผู้กระท าความผิดในคดียาเสพติดมีการลงโทษที่แตกต่างกันออกไปโดยข้ึนอยู่กับ
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นโยบายในการจัดการกบัปัญหายาเสพติดของแต่ละประเทศ โดยที่ประเทศเยอรมันและโปรตุเกสจะยังคง

มีนโยบายให้ยาเสพติดมีความผิดแต่มีนโยบายมีผ่อนปนมากขึ้นเพ่ือจะได้เป็นการลดทอนความผิดคดียา

เสพติดถือเป็นการลงทอนบทลงโทษ มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์โดยมองว่าผู้

เสพเป็นผู้ป่วยไม่ใช่อาชญากร ส่วนเป็นประเทศญ่ีปุ่นจะเน้นการลงโทษผู้กระท าความผิดซ่ึงมีลักษณะ

คล้ายคลึงกบักฎหมายยาเสพติดของประเทศไทย แต่มีความแตกต่างกับกฎหมายยาเสพติดของไทยตรงที่

ประเทศญ่ีปุ่นจะใช้การพิจารณาการลงโทษผู้กระท าความผิดแต่ละคนโดยละเอียดว่าบุคคลที่ได้รับโทษใน

คดียาเสพติดน้ันเป็นผู้กระท าความผิดโดยแท้จริงหรือไม่ จะไม่เป็นเหมือนกับประเทศไทยที่มีการนับ

จ านวนคดีเพ่ือสร้างผลงาน ท าให้การพิจารณาว่าผู้กระท าความผิดสมควรจ าคุกหรือบ าบัดรักษาจึงไม่

เกดิขึ้นมีแต่ให้รับโทษจ าคุกเกอืบจะทุกคดี โดยไม่ทราบถึงความช่ัวของแต่ละบุคคล เพราะฉะน้ันกฎหมาย

ยาเสพติดของไทยแม้จะมีการบัญญัติไว้แทบทุกด้านไม่ว่าด้านป้องกัน ลงโทษ บ าบัดรักษากไ็ม่สามารถ

แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริงตราบใดที่ยังมองว่าผู้เสพเป็นอาชญากร 

 

4.บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 สรุปผลการศึกษาพบว่าโดยจุดหมายหลักของมาตรา 6แห่งร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด คือ

การลดอันตราย การลดอันตรายในที่น้ี หมายถึงนโยบายที่พยายามท าให้การใช้ยาเสพติดน้ันมีความเป็น

อันตรายที่ลดลง การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดกคื็อการลดความเสี่ยงและอันตรายต่างๆที่ผู้ใช้ยา

เสพติด หากยังเลิกยาไม่ได้ทนัท ีฉะน้ันระหว่างที่จะเลิกจึงควรมีวิธกีารลดอันตรายจากการรับหรือถ่ายทอด

เช้ือ HIV รวมทั้งเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี อีกทั้งช่วยให้ผู้ใช้ยาเสพติดสามารถปรับตัวเองให้ลดการ

ใช้ยาลงและบ ารุงร่างกายไปเร่ือยๆ 

 ซ่ึงร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
18
เป็นร่างกฎหมายเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาของยาเสพติดใน

ปัจจุบันโดยมีการรวมเอาพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดในประเทศมารวบรวมให้อยู่ใน

รูปแบบของประมวลกฎหมายและมีการปรับปรุงข้อกฎหมายบางส่วนเพ่ือให้เป็นไปตามหลักสากลย่ิงขึ้นซ่ึง

ได้ศึกษาในส่วนของมาตรา 6 แห่งร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดโดยแบ่งเป็นหลักการและเจตนารมณ์

ของกฎหมายเพ่ือให้มีกลไก มาตรการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบในเร่ืองยาเสพติดอยู่ในกฎหมายหลาย

ฉบับ กฎหมายที่น ามารวบรวมเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีการเรียกร้องจากหลายภาคส่วนให้

ทบทวนบทลงโทษที่ใช้ในคดียาเสพติดได้อย่างมีประสทิธภิาพและหลักกฎหมายส าคัญของเร่ืองน้ีกจ็ะอยู่ใน

มาตรา 6
19
แห่งร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดให้การกระท าการในเขตพ้ืนที่ที่ก  าหนดซ่ึงอยู่ภายใต้

                                                           
18

 กองกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ กระทรวงยุตธิรรม. ร่างประมวลกฎหมายยา

เสพติด การปรบับญัชีอตัราโทษในคดียาเสพติดกบัแนวทางการพจิารณาสัง่อทุธรณข์องพนกังานอยัการ. กอง

กฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ : กระทรวงยุตธิรรม, 2558. น.1. 
19

 เพ่ิงอา้ง, น.4. 
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มาตรการควบคุมและตรวจสอบการเสพและการครอบครองยาเสพติดในร่างประมวลกฎหมายน้ีไม่เป็น

ความผิด 

 และในส่วนของกฎหมายยาเสพติดของประเทศเยอรมัน โปรตุเกส ญ่ีปุ่นมีการจัดการกับปัญหา

ยาเสพติดได้ดีกว่าประเทศไทย หากกฎหมายยาเสพติดของไทยได้มีการจัดการกับปัญหายาเสพติดเหมือน

ดัง3ประเทศดังกล่าว ปัญหาสังคมไทย ปัญหากระบวนการยุติธรรมของไทย รวมทั้งปัญหายาเสพติดก็

อาจจะลดลงและท าให้สามารถคัดกรองบุคคลที่กระท าความผิดอย่างแท้จริงมารับโทษในทางอาญา และจะ

ได้ไม่เป็นตราบาปให้บุคคลเหล่าน้ันไปตลอดชีวิต อาจท าให้มีคณะกรรมาธิการรวมทั้งนักกฎหมาย แพทย์ 

นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ช่วยกันพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรที่จะลงโทษ หรือควรส่งไปรักษา

อย่างจริงจังเหมือนดั่งประเทศโปรตุเกสกับเยอรมัน หรือมีการใช้สื่อสารมวลชนให้เป็นประโยชน์ในการ

ประชาสมัพันธเ์ร่ืองโทษของยาเสพติดรวมทั้งให้เยาวชนช่วยกนัรณรงค์เร่ืองยาเสพติดเหมือนประเทศญ่ีปุ่น 

ซ่ึงปัจจุบันการใช้สื่อสารมวลชนเร่ืองยาเสพติดของไทยกม็ีแต่น้อยมาก ท าให้การรณรงค์เร่ืองยาเสพติดใน

ประเทศไทยไม่ค่อยประสบผลส าเรจ็ เพราะถ้าหากส าเรจ็จริงปัญหายาเสพติดคงลดลงไปแล้วมิใช่เพ่ิมขึ้ น

เร่ือยๆเหมือนดังทุกวันนี้  

 จากปัญหาดังกล่าวมาผู้เขียนขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้   

หากประเทศไทยมีการจัดการปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ทฤษฎีของทั้ง3ประเทศและแนวคิด

ของอนุสัญญายาเสพติดแห่งสหประชาชาติเอามาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย กฎหมายยา

เสพติดของไทยกค็งจะมีการพัฒนาอย่างแน่นอน จึงท าให้มีการจัดท าร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดขึ้ น

เพ่ือให้กฎหมายยาเสพติดของไทยเทยีบทนักับกฎหมายของนานาประเทศและมีความเป็นสากลมากย่ิงขึ้น 

ในการศึกษาในคร้ังน้ีผู้เขียนจึงศึกษาเฉพาะมาตรา6แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยหลักการของ

มาตรา6 จะเป็นลักษณะของนโยบายในการจัดการปัญหายาเสพติดโดยน าแนวคิดของประเทศมาเทยีบให้

เหมาะสมกบับริบทของสังคมไทยในการแก้ปัญหายาเสพติดน่ันเอง เมื่อประเทศไทยไม่ได้มีการจัดการกับ

ปัญหายาเสพติดอย่างมีประสทิธภิาพ จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีต่างๆแล้ว ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะใน

การแก้ไขปัญหาดังน้ี 

  1. ให้มีการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดในมาตรา6 แห่งร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เพราะ

เมื่อร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดประกาศใช้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดจะมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

  2. ต้องพิจารณาความช่ัวของผู้กระท าผิดว่าจริงๆแล้วการกระท าของเขาเป็นภัยต่อตนเอง หรือ

เป็นภัยต่อสงัคม พร้อมทั้งรับฟังเหตุผลและมีการผ่อนปนการลงโทษทางอาญาให้เหมาะสม และได้สัดส่วน

กับความผิดของผู้กระท าความผิด จะเป็นผลดีกว่าที่จะเอามาตรการการลงโทษทางอาญาสถานเดียว โดย

อาจจะใช้การลงโทษทางแพ่งหรือการลงโทษทางปกครองแทนกไ็ด้เช่นกนั โดยศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎี

การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดของต่างประเทศ และอนุสญัญายาเสพติดแห่งสหประชาชาติที่ไทยเป็นภาคี 

จะท าให้กฎหมายยาเสพติดของไทยมีความเป็นสากล และเทยีบทนัประชาคมโลกมากขึ้น 
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  3. ในส่วนของกระบวนการด าเนินคดีอาญาในช้ันสอบสวนและฟ้องร้องน้ัน ควรให้พนักงาน

อัยการเป็นผู้มีอ านาจและรับผิดชอบในการสอบสวน เพ่ือจะให้สอดคล้องกับหลักสากล
20
ที่ไม่มีการแยก

อ านาจและฟ้องร้องออกจากกัน
5
 เมื่อต ารวจไม่มีอ านาจในการสอบสวนคดีอาญาแล้วเป็นเพียงผู้ช่วย

พนักงานอยัการ จะท าให้ข้อพิพาทเกี่ยวกบัการสอบสวนคดีอาญาน้ันเป็นเร่ืองของกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาโดยแท้จากพนักงานอยัการ ซ่ึงจะลดความยุ่งยากในการก าหนดหรือการท างานลักษณะของต ารวจได้ 
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