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สถานบ าบดัพิเศษหญิงจงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการบญัญติั
มาตรการทางกฎหมายในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดของต่างประเทศ เพื่อการปรับใชก้บั
การบ าบดัยาเสพติดแก่ผูต้อ้งขงัในทณัฑสถานบ าบดัพิเศษหญิงจงัหวดัปทุมธานี อนัเป็นแนวทางใน
การบัญญัติกฎหมายเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟูดังกล่าวในประเทศไทย โดยการศึกษาจากกฎหมาย
ต่างประเทศ ต าราวิชาการทั้ งของไทยและต่างประเทศ และการปฏิบติังานด้านการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดของทณัฑสถานบ าบดัพิเศษหญิงจงัหวดัปทุมธานี 

ผลจากการศึกษาพบว่า ประเทศองักฤษ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
ประเทศญ่ีปุ่น มีการบญัญติักฎหมายเพื่อการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดอยา่งเป็นรูปธรรม 
และให้โอกาสผูต้อ้งขงัทุกคนเขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟู  มาตรฐานการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพ
ติดทุกเรือนจ าของประเทศดังกล่าวจึงเท่าเทียมกัน ส่วนทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงจังหวดั
ปทุมธานี มีการจดัการบ าบดัฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดตามนโยบายของกรมราชทณัฑ์ และจ ากดั
โอกาสในการบ าบัดให้แก่ผูต้ ้องขังท่ีมีคุณสมบัติครบตามท่ี เรือนจ าก าหนด ซ่ึงผูต้ ้องขังท่ีขาด
คุณสมบติัและผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดในเรือนจ าแห่งอ่ืนจะไม่ไดรั้บโอกาสในการแกไ้ขฟ้ืนฟู ดงันั้น
จึงเห็นควรให้มีการบญัญติัระเบียบของกรมราชทณัฑ์เพื่อให้การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติด
กระจายไปสู่เรือนจ าแห่งอ่ืนและมีมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศไทยต่อไป   
 

ABSTRACT 
Legislative measures for Rehabilitation of drug addicted prisoners: A case study of 

Pathumthani Correctional Institution for female drug addicts. The purpose of this thesis is to 
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study improvement concepts, theories, rehabilitating of drug addicted prisoner practices in 
Pathumthani Correctional Institution for female drug addicts, laws and guidelines about 
legislation in rehabilitation of drug addicted prisoners in Thailand. 

From the study, there are legislations in rehabilitation of drug addicted prisoner in 
England, Germany and Japan. The standard, for drug addicted prisoners’ rehabilitation in prisons, 
is equal. All of drug addicted prisoners in these countries are allowed to go through rehabilitation 
process. On the contrary, rehabilitation for drug addicted prisoners in Pathumthani Correctional 
Institution for female drug addicts uses the policy from the Department of Corrections which 
restricts prisoners and has conditional requirements. Neither prisoners who are disqualified nor 
prisoners from other prisons lack of opportunities to rehabilitate. For rehabilitation of this specific 
type of prisoners to be effective, enforcement of drug addicted prisoners’ must be implemented 
throughout Thailand as well as there needing to be a standardized correctional order.  
 

1. บทน า 
การด าเนินนโยบายยาเสพติดของประเทศต่างๆท่ีผา่นมาเป็นการมุ่งเน้นเพื่อปราบปราม

ยาเสพติดอยา่งรุนแรงโดยมองวา่ยาเสพติดคือภยัร้ายท่ีคุกคามประเทศชาติ แทท่ี้จริงแลว้มีหลกัฐาน
จ านวนไม่นอ้ยท่ีแสดงให้เห็นถึงความลม้เหลวในการด าเนินนโยบายดงักล่าว เน่ืองจากไม่สามารถ
แก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดซ ้ ายงัเป็นการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและสุขภาพแก่
ประชาชน ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ปัญหายาเสพติดดงักล่าวมีทั้งปัญหาท่ีมาจากยาเสพติด เช่น การติดยาเสพ
ติดเกินขนาด และปัญหาการด าเนินนโยบายยาเสพติด เช่น อาชญากรรมท่ีมาพร้อมกบัการคา้ยาเสพ
ติด โดยการจดัการกบัปัญหาทั้งสองลกัษณะมีความแตกต่างกนั หากเรามุ่งท่ีจะใชก้ฎหมายลงโทษ
เพียงอยา่งเดียวอาจไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

บุคคลท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดนั้นแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มประเภทดว้ยกนั คือ กลุ่ม
ผูใ้ช้ยาเสพติดเพื่อความหยอ่นใจหรือใช้บางโอกาส กลุ่มผูอ้ยู่ในภาวะพึ่งพายาเสพติด กลุ่มผูค้า้ยา
เสพติดระดบัล่าง และองคก์รคา้ยาเสพติดร้ายแรง1 การบญัญติักฎหมายเพื่อลงโทษแก่บุคคลทุกกลุ่ม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดจะเป็นการลงโทษท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เน่ืองจากยาเสพติดบาง
ชนิด เช่น เมทแอมเฟตามีนไม่ไดก่้อให้เกิดอนัตรายโดยตรงต่อบุคคลรอบขา้ง การบญัญติักฎหมาย
                                                           
1หน่วยงานความร่วมมือดา้นนโยบายยาเสพติดระหวา่งประเทศ (International Drug Policy Consortium (IDPC)). 
(2557).คู่มือนโยบายยาเสพติด.แปลโดย ส านกักิจการในพระด าริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา. หนา้
133-136. 
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ดา้นยาเสพติดจึงควรมุ่งเนน้ไปทางส่งเสริมสุขภาพแก่ผูติ้ดยาเสพติดมากกวา่การปราบปรามผูใ้ชย้า
เสพติดอนัจะเป็นการบรรลุวตัถุประสงคแ์ห่งกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือบงัคบัควบคุม
คนให้อยูใ่นความสงบเรียบร้อยและหยัง่ถึงความจริงแห่งธรรมชาติมนุษย์2ซ่ึงประเทศโปรตุเกสได้
พฒันากฎหมายดา้นยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะน้ี นัน่คือการยกเลิกความผิดอาญาฐาน
มียาเสพติดควบคุมไวใ้นครอบครองส าหรับการใช้ส่วนบุคคลและเปล่ียนความผิดดงักล่าวเป็น
ความผิดทางปกครองโดยค านึงถึงสุขภาพของผูติ้ดยาเสพติดเป็นหลกั แต่การลกัลอบคา้ยาเสพติด
ยงัคงเป็นความผิดอาญาอยู่3การยกเลิกความผดิดงักล่าวท าใหจ้  านวนผูก้ระท าความผิดท่ีถูกตดัสินคดี
และปริมาณความแออดัในเรือนจ าลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

ปัจจุบนัยาเสพติดได้แพร่กระจายเป็นวงกวา้งไปทัว่ทั้ งประเทศไทยเน่ืองมาจากการ
มุ่งเน้นปราบปรามยาเสพติดโดยกลุ่มผูท่ี้เก่ียวข้องกับยาเสพติดทุกกลุ่มเข้าสู่เรือนจ า อนัท าให้
จ  านวนผูต้อ้งขงัในเรือนจ าของประเทศไทยสูงจนกระทบต่อคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงั อย่างไรก็ตาม
กลุ่มผูอ้ยูใ่นภาวะพึ่งพายาเสพติดและกลุ่มผูค้า้ยาเสพติดรายยอ่ย มีแนวโนม้ท่ีอาจก่ออนัตรายให้แก่
ผูค้นอ่ืนได ้ท าให้ประชาชนในสังคมมีความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เน่ืองจากประเทศ
ไทยยงัมีกฎหมายบญัญติัให้บุคคลเหล่าน้ีมีความผิดท่ีเก่ียวกบัยาเสพติดอยู ่เม่ือมีการด าเนินการตาม
กฎหมายกบักลุ่มบุคคลเหล่าน้ีจนถูกส่งตวัเขา้สู่เรือนจ าแล้ว บุคคลท่ียงัมีอาการติดยาเสพติดก็ถูก
ลงโทษตามกฎหมายโดยไม่ไดมี้การบ าบดัฟ้ืนฟูอยา่งใด ดงันั้นเม่ือผูต้อ้งขงัไดรั้บโทษตามกฎหมาย
ครบถว้นแลว้ก็จะไดรั้บการปล่อยตวักลบัสู่สังคมโดยท่ีผูน้ั้นยงัเป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมพึ่งพายาเสพ
ติดอยูเ่ช่นเดิม เม่ือกลบัเขา้สู่สังคมบุคคลนั้นยอ่มกลบัไปด าเนินวิถีชีวิตเช่นก่อนถูกลงโทษ บุคคลผู ้
นั้นอาจถูกชักจูงโดยสภาพแวดล้อมให้กลบัไปประกอบอาชญากรรมได้โดยง่าย ท าให้สังคมเกิด
ความไม่สงบสุขและปลอดภยัข้ึนอีก หากบุคคลดงักล่าวถูกจบักุมเขา้สู่กระบวนการยุติธรรมอีกจน
ไดรั้บการปล่อยตวัต่อไป ก็จะเป็นวงจรในการก่ออาชญากรรมอยา่งไม่จบส้ิน สังคมไม่มีความสงบ
สุขท่ีแทจ้ริง 

ในประเทศไทยผูต้อ้งขงัจากการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดสูงถึงร้อยละ 70 จาก
ผูต้อ้งขงัทั้งหมดในเรือนจ าตามสถิติของกรมราชทณัฑ์4 โดยไม่มีการจดัเก็บสถิติผูต้อ้งขงัท่ีติดยา
เสพติดอยา่งแน่ชดั อยา่งไรก็ตามการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดนั้นมีความจ าเป็นอยา่งมาก 

                                                           
2พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยตฺุโต).(2546). สลายความขัดแย้ง นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ แนวพทุธ.หนา้ 
88-89. 
3หน่วยงานความร่วมมือดา้นนโยบายยาเสพติดระหวา่งประเทศ (International Drug Policy Consortium (IDPC)). 
เล่มเดิม. หนา้178-179. 
4สถิติจ านวนผูต้อ้งขงัในระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2559กองแผนการ กรมราชทณัฑ.์ 
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เน่ืองจากจ านวนการกระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติดมีสูงย่อมช้ีให้เห็นว่ามีผูเ้ก่ียวข้องทั้ งใน
ลกัษณะผูเ้สพ ผูเ้สพและเป็นผูค้า้รายยอ่ย ไปจนถึงผูค้า้รายใหญ่ ผูผ้ลิต รวมทั้งผูก่้ออาชญากรรมอ่ืน
ท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดร่วมดว้ย การบญัญติักฎหมายเพื่อการบ าบดัยาเสพติดในเรือนจ าจะเป็น
เคร่ืองมืออนัหน่ึงท่ีท าให้การลงโทษเป็นไปตามหลกัวิชาการเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงั ท าให้
ผูต้อ้งขงัท่ีอยู่ในเรือนจ าไดใ้ช้เวลาในระหว่างจ าคุกเพื่อการปรับปรุงตนเอง เตรียมความพร้อมทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจท่ีจะกลับมาเป็นพลเมืองท่ี เคารพกฎหมาย ผู ้ต้องขังจะเพิ่มความมี
สติสัมปชญัญะท่ีจะไตร่ตรอง ยบัย ั้งชัง่ใจตนเองก่อนท่ีจะตดัสินใจกระท าความผิดข้ึนอีกในอนาคต 
การลงโทษจ าคุกจึงจะไม่เป็นการใชท้รัพยากรของประเทศไปโดยเปล่าประโยชน์ท่ีเพียงตอ้งคุมขงั
และดูแลผูต้อ้งขงัจนกวา่จะครบก าหนดโทษหากแต่เป็นการก่อประโยชน์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ
ลงโทษท่ีกนัผูก้ระท าความผิดออกจากสังคมและให้บุคคลเหล่านั้นไดแ้กไ้ขปรับปรุงพฤตินิสัยของ
ตนก่อนการกลบัมาอยูร่่วมกบัประชาชนทัว่ไปในสังคม 

เม่ือกฎหมายของประเทศไทยยงัขาดบทบญัญติัท่ีก าหนดถึงการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติด
ยาเสพติดในเรือนจ าอนัส าคญั ท่ีจะท าให้สามารถลดปริมาณผูก้ระท าความผิดซ ้ าภายหลงัจากไดรั้บ
การปล่อยตวัพน้โทษจ าคุก นอกจากน้ีบทบญัญติัดงักล่าวยงัเป็นบทบญัญติัท่ีดูแลสุขภาพกายและ
จิตใจของผูต้้องขังให้มีความเข้มแข็งข้ึน เปล่ียนจากพลเมืองอ่อนแอกลับสู่พลเมืองท่ีดี ท าให้
ประเทศมีศกัยภาพในการพฒันาเพิ่มข้ึนแลว้ บทบญัญติัเพื่อการแกไ้ขฟ้ืนฟูเช่นน้ีจะท าให้ประเทศ
สามารถลดงบประมาณค่าใชจ่้ายของรัฐท่ีจะตอ้งใชไ้ปในดา้นการด าเนินกระบวนการยุติธรรมและ
ราชทัณฑ์เพื่อดูแลผูก้ระท าความผิดด้วย ดังนั้ นประเทศไทยจึงจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษากฎหมาย
เก่ียวกบัการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดจากกฎหมายต่างประเทศมาก าหนดเป็นบทบญัญติั
เพื่อการฟ้ืนฟูในประเทศไทย เน่ืองจากหลายประเทศประสบความส าเร็จในดา้นการแกปั้ญหายาเสพ
ติด การลดปริมาณอาชญากรรม และการเพิ่มคุณภาพให้แก่ประชากรของตน อันเน่ืองมาจาก
การศึกษาคน้ควา้และการบญัญติักฎหมายเพื่อการแกไ้ขฟ้ืนฟูดงักล่าว 

อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะยงัขาดบทบญัญัติทางกฎหมายเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติด แต่กรมราชทณัฑ์สังกดักระทรวงยุติธรรมได้มีการจดัตั้งศูนยชุ์มชนบ าบดั
กาญจนารักษข้ึ์นในทณัฑสถานบ าบดัพิเศษหญิงจงัหวดัปทุมธานี โดยระบบการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงั
ท่ีติดยาเสพติดในชุมชนดงักล่าวด าเนินการตามแนวคิดและองค์ความรู้จากการบ าบดัยาเสพติดแก่
ผูต้อ้งขงัของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิตาลีน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกบัลกัษณะของ
ผูต้อ้งขงัไทย ดงันั้นระบบการบ าบดัยาเสพติดของศูนยก์าญจนารักษน้ี์จึงเป็นไปตามหลกัการบ าบดั
ยาเสพติดแก่ผูต้อ้งขงัในระดบัสากล ซ่ึงผูต้อ้งขงัท่ีไดรั้บโอกาสเขา้สู่การบ าบดัของศูนยด์งักล่าวตอ้ง
มีเง่ือนไขคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวแ้ละมีการรับผูเ้ขา้อบรมจ านวนจ ากดั นอกจากน้ีศูนยก์ารบ าบดั
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ยาเสพติดแก่ผูต้้องขังตามแบบศูนย์กาญจนารักษ์ได้เพิ่มจ านวนข้ึนเป็น 7 แห่งทั่วประเทศไทย 
โอกาสท่ีผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดจะไดเ้ขา้รับการบ าบดัจากศูนยก์ารบ าบดัในเรือนจ าดงักล่าวยงัคงมี
อยูอ่ยา่งจ ากดัและไม่เปิดโอกาสใหผู้ต้อ้งขงัเขา้รับการบ าบดัทุกคน 

หากประเทศไทยมีการบทบญัญติัเพื่อการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดข้ึนใชบ้งัคบั 
ก็จะมีการผลกัดันให้ประเทศไทยมีการจดัตั้งศูนยก์ารบ าบดัยาเสพติดท่ีมีมาตรฐานสากลให้แก่
เรือนจ าทุกแห่งทัว่ประเทศได้ ผูต้อ้งขงัจะได้รับโอกาสเขา้สู่การบ าบดัยาเสพติดมากข้ึนอนัท าให้
ประเทศไทยสามารถลดปริมาณอาชญากรรมอนัเน่ืองมากจากการกระท าความผิดซ ้ า สามารถลด
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลงได้ เพิ่มประชากรท่ีมีคุณภาพให้แก่สังคม และท่ีส าคญัคือ
ประเทศไทยจะสามารถลดการใช้งบประมาณทางด้านกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีกบั
ผูก้ระท าความผิดซ ้ าซ่ึงมีเป็นจ านวนมากอนัท าให้การพิจารณาคดีความล่าช้า และประเทศไทยจะ
สามารถลดการใชง้บประมาณทางราชทณัฑ์ทั้งการจา้งบุคลากรเจา้หนา้ท่ีเพิ่ม หรือการสร้างเรือนจ า
เพิ่มเติม เน่ืองจากลดจ านวนผูต้อ้งขงัลง รัฐก็จะสามารถน างบประมาณในส่วนน้ีไปพฒันาในดา้น
ต่างๆท่ีจ าเป็นต่อความกา้วหนา้ของประเทศได ้

 

2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขงัทีต่ิดยาเสพติด 
การลงโทษผูก้ระท าความผิดเป็นวิธีการควบคุมสังคม 5ให้มีความสงบ เม่ือสมาชิกใน

สังคมไดป้ระพฤติตนขดัต่อศีลธรรมหรือส่ิงท่ีกฎหมายบญัญติัว่าเป็นความผิด บุคคลนั้นย่อมตอ้ง
ได้รับผลร้ายจากการกระท านั้น การก าหนดบทลงโทษน้ีเน่ืองมาจากมีความเช่ือว่ามนุษยย์่อมไม่
ตอ้งการใหต้นเองไดรั้บความทุกขย์ากล าบาก ดงันั้นการก าหนดโทษจากความผดิจึงท าใหส้มาชิกใน
สังคมเกรงกลวัว่าตนจะได้รับความล าบากหากละเมิดขอ้ก าหนดนั้น ซ่ึงการลงโทษถือได้ว่าเป็น
รูปแบบหน่ึงของการปกป้องสังคมโดยแบ่งออกเป็นการป้องกนัทัว่ไป คือการลงโทษการกระท านั้น
เพื่อให้ผูก้ระท าความผิดทราบวา่การกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีสังคมไม่ตอ้งการเม่ือมีผูฝ่้าฝืนกระท าลงไป
ก็จะตอ้งไดรั้บโทษ และการป้องกนัพิเศษ คือการลงโทษเพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ก้ระท าความผิดสามารถ
กลบัมากระท าไดอี้กโดยใช้มาตรการแกไ้ขฟ้ืนฟูและการป้องกนัต่างๆ6 โดยวตัถุประสงค์ของการ
ลงโทษในอดีตแบ่งออกเป็น 4 ประการคือ 

1. การแกแ้คน้ทดแทน (Retribution) 
การลงโทษเพื่อการแกแ้คน้ทดแทนเป็นวตัถุประสงค์การลงโทษท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ซ่ึงมีมา

ตั้งแต่มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน แต่เดิมนั้นการลงโทษแบบการแก้แคน้ทดแทนเป็นการท่ีฝ่าย
                                                           
5อณัณพ ชูบ ารุง. (2527).ทฤษฎีอาชญาวทิยา. หนา้ 136.  
6ธานี วรภทัร์ ก. (2557). หลกักฎหมายมาตรการบงัคบัทางอาญา.หนา้ 55. 
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ผูเ้สียหายกระท ากลบัคืนแก่ผูก้ระท าความผิด ซ่ึงการกระท านั้นอาจรุนแรง เกินขอบเขต หรือทารุณ
โหดร้ายปราศจากมนุษยธรรม7กว่าส่ิงท่ีผูก้ระท าผิดไดก้ระท าลงไป ทั้งน้ีเป็นเร่ืองระหว่างเอกชน
กระท าต่อกนัเองไม่เก่ียวขอ้งกบัรัฐ โดยมี  หลกัท่ีวา่ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” หรือ An eye for an eye, 
A teeth for a teeth  ซ่ึงปรากฏอยูใ่นทฤษฎียดูา (Judai Doctrine)8 

2. การข่มขู่ยบัย ั้ง (Deterrence)  
การลงโทษเพื่อการข่มขู่ยบัย ั้งเป็นการลงโทษเพื่อการคุ้มครองสังคมโดยป้องปราม

ไม่ให้ผูก้ระท าความผิดกลบัไปกระท าความผิดซ ้ าเน่ืองจากไดรั้บบทลงโทษจากการกรท าของตน 
นอกจากน้ีสมาชิกอ่ืนในสังคมก็ไม่กล้ากระท าความผิดในลกัษณะเดียวกนัเพราะเห็นตวัอย่างท่ี
ผูก้ระท าความผิดได้รับการลงโทษ 9การลงโทษนั้ นจึงเกิดประโยชน์ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
อรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism)10 

3. การตดัความสามารถในการกระท าความผดิ (Incapacitation) 
การตดัความสามารถในการกระท าความผิดเป็นการท าให้ผูก้ระท าความผิดหมดโอกาส

ท่ีจะกระท าความผิดไดอี้กต่อไป11ซ่ึงอาจเป็นลกัษณะตดัความสามารถอยา่งถาวร เช่น การประหาร
ชีวติ การฉีดสารเขา้อวยัวะใหไ้ม่สามารถใชง้านได ้ท าใหบุ้คคลกลุ่มน้ีไม่อาจกลบัมากระท าความผิด
ไดอี้ก หรือการตดัความสามารถในการกระท าความผดิอยา่ชัว่คราว ไดแ้ก่ การลงโทษจ าคุก อนัเป็น
การกนัผูก้ระท าความผิดออกจากสังคมช่วงระยะเวลาหน่ึง เม่ือครบก าหนดบุคคลนั้นก็กลบัเขา้สู่
สังคมตามเดิม ซ่ึงการตดัความสามารถในการกระท าความผิดนั้นมาจากความเช่ือท่ีว่าสมาชิกใน
สังคมไม่ตอ้งการอยูร่่วมกบัผูก้ระท าความผดิ จึงตอ้งน าผูก้ระท าความผดิออกไปจากสังคม12 

4. การลงโทษเพื่อการแกไ้ขฟ้ืนฟู (Rehabilitation) 
การลงโทษเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดมีจุดประสงค์หลักเพื่อการแก้ไขถึง

สาเหตุท่ีผูก้ระท าความผิดไดต้ดัสินใจท่ีจะกระท าความผิดซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชนอยา่ง
มาก13 โดยวธีิการลงโทษชนิดน้ีจะเป็นการป้องกนัไม่ใหผู้ก้ระท าความผิดนั้นกลบัมากระท าความผิด
ซ ้ าไดอี้ก เม่ือการลงโทษดว้ยวธีิรุนแรงไม่อาจเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูท่ี้กระท าความผดิได ้จึง

                                                           
7อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2555). อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. หนา้ 130. 
8อณัณพ ชูบ ารุง. เล่มเดิม. หนา้ 137. 
9อจัฉรียา ชูตินนัทน.์ เล่มเดิม. หนา้ 131. 
10ปกป้อง ศรีสนิท. (2559).กฎหมายอาญาช้ันสูง.หนา้ 166. 
11พงษธ์ร ธญัญสิริ. (2555). อาชญาวิทยา. หนา้ 13. 
12อจัฉรียา ชูตินนัทน์. เล่มเดิม. หนา้ 132. 
13ปกป้อง ศรีสนิท. เล่มเดิม. หนา้ 167. 
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ตอ้งหาสาเหตุและแกไ้ขท่ีตน้เหตุนั้น ทั้งน้ีการลงโทษเพื่อการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดจะตอ้ง
พิจารณาการลงโทษผูก้ระท าความผิดเป็นรายบุคคลไปเพื่อความเหมาะสม14 เน่ืองจากเหตุปัจจยัใน
การกระท าความผดิของแต่ละบุคคลยอ่มแตกต่างกนั 

ปัจจุบนัโลกเขา้สู่ยุคเสรีนิยมท าให้มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยข์องผูก้ระท าความผิดมากข้ึน15แนวคิดการบงัคบัโทษจึงเปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยมุมมอง
การลงโทษผูก้ระท าความผิดมีฐานะเป็น “กรรม” ของการถูกบงัคบัโทษเปล่ียนมาเป็น “ประธาน” 
ของการบงัคบัโทษ และการท่ีผูก้ระท าความผิดไม่สามารถปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบญัญติัไวไ้ด้ก็
จะตอ้งมีการแกไ้ขฟ้ืนฟูพฤติกรรมนั้นเพื่อใหมี้ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของประชาชน
ในสังคม ดงันั้นวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการลงโทษในปัจจุบนัจึงมี 2 ประการคือ16 

1. ผูก้ระท าความผดิสามารถด ารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิดและ
มีความรับผดิชอบต่อสังคม  

วตัถุประสงคข์องการลงโทษมุ่งเนน้ท่ีการด ารงชีวิตในอนาคตของผูก้ระท าความผิดโดย
ปราศจากการกระท าความผิดและมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากผูก้ระท าความผิดเม่ือ
ไดรั้บการลงโทษแลว้ก็จะตอ้งไดรั้บการปล่อยตวักลบัสู่สังคมมาอยูร่่วมกบัประชาชนอีกคร้ัง17 โดย
การลงโทษผูก้ระท าความผิดจะตอ้งกระท าอยา่งเป็นภาวะวิสัยและตอ้งไม่ลงโทษเน่ืองจากว่าไดมี้
การกระท าความผิดข้ึนเท่านั้น เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้ไม่อาจแกไ้ขให้กลบัเป็นอยา่งเดิมได ้แต่การ
ลงโทษโดยค านึงถึงอนาคตหรือการมองไปขา้งหนา้เพื่อให้ทั้งผูท่ี้กระท าความผดิเองและผูท่ี้รู้เห็นวา่
ผูก้ระท าความผดิถูกลงโทษไม่กระท าความผดิข้ึนอีกเป็นส่ิงส าคญั18 

2. การลงโทษเพื่อเป็นการคุม้ครองสังคม 
การลงโทษผูก้ระท าความผิดมีจุดประสงคท่ี์ส าคญัเพื่อการคุม้ครองสังคม โดยการจ ากดั

เสรีภาพของผูก้ระท าความผิดก็เพื่อน าบุคคลเหล่านั้นเข้าสู่การแก้ไขฟ้ืนฟูในรูปแบบต่างๆตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมจากปัจจยัและสาเหตุท่ีผูก้ระท าความผิดมีลักษณะบกพ ร่องแต่ละรายไป
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการบงัคบัโทษ เม่ือครบก าหนดของการบงัคบัโทษและผูก้ระท าความผิด
ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้จึงปล่อยบุคคลเหล่านั้นกลบัคืนสู่สังคมอีกคร้ัง19 

                                                           
14อณัณพ ชูบ ารุง. เล่มเดิม. หนา้ 140.  
15ธานี วรภทัร์ ข. (2558) พิมพค์ร้ังท่ี 3.กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจ าคุก. หนา้ 39. 
16แหล่งเดิม. หนา้เดิม. 
17ธานี วรภทัร์ ก. เล่มเดิม. หนา้ 61. 
18แหล่งเดิม. หนา้ 62. และ อภิรัตน์ เพช็รศิริ. (2556). พิมพค์ร้ังท่ี 3.ทฤษฎอีาญา.หนา้ 17. 
19ธานี วรภทัร์ ข. เล่มเดิม. หนา้ 41-42. 
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กล่าวโดยสรุปถึงหลักการลงโทษเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดนั้ นคือ การ
ลงโทษผูก้ระท าความผิดท่ีมุ่งเนน้การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผดิทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยการ
คน้หาสาเหตุท่ีท าให้เกิดการกระท าความผิดข้ึนแลว้แกไ้ขปัญหาจากสาเหตุนั้นอย่างมีมนุษยธรรม 
เน่ืองจากเช่ือว่าผูก้ระท าความผิดไม่ไดมี้เจตนาท่ีจะกระท าความผิดหากแต่เกิดจากปัจจยัแวดลอ้ม
ผูก้ระท าความผิดท่ีกระตุน้ให้บุคคลนั้นตดัสินใจกระท าลงไป ดงันั้นการลงโทษเพื่อการแกไ้ขฟ้ืนฟู
ผูก้ระท าความผิดจะท าให้ลดการกระท าความผิดซ ้ าในสังคมลงได้อนัเป็นการป้องกนัสังคมจาก
อาชญากรรม20 

 

3. วิเคราะห์มาตรการในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดในต่างประเทศกบัทัณฑ
สถานบ าบัดพเิศษหญิงจังหวดัปทุมธานี 

1. การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดย่อมเป็นไปตามนโยบายการจดัการปัญหายา
เสพติดของแต่ละประเทศ ประเทศไทยมีนโยบายด้านยาเสพติดว่าผูเ้สพคือผูป่้วย ดังนั้ นการ
แกปั้ญหาจึงตอ้งน าผูป่้วยไปบ าบดัรักษาและแกไ้ขฟ้ืนฟูให้กลบัมาเป็นสมาชิกของสังคมท่ีไม่ตอ้ง
พึ่งพายาเสพติดได ้โดยการจ าแนกการบ าบดัรักษาผูเ้สพยาออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มสมคัรใจเขา้
รับการบ าบดัดว้ยตนเอง กลุ่มบงัคบับ าบดัเน่ืองจากเป็นผูก้ระท าความผิดจากการเสพยาเสพติด และ
กลุ่มตอ้งโทษซ่ึงเป็นกลุ่มท่ียงัขาดมาตรการทางกฎหมายท่ีจะรองรับการบ าบดัยาเสพติดอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างไรก็ตามศูนยก์าญจนารักษ์ ทณัฑสถานบ าบดัพิเศษหญิงจงัหวดัปทุมธานีได้มีการ
จดัการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติด แต่มีการจ ากดัคุณสมบติัผูต้อ้งขงัท่ีจะเขา้รับการบ าบดั
ดงันั้นการแกไ้ขฟ้ืนฟูดงักล่าวจึงยงัไม่เปิดกวา้งแก่ผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดทุกราย 

ประเทศองักฤษมีการก าหนดนโยบายการจดัการปัญหายาเสพติดว่าเป็นไปเพื่อการ
ควบคุมและป้องกนัสังคม และการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัให้เป็นพลเมืองท่ีดีอีกคร้ังนั้นเป็นเป้าหมาย
ล าดบัรอง โดยองักฤษให้อ านาจศาลออกค าสั่งลงโทษจ าคุกผูก้ระท าความผิดร่วมกบัการรับการ
บ าบดัยาเสพติดได ้หากผูน้ั้นเป็นผูท่ี้ตอ้งพึ่งพายาเสพติดและเตม็ใจเขา้รับการบ าบดั ดงันั้นการบ าบดั
ยาเสพติดของผูต้อ้งขงัจึงเป็นการบ าบดัโดยสมคัรใจ 

ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก าหนดให้การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดเพื่อให้
กลับเป็นบุคคลท่ีสามารถรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้ต่อไปในอนาคตโดยปราศจากการ
กระท าความผิดซ ้ าอีก เป็นเป้าหมายหลกัในการจดัการปัญหายาเสพติดและมีเป้าหมายรอง คือเพื่อ
การคุม้ครองสังคมให้ปลอดจากการกระท าความผิด ดงันั้นการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดจึง

                                                           
20อณัณพ ชูบ ารุง. เล่มเดิม. หนา้140. 

68



ไดรั้บการบญัญติัไวเ้ป็นกฎหมายในรัฐบญัญติัราชทณัฑ์ (The Prison  Act) โดยการบ าบดัยาเสพติด
ในเรือนจ านั้นมีทั้งระบบสมคัรใจและระบบบงัคบับ าบดัโดยศาล ซ่ึงการออกค าสั่งบงัคบับ าบดั
ดงักล่าวของศาลจะตอ้งคาดหมายไดว้า่การบ าบดัยาเสพติดแก่ผูต้อ้งขงันั้นจะประสบผลส าเร็จ 

ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีมุ่งเน้นการแก้ไขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัเป็นหลกัเพื่อให้ผูต้อ้งขงั
สามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองโดย
ปราศจากการกระท าความผิดซ ้ า แต่นโยบายท่ีมีต่อการแกปั้ญหายาเสพติดท าให้การเอาใจใส่เพื่อ
การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดยงัไม่ไดรั้บการพฒันาเท่ากบัการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัในดา้น
อ่ืน อยา่งไรก็ตามญ่ีปุ่นก็มีการบญัญติักฎหมายเพื่อบ าบดัยาเสพติดให้แก่ผูต้อ้งขงั โดยถือเป็นระบบ
บงัคบับ าบดัท่ีหากเรือนจ าตรวจพบสารเสพติดในร่างกายผูต้อ้งขงัรายใดผูต้อ้งขงัรายนั้นก็จะตอ้งถูก
บงัคบับ าบดัทุกกรณี เพราะถือเป็นส่วนหน่ึงของการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีผูต้อ้งขงัไม่อาจหลีกเล่ียง
ได ้

2. ประเทศไทยยงัขาดการบญัญติัมาตรการทางกฎหมายในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติด
ยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม มีเพียงนโยบายของกรมราชทณัฑ์เพื่อการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยา
เสพติด โดยเร่ิมจากการตั้งศูนยก์าญจนารักษ์ข้ึนในทณัฑสถานบ าบดัพิเศษหญิงจงัหวดัปทุมธานี
เป็นแห่งแรกและมีการขยายเพิ่มเติมไปยงัเรือนจ าอ่ืนอีก 7 แห่ง เรือนจ าส่วนใหญ่จึงยงัไม่มีการ
จดัการแกไ้ขฟ้ืนฟูดงักล่าวให้แก่ผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติด ในขณะท่ีประเทศองักฤษ ประเทศสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศญ่ีปุ่นมีการบญัญติัมาตรการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดข้ึน
เป็นกฎหมาย ท าให้ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าทุกแห่งไดรั้บโอกาสเขา้รับการแกไ้ขฟ้ืนฟูอยา่งเท่าเทียมกนั
จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูต้อ้งขงัท่ีจะไดป้รับปรุงพฒันาตนเองในระหว่างตอ้งโทษจ าคุก ซ่ึงการ
แกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัดงักล่าวจะสัมพนัธ์ต่อการลดปริมาณผูต้อ้งขงัท่ีกระท าความผดิซ ้ าลงได ้

3. การปฏิบติังานดา้นการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัในในทณัฑสถานบ าบดัพิเศษหญิงจงัหวดั
ปทุมธานีเป็นการด าเนินงานของเจา้หน้าท่ีของทัณฑสถานท่ีผ่านการอบรมแล้ว โดยได้รับการ
สนบัสนุนบุคลากรเพื่อให้ความรู้ดา้นการแพทยจ์ากสถาบนัธญัญารักษ ์และการสนบัสนุนดา้น   อา
ชีวบ าบัดจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนั้ นการด าเนินการฟ้ืนฟูผู ้ต้องขังท่ีติดยาเสพติด
ของทณัฑสถานดงักล่าวจึงอาศยัภาครัฐเป็นหลกั เช่นเดียวกบัประเทศองักฤษและประเทศสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงแตกต่างจากประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีการท างานร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและองคก์ร
เอกชนเพื่อการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัร่วมกนั เน่ืองจากประชาชนในประเทศญ่ีปุ่นตระหนกัถึงหนา้ท่ี
ของตนเองท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อสังคม ดงันั้นการเขา้มามีส่วนร่วมของภาคเอกชนเพื่อการแกไ้ข
ฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัจึงไดรั้บการเปิดกวา้งและสนบัสนุนจากภาครัฐ ท าให้ประชาชนเขา้ใจและยอมรับใน
ปัญหาของผูต้อ้งขงั พร้อมท่ีจะเปิดโอกาสให้ผูต้อ้งขงักลบัเขา้สู่สังคมได้โดยง่าย การแก้ไขฟ้ืนฟู
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ผูต้อ้งขงัเพื่อป้องกนัการกระท าความผิดซ ้ าในประเทศญ่ีปุ่นจึงควรเป็นแนวทางของประเทศไทยท่ี
จะเปิดโอกาสและสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อความเขา้ใจอนัดีต่อผูต้อ้งขงัเช่นกนั 

 

4. ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน

ประเทศไทย ควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. ออกระเบียบกรมราชทณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การบ าบดัฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพ

ติดเพื่อการจดัตั้งโปรแกรมการบ าบดัในเรือนจ าแห่งอ่ืนทัว่ประเทศ ท าใหผู้ต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดใน
เรือนจ าทัว่ทั้งประเทศจะไดรั้บโอกาสการบ าบดัฟ้ืนฟูอยา่งเท่าเทียมกนัและไม่ตอ้งถูกส่งไปยงัเรือน
จ าอ่ืนเพื่อการบ าบดัฟ้ืนฟูอีก โดยมีรายละเอียดคือ 

1.1 การก าหนดคุณสมบัติของผูต้้องขังท่ีเข้ารับการบ าบัด จะต้องเปิดโอกาสให้
ผูต้อ้งขงัเขา้รับการบ าบดัยาเสพติดได้โดยไม่จ  ากดัอายุ ไม่จ  ากดัว่าเป็นผูต้อ้งขงัท่ีกระท าความผิด
ฐานใด เพียงแต่ผูต้อ้งขงันั้นเป็นบุคคลผูอ้ยูใ่นภาวะพึ่งพายาเสพติด และแมว้่าจะเป็นผูต้อ้งขงัท่ีเคย
เขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟูตามโปรแกรมของเรือนจ าแลว้ หากผูต้อ้งขงันั้นออกไปกระท าความผิดซ ้ าจน
ถูกส่งตวัเขา้เรือนจ าอีก ผูต้อ้งขงัก็ควรตอ้งไดรั้บโอกาสเขา้บ าบดัฟ้ืนฟูซ ้ าโดยไม่ถูกจ ากดัจ านวนคร้ัง
เน่ืองจากการปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมผูก้ระท าความผดิอาจไม่ประสบความส าเร็จไดจ้ากการแกไ้ข
ฟ้ืนฟูเพียงคร้ังเดียว 

1.2 ก าหนดให้มีการวางแผนบงัคบัโทษแก่ผูต้้องขงัท่ีติดยาเสพติดเป็นรายบุคคล 
เพื่อให้มีการก าหนดทิศทางในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัมีลกัษณะท่ีเหมาะสมเฉพาะราย เน่ืองจาก
ปัจจุบนัแมเ้รือนจ าจะมีการจ าแนกผูต้อ้งขงัแต่การบ าบดัยาเสพติดตามโปรแกรมชุมชนบ าบดัยงัคง
ท าลกัษณะแบบกลุ่มซ่ึงท าใหปั้ญหาส่วนตวัผูต้อ้งขงับางประการจะไม่ไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง 

 2. การติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือผูต้อ้งขงัท่ีติดยาเสพติดท่ีผ่านการอบรมตาม
โปรแกรมแลว้ และภายหลงัไดรั้บการปล่อยตวัพน้โทษ (After Care) โดยจะตอ้งมีการแบ่งปันขอ้มูล
ของผูต้อ้งขงัระหว่างเรือนจ าและหน่วยปกครองของรัฐต่างๆทัว่ประเทศ อนัเป็นการติดตามการ
ด าเนินชีวิตของผูต้อ้งขงัไดท้ัว่ประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือในส่ิงท่ีผูต้อ้งขงัท่ีพน้โทษรายนั้น
จ าเป็นในการด ารงชีพควบคู่กับการสอดส่องพฤติกรรมผูต้้องขงัรายนั้นเพื่อป้องกันการกระท า
ความผดิซ ้ า ซ่ึงปัจจุบนัการติดตามผูต้อ้งขงัท่ีไม่มีเง่ือนไขในการปล่อยตวัภายหลงัการพน้โทษนั้น มี
ขอ้จ ากดัเฉพาะเรือนจ ากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดท้  าความตกลงกนัไวเ้ท่านั้นท่ีจะสามารถ
ติดตามดูพฤติกรรมของผูต้อ้งขงัได ้
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3. ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งเรือนจ า หน่วยงานเอกชน และครอบครัวของผูต้อ้งขงั
ให้ มีส่วนร่วมในการบ าบัดฟ้ืนฟูผู ้ต้องขังเพื่ อให้บุคคลภายนอกเรือนจ าได้เข้าใจและเห็น
ความกา้วหน้าของการบ าบดัยาเสพติดอนัเป็นการลดการตั้งรังเกียจทางสังคม ประชาชนเกิดความ
กระตือรือร้นท่ีจะป้องกนัสังคมและครอบครัวของตนจากยาเสพติด และเป็นการเปิดโอกาสให้
ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าไดส้ัมผสักบับุคคลภายนอกเพื่อการปรับตวัเขา้กบัสังคมไดภ้ายหลงัการปล่อยตวั
ออกจากเรือนจ า  
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