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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ของผู้ติดยาเสพติด ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีบทบัญญัติรับรองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนที่จะได้รับความคุ้มครองโดยเสมอภาคกัน การจ ากัดสิทธิเสรีภาพจะกระท ามิได้ เว้น
แต่ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  โดยได้ศึกษาตั้งแต่แนวความคิดและทฤษฎี ตลอดจนการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ  รวมไปถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายในการ
บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่งผลให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ได้รับการ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดังข้างต้น 

 จากการศึกษาพบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงต้องมี
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ติดยาเสพติด  กฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมทางศาล ย่อมเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพทางหนึ่ง
อันเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งกฎหมายให้อ านาจเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง กระท าได้ โดยอ านาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบของสิทธิและเสรีภาพของกฎหมาย ด้วยเหตุ
นี้ย่อมกระทบต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด หรือไม่สอดคล้องกับหลักของกฎหมาย ตามแนวความคิด
หลักที่ว่าผู้ติดยาเสพติดถือได้ว่าเป็น “ผู้ป่วย” ผู้ติดยาเสพติดมิใช่เป็นผู้กระท าความผิดร้ายแรงแต่อย่างใด 
สมควรที่จะได้รับการบ าบัดรักษาให้ถูกวิธีมากกว่าการลงโทษ  ส าหรับมาตรการในการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของผู้ติดยาเสพติดในต่างประเทศ  เกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เช่น สห รัฐอเมริกา  
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐมาเลเซีย หรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นการกระท าโดยอ านาจตุลา
การ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญรับรองไว้ 

 ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้การบังคับ
บ าบัดรักษาโดยฝ่ายปกครอง เช่น คณะอนุกรรมการและอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตาม 

                                                   
* นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
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พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 หรือให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522   หรือให้อ านาจเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา  ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ย่อมถือว่า
เป็นการขัดหรือแย้ง มิได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติรับรองก าหนดไว้  จึงควรมีการปรับปรุงบทบัญญัติ
ของกฎหมายในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้เป็นอ านาจฝ่ายตุลาการ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องในการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ติดยาเสพติด โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง 
 

1.  บทน า 
 ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นสิ่งที่ร้ายแรงสร้างผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้

เสพติดยาเสพติด เนื่องจากท าลายสุขภาพ อนามัยของผู้ใช้หรือผู้เสพให้ เกิดความเสื่อมโทรมและอ่อนแอลง 
และส่งผลให้ผู้ติดยาเสพติดต้องสูญเสียทรัพย์สิน และเป็นที่บ่อเกิดแห่งอาชญากรรมอ่ืนของสังคมที่ส าคัญ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเพื่อน าไปประกอบอาชญากรรมยาเสพติดอีกด้วย 

 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยได้ขยายไปสู่วงกว้าง และทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ 
ทั้งนี้เนื่องจากการปราบปรามที่เข้มงวดกวดขันของภาครัฐ ท าให้รูปแบบของยาเสพติดไปเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม เอ้ืออ านวยต่อการลักลอบผลิต และจ าหน่าย ให้กระท าได้ง่ายประกอบกับวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูงและเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด มุ่งเน้นการท าเงินก าไรโดยค านึงว่าผู้ใช้หรือผู้เสพจะเป็นชนกลุ่มใดของสังคม ดังจะเห็นได้ชัดเจน
จากแนวโน้มของผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนที่มีจ านวนสูงขึ้นเร่ือยๆ โดยแพร่ระบาดไปยังชุมชน
โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถานประกอบการต่างๆปัจจัยที่สนับสนุนการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่ง คือผู้ติดยาเสพติดซึ่งอาจมีสาเหตุของการติดยาเสพติดจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุภายนอก
ของผู้ติดยาเสพติดเอง โดยสาเหตุภายในอาจได้แก่ความจ าเป็นทางร่างกาย 1 ความเชื่อถืออย่างอย่างผิดๆ 
ความอยากรู้ อยากลอง และอยากสนุก ความคึกคะนอง เป็นต้นสาเหตุภายนอก ได้แก่ ปัญหาได้แก่ ปัญหา
ทางเงื่อนไขของสังคม สภาพแวดล้อมและสภาพครอบครัวที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่
สามารถปรับชีวิตในสังคมได้อย่างปกติต้องอาศัยยาเสพติดเป็นที่พึ่ง 

 คุณลักษณะอาชีพมีความส าคัญต่อผู้ติดยาเสพติดเนื่องจากพบว่าการว่างงานมีผลต่อผู้ติดยาเสพ
ติด ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบการส ารวจที่ให้ข้อมูลว่าผู้ใช้สารเสพติด ไม่มีงานท า ไม่มีรายได้ส่วน

                                                   
 1 ไชยยศ เหมะรัชตะ. ปัญหายาเสพติด: การศึกษาและวิเคราะห์ในแง่กฎหมาย.    กรุงเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.(2525). น. 28. 
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ใหญว่่างงานมากถึงร้อยละ 22.222 ซึ่งมากกว่าผลการส ารวจสถานการณ์ว่างงานของประชาชนในประเทศใน
ปี พ.ศ. 2555 มีเพียงร้อยละ 0.8 ปัญหาการว่างงานของผู้ติดยาเสพติดส่งผลกระทบตามมามากมาย ไม่เพียงแต่
ด้านสังคมยังส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม
เพิ่มขึ้นในสังคม รวมทั้งยังมีความซับซ้อนและแก้ไขยากมากขึ้นอีกด้วย 

 อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้การแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ตลอดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึง 30 กว่าปี แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดปัญหานี้ให้หมดไปได้อย่างเด็ดขาดที่
ผ่านมาประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง อันจะเห็นได้จากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่
เข้มงวดกวดขันให้มีการปราบปรามกันอย่างจริงจังและให้ปฏิบัติต่อผู้ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย โดยให้
โอกาสในการเข้ารับการบ าบัดรักษาและฟื้นผู้สมรรถภาพตามความต้องการและความเหมาะสมของผู้ติดยา
เสพติดด้วยซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยด าเนินการในทุกมาตรการไปพร้อมกัน ส าหรับการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทยปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ 

 1. ระบบการสมัครใจรักษา (Voluntary System) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติดที่ต้องการ
สมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 2. ระบบบังคับบ าบัดรักษา (Compulsory System) ซึ่งแยกออกเป็น 2 กรณี คือ 
(ก) การบังคับบ าบัดรักษาที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมทางศาล เป็นการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพ

ติดที่ได้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และถูกคุมขัง ซึ่งต้องรับการบ าบัดรักษาภายใต้ข้อบังคับของ
กฎหมาย 

(ข) การบังคับบ าบัดรักษาที่ไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมทางศาล เป็นการบ าบัดรักษาด้วยการ
ใช้กฎหมายที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจบังคับผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานที่ที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายเพื่อการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

 3. ระบบต้องโทษ (Correctional System) เป็นการให้การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่ได้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 โดยกระบวนการ
คุมประพฤติและการบ าบัดรักษาตามเงื่อนไขของศาลหรือกระบวนการราชฑัณฑ์จะมีหน่วยงานในกระทรวง
ยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการคุมประพฤติและการบ าบัดรักษาตามเงื่อนไขของศาลหรือกระบวนการ
ราชฑัณฑ์จะมีหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในปี พ.ศ.2558 ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดได้ก าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยน าเข้าสู่กระบวนการ

                                                   
 2 สุกุมา แสงเดือนฉาย. (2557). ความท้าทาย: การบ าบัดรักษาการตดิยาเสพติดในอนาคต (การประชุมวิชาการยา
เสพติดแห่งชาตคิรั้งที่ 15 ,11-13 มิถุนายน 2557). น. 50. 
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บ าบัดรักษาอย่างเหมาะสมให้ได้จ านวน 200,000 คน ผลการด าเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกของแผนปฏิบัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากรายงานการบ าบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติดของหน่วยบ าบัดในพื้นที่
พบว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ.2557 มีการรายงานผู้ เสพเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาจ านวน 
27,146 คน ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาระบบสมัครใจรักษา 7,429 คน (ร้อยละ 27.3) ระบบบังคับบ าบัด 18,040 
คน (ร้อยละ 66.3) ระบบต้องโทษ 1,742 คน (ร้อยละ 6.4)โดยกลุ่มผู้เข้าการบ าบัดรักษาส่วนใหญ่อาศัยใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 31.8 รองลงมาภาคเหนือ ร้อยละ 24.5 ภาคกลางร้อยละ 22.0 ภาคใต้ 
ร้อยละ 12.6 และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 9.143 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีบทบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนที่ว่าบุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน4 ดังนั้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดดังกล่าวจึงต้องมีมาตรการทางกฎหมาย
ในการคุ้มครองผู้ติดยาเสพติด ดังนี้ 

 1) กฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมทาง
ศาล ย่อมเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพทางหนึ่งอันอาจเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ซึ่งกฎหมายให้อ านาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระท าได้โดยต้องอยู่ภายใต้กรอบของสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุด และด้วยเหตุนี้ย่อมกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพผู้ติดยา
เสพติด4 

 2) การให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองจ ากัดสิทธิเสรีภาพของผู้ติดยาเสพติด ก็เพื่อให้การบ าบัดรักษา
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสัมฤทธิผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดด้วยเหตุผลส าคัญสองประการ คือ เพื่อผัน 
(Diversion) เอาผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีลักษณะไม่รุนแรงออกนอกระบบการด าเนินคดีอาญาที่เป็น
หลักทั่วไปอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้กระท าความผิดมิให้ต้องมีตราบาป หรือมลทินติดตัว และผู้ติดยา
เสพติดยังได้รับการเยียวยาแก้ไขปรับปรุงจากรัฐได้รวดเร็ว ถูกต้องตามหลักวิธีการ โดยไม่ต้องทนทุกข์
ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจนานเกินไป จนอาจแก้ไขเยียวยาไม่ทัน อีกทั้งส่งผลโดยทางอ้อม และ
ทางตรงกับการหวนคืนสู่สังคมได้อย่างปกติอีกด้วย เหตุผลที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการลด
ขั้นตอนและงบประมาณที่รัฐต้องรับภาวะเพิ่มขึ้นในกระบวนการยุติธรรมปกติ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วผลของการ
ด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดกับวิธีการผัน (Deversion) ผู้กระท า
ผิดออกจากวิถีทางตามปกติ เพราะศาลมักพิจารณาพิพากษารวมถึงการบ าบัดรักษาไว้ด้วยแต่อย่างไรก็ดี
เหตุผลทั้งสองประการคงต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

                                                   
3 ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 วรรคหนึง่ 
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 3) การบังคับบ าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนี้มีความเหมาะสมอยู่บางส่วน 
กล่าวคือ หากยึดหลักที่ว่าผู้ติดยาเสพติดถือได้ว่าเป็น “ผู้ป่วย” และการกระท าความผิดเนื่องจากการเสพหรือ
ครอบครอง เป็นผลจากการที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นความคิด (Mala Prohibita) ผู้ติดยาเสพติดมิใช่เป็น
ผู้กระท าความผิดร้ายแรงสมควรที่จะได้รับการบ าบัดรักษาและได้รับการคุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพตาม
กฎหมาย เพื่อการกลับตัวให้สามารถใช้ชีวิตในสังคม เพื่อการกลับตัวให้สามารถใช้ชีวิตปกติสุขมากกว่าการ
ลงโทษ หรือถูกตราหน้าจากสังคมเป็นตราบาปในชีวิต มีปมด้อยทั้งแก่ตัวเขาเองและครอบครัว ทั้งนี้หลัก
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญด้วย  

 4) การอุทธรณ์ตามกฎหมายไม่มีการก าหนดสิทธิการอุทธรณ์การใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง 
กล่าวคือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ต้องมีสิทธิการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพ
ติดให้โทษ และพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ต้องมีสิทธิการอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท รวมทั้งก าหนดกระบวนการหรือกลไกด าเนินการไว้เป็น
พิเศษ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และยังสามารถตรวจสอบได้อีกด้วย ย่อมเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพเป็นการ
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 

2.  วิเคราะห์มาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ติดยาเสพติด 
 มาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ติดยาเสพติดมีขั้นตอนและกระบวนการที่

บ าบัดรักษาตามกฎหมายของผู้ติดยาเสพติด ได้แก่ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 
2518 อธิบายพอสังเขป ดังนี้ 

 2.1  พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
 ขั้นตอนและกระบวนการบ าบัดรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ คือผู้ที่ต้องหาว่ากระท าความผิดฐาน

เสพหรือครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษบางประเภท จะถูกพนักงานสอบสวนส่งตัวไปศาลเพื่อให้มีการสั่ง
ตรวจพิสูจน์การติดยาเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เมื่อตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วคณะอนุกรรมการประจ า
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพก็จะวินิจฉัยผลการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ หากผลการตรวจพิสูจน์
ปรากฎว่าเป็นผู้ติดยาเสพติด พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะน าตัวผู้ต้องหานั้นเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นถอนพิษยา ขั้นบ าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ และขั้นติดตามผล โดยมีระยะเวลาไม่
เกินหกเดือน แต่หากผลการตรวจพิสูจน์ปรากฎว่าไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะส่งตัว
ผู้ต้องหานั้นคือพนักงานสอบสวน พร้อมด้วยรายงานผลการตรวจพิสูจน์ ส าหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพนี้
ผู้ต้องหาที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ หากฝ่าฝืนอาจถูก
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ลงโทษได้ และถ้าหลบหนีออกจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในระหว่างที่อยู่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจติดตามเอาตัวกลับมายังศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อไปได้ 

 ดังนั้นจึงเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.25455บัญญัติว่า “ผู้รับ
การตรวจพิสูจน์ หรือผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ที่
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดก าหนด รวมทั้งข้อบังคับของศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุม
ตัวผู้นั้นโดยเคร่งครัด” บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการให้อ านาจฝ่ายปกครองพนักงานเจ้าหน้าที่คือ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ออกค าสั่งระเบียบ เงื่อนไขที่ก าหนด
ขึ้นหรือเกี่ยวกับการควบคุมตัวผู้ติดยาเสพติด เมื่อพิจารณาขั้นตอนและกระบวนการบ าบัดรักษาดังกล่าวนี้จะ
เห็นได้ว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ติดยาเสพติดอ านาจดังกล่าวต้องเป็น
อ านาจของฝ่ายตุลาการคือศาล ในกระบวนการค าสั่งดังกล่าวดังที่กล่าวมาหาได้คุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้ติดยาเสพติด 

 2.2  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
 ขั้นตอนและกระบวนการบ าบัดรักษาพระราชบัญญัตินี้คือผู้เสพติดยาเสพติดที่ต้องโทษและพ้น

โทษคร้ังที่สาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าไปควบคุมไว้โดยค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อการบ าบัดรักษาจนกว่าจะได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการ
บ าบัดรักษาครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมบ าบัดรักษาและระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาล
แล้ว จึงจะออกจากสถานพยาบาลได้ และหากหลบหนีไปในระหว่างควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาล ก็จะต้อง
ได้รับโทษตามกฎหมาย ส าหรับขั้นตอนในการบ าบัดรักษามีอยู่ 4 ขั้นตอน เช่นเดียวกับกฎหมายว่าด้วยการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเมื่อพิจารณาขั้นตอนและกระบวนการบ าบัดรักษาดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่ามี
ขั้นตอนหรือกระบวนการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ถูกบังคับบ าบัดรักษา คือขั้นตอนการน าตัวไป
ควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาล เพื่อการบ าบัดรักษา ซึ่งเป็นการใช้อ านาจควบคุมตัวไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และไม่มีเหตุจ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ กล่าวคือ การควบคุมหรือคุมขังบุคคลโดยปกติแล้วจะกระท า
มิได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยฝ่ายปกครองโดยค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องโทษตามมาตรา 91 หรือมาตรา 92 เป็นคร้ังที่สามเมื่อพ้นโทษ
แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยค าสั่งรัฐมนตรีน าไปควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศจัดตั้ง
โดยเฉพาะ และให้ท าการบ าบัดรักษาจนกว่าจะได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเป็นผู้
ที่ได้รับการบ าบัดรักษาครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมบ าบัดรักษาและระเบียบวินัยส าหรับ

                                                   
5 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาตรา 30 
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สถานพยาบาลแล้ว6” โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องควบคุมไว้ประกอบ
กับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย 

 2.3  พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 
 ขั้นตอนและกระบวนการบ าบัดรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ คือผู้เสพติดวัตถุออกฤทธิ์กล่าวคือ 

เลขาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ สั่งให้จัดส่งผู้เสพติดวัตถุออกฤทธิ์นั้นไปรับการ
รักษาพยาบาล หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ สถานพยาบาลหรือสถานที่พักฟื้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปด
สิบวัน ซึ่งหากขัดขืนไม่ยอมรับการรักษาโทษแล้วก็จะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือฟื้นฟูสุขภาพ
และสมรรถภาพตามค าสั่งเดิม 

 ดังนั้นตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 บัญญัติว่า “เมื่อปรากฏ
ว่าผู้ใดเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ เลขาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการโดยความเห็นหรือค าแนะน า
ของกรรมการ มีอ านาจสั่งให้จัดส่งผู้นั้นไปรับการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ ณ 
สถานพยาบาล หรือสถานพักฟื้นตามเห็นสมควรเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน7” เมื่อพิจารณาขั้นตอน
และกระบวนการบ าบัดรักษาดังกล่าวนี้จะเห็นว่ามีที่ให้อ านาจฝ่ายปกครองเป็นอ านาจของเลขาธิการอาหาร
และยาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว กระบวนการต้องเป็นอ านาจของศาล ซึ่งถือว่าเป็นการกระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของผู้ติดยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์  คือขั้นตอนในส่งตัวผู้ เสพติดวัตถุออกฤทธิ์นั้นไปรับการ
รักษาพยาบาลหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ สถานพยาบาลหรือสถานที่พักฟื้น ซึ่งจะต้องถูกควบคุมตัวไว้ในโดย
ไม่มีข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท าความผิดฐานเสพวัตถุออกฤทธิ์ อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มี
เหตุผลความจ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้กระท าได้ตามรัฐธรรมนูญ 

 หากเปรียบเทียบกับกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของต่างประเทศ ซึ่งใน
ที่นี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะเห็น
ได้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของประเทศดังกล่าวนี้ได้บัญญัติให้การบังคับ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดนั้นต้องด าเนินการผ่านฝ่ายตุลาการกระบวนการยุติธรรมทางศาล กล่าวคือ  

 1. สหรัฐอเมริกา ศาลมีอ านาจส่งผู้ติดยาเสพติดให้โทษที่มิได้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางอาญา
มาปรากฏต่อหน้าศาลเพื่อให้แพทย์พิสูจน์ ถ้าผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าเป็นผู้ติดยาเสพติด ศาลจะมีค าสั่ง
ให้ส่งตัวผู้ติดยาเสพติดน้ันไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล เพื่อบ าบัดรักษาและแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นเวลา 
6 เดือน หรือ 

                                                   
6 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 มาตรา 98 
7 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอ่จิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 88 
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 2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เมื่อศาลมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุกผู้ติดยาเสพติดที่กระท าผิด
กฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ศาลจะสั่งให้ส่งตัวผู้ติดยาเสพติดไปควบคุมบ าบัดรักษายังสถานบ าบัดรักษาให้
หายขาดได้ หรือพฤติกรรมของผู้กระท าผิดมีสภาพที่เป็นอันตรายต่อสังคม ศาลจะไม่ส่งตัวไปยังสถาน
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด หรือ 

 3. สหพันธรัฐมาเลเซีย ก าหนดให้นักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่ มีอ านาจ
ควบคุมตัวผู้ซึ่งต้องสงสัยว่าติดยาเสพติด โดยให้กักตัวไว้ในสถานที่เหมาะสมชั่วระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
เพื่อท าการตรวจพิสูจน์สารเสพติดได้ หากผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าเป็นผู้ติดยาเสพติด เจ้าหน้าที่จะต้อง
น าตัวบุคคลนั้นมาแสดงต่อศาล และถ้าศาลเชื่อว่าบุคคลนั้นต้องได้รับการบ าบัดรักษาและฟิ้นฟูสมรรถภาพที่
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ก็สามารถสั่งให้เข้าพักในศูนย์เพื่อบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพได้เป็นเวลา 2 ปี 
หรือ 

 4. สาธารณรัฐสิงคโปร์ แม้เจ้าหน้าที่จะมีอ านาจจับกุมบุคคลใดซึ่งกระท าหรือต้องสงสัยว่า
ก ร ะท า ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ ย า เ ส พติ ด  แ ล ะ ผู้ อ า น ว ย ก า ร ข อ ง ส า นั ก ง า น กล า ง ย า เ ส พ ติ ด ใ ห้ โ ท ษ  
มีอ านาจให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของรัฐตรวจพิสูจน์สารเสพติดในบุคคลนั้น หากผลการตรวจพิสูจน์
ปรากฏว่าเป็นผู้ติดยาเสพติด และผู้อ านวยการเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ
ก็จะสั่งบุคคลนั้นเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นเวลา 6 เดือนก็ตาม แต่ศาลมีอ านาจที่จะ
ท าการไต่สวนเองหากพบว่าบุคคลใดถูกกักตัวไว้โดยมิชอบในสถานพยาบาล และศาลเห็นว่าบุคคลนั้นไม่
ควรถูกกักตัวไว้ก็จะสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นจากสถานพยาบาล ซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบนี้จะเห็นได้ว่าในการ
บังคับบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยฝ่ายปกครองนี้ได้ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอย่างมาก ไม่มีการ
ควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจดังเช่นอ านาจที่ใช้ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่พิจารณาโดยศาล การใช้อ านาจ
ทางฝ่ายปกครองเพื่อบังคับบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจึงอาจมีการใช้อ านาจในทางมิชอบ (Abuse of Power) ได้ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว ้

 

3.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ กฎมายไทย ควรมีแนวทางการ

ปรับปรุงมาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ติดยาเสพติดโดยให้ฝ่ายตุลาการคือ ศาลมีอ านาจสั่ง
การควบคุมตัวบุคคลเพื่อการบ าบัดรักษาแทนฝ่ายปกครอง ได้แก่ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 ก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ก าหนดให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จึงขัด
หรือแย้ง ในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พุทธศักราช 2560 อีกทั้งผู้ติดยาเสพติดคือผู้ป่วย ที่จ าเป็นต้องบ าบัดรักษามิใช่เป็นอาชญากรประกอบกับ
แนวความคิดตามหลักแทนการด าเนินคดีอาญา ที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด 
กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพ โดยการน ามาตรการอ่ืนมาใช้แทนการด าเนินคดีอาญา
ตามแบบพิธีปกติ ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

 1 . แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ฟื้ นฟู ส ม ร รถ ภ าพผู้ ติ ด ย า เ สพติ ด  พ . ศ .  2 5 4 5  
โดยแก้ไขมาตรา 30 ก าหนดให้ศาล มีอ านาจสั่งด าเนินการควบคุมตัวโดยเคร่งครัด แทนคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 
2545 เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับอ านาจตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 

 2. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยแก้ไขมาตรา 98 ก าหนดให้เมื่อ
เวลาพ้นโทษแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าขอต่อศาลที่ได้มีค าพิพากษาลงโทษจ าคุกผู้ต้องหา เพื่อให้ศาล
สั่งให้น าตัวผู้ต้องโทษที่จะพ้นโทษไปเข้ารับการตรวจพิสูจน์การติดยาเสพติด ณ สถานพยาบาล หากผลการ
ตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าเป็นผู้ติดยาเสพติดให้พนักงานเจ้าหน้าที่น าตัวผู้พ้นโทษนั้นไปยังศาล เพื่อให้ศาลสั่งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดว่าเป็นผู้ได้รับการการบ าบัดรักษา
ครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการการบ าบัดรักษาและระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาล
ดังกล่าวแล้ว หากผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าไม่ได้ติดยาเสพติดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผู้นั้นไป
ทันที และรายงานให้ศาลทราบ ทั้งนี้ ระยะเวลาการบ าบัดรักษาดังกล่าวต้องไม่เกินหกเดือน 

 3. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 โดยแก้ไขมาตรา 
88 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นหรือค าแนะน าของคณะกรรมการยื่นค าขอต่อศาลเพื่อให้สั่งให้น า
ตัวผูเ้สพติดซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เข้ารับการตรวจพิสูจน์การติดวัตถุออกฤทธิ์ หากผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏเป็น
ผู้ติดวัตถุออกฤทธิ์ ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการโดยความเห็นหรือค าแนะน าของคณะกรรมการน าตัวผู้
นั้นไปยังศาล เพื่อให้ศาลสั่งให้น าผู้นั้นไปรับการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพใน
สถานพยาบาลหรือสถานที่พักฟื้นเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
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