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บทคัดย่อ 

 วทิยานิพนธ์ฉบบันี� มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาถึงความผิดที�ตอ้งใหอ้�านาจผูพิ้จารณาเกี�ยวกบัการ

กระท�าความผิดในคดียาเสพติด เนื�องจากปัญหายาเสพติดในปัจจุบนัทวีความรุนแรงขึ�น และมุ่งลงโทษ

ผูก้ระท�าความผิด โดยเฉพาะความผิดฐานเสพหรือมีไวค้รอบครองเพื�อเสพ เป็นการส่วนตวัให้ได้รับการ

ลงโทษ จนเกิดปัญหานกัโทษลน้เรือนจ�า และการขาดประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ

ประเทศไทย ดงันั�นจึงจะตอ้งคน้หาแนวทางในการจดัการกบัปัญหาคดียาเสพติด โดยให้มีกฎหมายที�ให้

อ�านาจผู้พิจารณาเพื�อจะได้พิจารณาคดียาเสพติดเป็นการเฉพาะและเพื�อให้มีการลงโทษที� เหมาะสม  

และไดส้ัดส่วนกบับุคคลผูก้ระท�าความผิด จากการศึกษาพบวา่ ความผิดที�ตอ้งให้อ�านาจเกี�ยวกบัการกระท�า

ความผิดในคดียาเสพติด ตามกฎหมายยาเสพติดของประเทศไทย และแนวคิด ทฤษฎีในการแกไ้ขปัญหา 

หรือการด�าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกี�ยวกบัการใช้อ�านาจในการพิจารณาคดียาเสพติด

ของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐโปรตุเกสนั�น หากกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของไทย

ได้มีการพิจารณาคดียาเสพติดโดยมีการจัดการให้มีนโยบายที�สอดคล้อง กบัต่างประเทศและน�ามาปรับใช ้

ให้ เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ก็จะท�าให้การจัดการแก้ปัญหายา เสพติดของประเทศ ไทยมี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น  

 ดงันั�นผูเ้ขียนมีความเห็นว่า หากประเทศไทยมีการแกไ้ขปัญหายาเสพติด เพื�อให้เป็นธรรมมากขึ�น 

โดยน�าทฤษฎีกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช ้ปัญหานกัโทษลน้เรือนจ�าและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็

คงจะประสบผลส�าเร็จไม่มากก็น้อย โดยให้มีการออกกฎหมายการให้อ�านาจคณะกรรมการพิจารณาคดียา

เสพติดเป็นการเฉพาะ ซึ�งอาจจะมีการออกเป็นกฎหมายล�าดบัรอง เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือ

ระเบียบ เพื�อน�าเรื� องความผิดที�ต้องให้อ�านาจเกี�ยวกับการกระท�าความผิดในคดียาเสพติดมาปรับใช้ให้

เหมาะสมกบับริบทของสังคมไทย 

 

                                                           
1 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
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ABSTRACT 

 This thesis aims to study the drug offense case and punishment of offender under the current 

legal setting.  Especially,  the offense against possession and misuse of drugs.  According to the present 

enforcement of law and punishment for offenders relating to narcotic drugs, the prisoners are overcrowded 

in most prisons in Thailand. The criminal justice system shall not be effective in dealing with massive drug 

offenders. Therefore, solutions to the problem of drug abuse have to be sought. An alternative to processing 

the drug cases is needed in order to alleviate the harm reduction and treatment exclusively of drug offenders, 

including appropriate and proportion of sanction for individualization of punishment.   

 The findings and analyses of the literatures and comparative studies of legal measures in many 

countries revealed that offenses against drugs have been decriminalized and dealt with under authorized 

persons or committee.  The narcotic drug laws in Thailand, Federal Republic of Germany and Portugal have 

differed in the solving to the drug problems in question.  The operation of the criminal justice system 

regarding the use of the judicial power of the Federal Republic of Germany and Portugal is in certain extent 

quite contrary to Thailand. The criminal process in narcotic trial case in Thailand has adopted policy similar 

to waging war on drugs, if the policy shall be altered under the development of the Ministry of Justice and 

Thai government policy following international standard and within the context and adapted to Thai society. 

The solution to narcotic drug problems shall be subsided similar to European countries that the author has 

studied.  That is creating authorized persons or committee to deal with illegal drugs consumption and 

possession for consumption separating from serious drug offenses. This will make the management of drug 

abuse problems in Thailand more effectively and effeciently.  

 Regarding the chronic problems of drug abuse, the author has the opinion and recommendation 

that Thailand should decriminalize and solved the drug problem in line with the United Nations guidelines 

and measures in some European countries.  To be specific the measures shall provide and implement as in 

Germany and Portugal laws are applied. Prison overcrowding and burden of criminal justice system will be 

more manageable and successful. However, the law shall provide the exclusive jurisdiction under the Drug 

Enforcement Commission to deal first with the inflowing drug cases by screening, diverting and 

rehabilitation, including control.  This shall be made by legal instruments, such as the Ministerial 
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Regulations of the Ministry of Public Health, or the regulations governing the offense must be authorized 

to deal with offenders in drug cases  adapting to the socio-legal context of Thai society. 

 

1.บทน�า 

  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส�าคญัยิ�งของประเทศไทย เนื�องจากเป็นปัญหาที�ส่งผลกระทบต่อ

ปัญหาอื�นๆ มากมายในประเทศ จากปัญหาเหล่านี� พบว่ามีบทบญัญติักฎหมายหลากหลายฉบบัด้วยกนั  

ที�มีจุดมุ่งหมายในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยใช้นโยบายการปราบปรามและแกไ้ขปัญหาอย่างรวบรัด

เด็ดขาด ความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ก็ไม่ปรากฏวา่ลดลงกบัทั�งยงัทวคีวามรุนแรงเพิ�มมากขึ�นในสังคม

ปัจจุบัน จนก่อให้ เกิดนักโทษล้นเรือนจ�า  สาเหตุที� เ กิดปัญหานักโทษล้นเรือนจ�าในปัจจุบันเป็น 

ความผิดพลาดของระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ที�ไม่สามารถจดัการกบัปัญหายาเสพติดได้

อยา่งแทจ้ริง เพราะเนน้แต่การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด โดยมิไดค้ �านึงถึงการลงโทษให้เหมาะสม

กบัการกระท�าผิดความในคดียาเสพติด โดยเฉพาะการลงโทษในคดียาเสพติดฐานครอบครองหรือมีไว ้

เพื�อเสพ ปัจจุบนัจะน�าผูก้ระท �าความผิดไปไวที้�เรือนจ�าเกือบทั�งหมด 

  แม้รัฐบาลประกาศนโยบายผูเ้สพคือผูป่้วย 3 ซึ� งตอ้งไดรั้บการบ�าบดัรักษาฟื� นฟูสมรรถภาพ แต่

ในทางปฏิบติัพบวา่ผูเ้สพยาเสพติด ยงัคงถูกด�าเนินคดีเป็นจ�านวนมากส่วนพระราชบญัญติัฟื� นฟูสมรรถภาพ

ผูติ้ดยาเสพติดพ.ศ. ���� ซึ� งถือเป็นกฎหมายในส่วนการบ�าบดัรักษาและฟื� นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด

โดยตรง ก็ยงัยึดโยงและอยูใ่นเงื�อนไขของกฎหมายเกี�ยวกบัยาเสพติด อาจกล่าวไดว้า่ผูเ้สพยงัถือเป็นอาชญา

กรตามกฏหมายเช่นเดิมซึ� งจริงๆแล้วค�าว่าผูเ้สพตามหลกักฎหมายไทยและของต่างประเทศผูเ้สพถือเป็น

ผูป่้วยที�จะต้องได้รับการรักษาในทางการแพทย์ และที�ส�าคญัตามหลกัสากลผูเ้สพมิใช่อาชญากร เหมือนที�

ประเทศไทยได้ลงโทษ เพราะประเทศไทยผูเ้สพถือเป็นผูก้ระท�าผิดคดีอาญาทั�งหมด 

  ปัญหาเรื�องยาเสพติดของไทยเป็นปัญหาที�มีมานาน และไม่สามารถที�จะแกไ้ขไดจ้ริง หรือเป็น

รูปธรรมถึงแม้จะมีพระราชบญัญติัเกี�ยวกบัข้องกบัยาเสพติดหลายฉบบัก็ตาม และมีการมุ่งปราบปราม

ผูก้ระท�าความผิดคดียาเสพติดอย่างจริงจัง แต่ก็ไม่ได้ท �าให้จ �านวนคดียาเสพติดในแต่ละปีลดลงเลย  

ในทางกลบักนัมีแต่การเพิ�มจ �านวนมากขึ�นเรื�อยๆจนกลายเป็นปัญหาเรื� อรังในสังคมไทย ในการศึกษาในครั� ง

นี�ผูเ้ขียนจึงตอ้งการที�จะศึกษาในส่วนของความผิดที�ต ้องให้อ�านาจ ผูพิ้จารณาเกี�ยวกบัการกระท�าความผิดใน

คดียาเสพติดโดยค�านึงถึงความชั�วผูเ้สพวา่บุคคลดงักล่าวมีความชั�วที�จะน�าไปด�าเนินคดีหรือรับโทษจ�าคุกเลย

                                                           

 3 ณกรณ์ กิติธนเดชาพล, “มาตรการทางกฎหมายในการปฏิบติัต่อผูก้ระท�าความผิดยาเสพติด” (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ ����), น.�. 
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หรือไม่ หรือค�านึงถึงความจ�าเป็นในการใช้ยาเสพติดของบุคคลดงักล่าวก่อน แต่จะเจาะจงในกรณีของผูเ้สพ

เท่านั�น โดยน�ากฎหมายของต่างประเทศและหลกัสากลมาเป็นแบบอยา่งวา่ในแต่ละประเทศมีการด�าเนินการ

หรือการบงัคบัใช้กฎหมายในการใช้ดุลพินิจของคดียาเสพติดในส่วนของผูเ้สพว่ามีการบงัคบัใช้กฎหมาย

หรือมีบทลงโทษอยา่งไร โดยต่างประเทศจะใชดุ้ลพินิจในการบงัคบัใชก้ฎหมายในส่วนคดียาเสพติด เฉพาะ

ในส่วนของผูเ้สพที�ไม่เนน้โทษจ�าคุกเขามีการด�าเนินการอยา่งไร และบงัคบัใชก้ฎหมายที�ต่างกบัประเทศไทย

อยา่งไร หากประเทศไทยน�าการใชดุ้ลพินิจของต่างประเทศและหลกัสากลมาใช ้การด�าเนินคดียาเสพติดใน

ส่วนของผูเ้สพของประเทศไทย คงจะมีประสิทธิภาพและแกไ้ขปัญหานกัโทษลน้เรือนจ�าได ้
 

2.ความผิดที�ต้องให้อ�านาจผู้พจิารณาเกี�ยวกับการกระท�าความผิดในคดียาเสพติดในต่างประเทศ 

  โดยในการศึกษาครั� งนี� ไดศึ้กษาเกี�ยวกบันโยบายกฎหมายยาเสพติด กระบวนการด�าเนินคดี และ

การลงโทษรวมทั� งการก�าหนดให้มีวิธีการในการใช้ดุลพินิจต่อผูเ้สพยาเสพติดขึ�นเพื�อให้มีการก�าหนด 

มาตรการในการด�าเนินการต่อผูติ้ดยาเสพติด 

  โดยศึกษาครั� งนี� จะศึกษาจากหลกัการและการปฏิบติัในการท�าให้ไม่เป็นความผิดการปฏิบติัที�ดี

ที�สุดในการท�าให้ไม่เป็นความผิด การใชป้ริมาณขั�นต��าท�าให้ไม่เป็นความผิด หลกัการลงโทษ ให้เหมาะสม

กบัผูก้ระท�าความผิดแต่ละคน อนุสัญญาว่าดว้ยยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ การลงโทษที�ไดส้ัดส่วนตาม

พนัธกรณีระหว่างประเทศ4 จึงเป็นแนวทางในการด�าเนินคดียาเสพติด เพื�อน�ามาปรับใช้กบักระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาของไทยใหมี้ความเหมาะสม เพื�อท�าใหเ้ห็นวา่ ความผิดที�ตอ้งใหอ้�านาจเกี�ยวกบัการกระท�า

ความผดิในคดียาเสพติดตามหลกัสากลและของประเทศไทยมีความแตกต่างกนัอยา่งไร  

  ความผิดที�ตอ้งให้อ �านาจเกี�ยวกบัการกระท�าความผิดในคดียาเสพติดในต่างประเทศ ในครั� งนี� จะ

ศึกษาจาก �.ความสัมพนัธ์ระหว่างความไดส้ัดส่วนในการลงโทษและการลงโทษให้เหมาะสมกบัผูก้ระท�า

ความผิดแต่ละบุคคล5 อนุสัญญาว่าดว้ยยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ 2.ความผิดที�ต ้องให้อ �านาจผูพ้ิจารณา

เกี�ยวกบัการกระท�าความผิดในคดียาเสพติดของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 3.ความผิดที�ต้องให้อ �านาจผู้

พิจารณาเกี�ยวกบัการกระท�าความผดิในคดียาเสพติดของสาธารณรัฐโปรตุเกส 

 2.1  ในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีจุดประสงค์เพื�อศึกษากระบวนการยุติธรรมของสาธารณรัฐ

เยอรมนี โดยอธิบายถึงนโยบายกฎหมายยาเสพติด กฎหมายที�บ ังคับใช้ กระบวนการด�าเนินคดีและการ

ก�าหนดความผิดและโทษ โดยยงัคงนโยบายการไม่ลงโทษการครอบครองยาเสพติดในปริมาณที�เกินกว่าที�

                                                           

 
4 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ, “ข้อก�าหนดกรุงเทพฯป้องกันหญิงกับปมค้นลึก,” สืบค้นเมื�อวันที 11 มิถุนายน   พ.ศ.2560, จาก

http://www.matichon.co.th/news/157196 

 5Fredenc Desportes at Francis Le Gunebec, Droit penal General,(Paris : Economica,2003), p.793 
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กฎหมายก�าหนดโดยไม่เป็นความผิดอาญา และกระบวนการด�าเนินคดีและบทลงโทษจะให้ The Controlled 

Substances Legislative Act หรือ Betaubungsmittlelgeset Z โดยให้อ�านาจอยัการอาจจะไม่ฟ้องคดียาเสพติด

ที�มีจ�านวนเล็กนอ้ยซึ�งไม่เป็นอนัตรายต่อสังคมโดยไม่จ�าตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากศาลและไม่มีโทษจ�าคุก

ตลอดชีวิตซึ� งกฎหมายของสหพนัธรัฐเป็นหลกัประกนัสิทธิ และเสรีภาพตลอดจนศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย์6 

ลักษณะของความผิดและการลงโทษเกี�ยวกบัยาเสพติด มุ่งเนน้การปราบปรามและลงโทษผูก้ระท�าความผิด

ฐาน “ผลิตและจ�าหน่าย” เป็นหลกัมากกวา่ “ผูเ้สพ”7 ส่วนมาตรการป้องกนัและบ�าบดัรักษาอยูภ่ายใตก้ารดูแล

ของแพทยที์�ได้รับใบอนุญาต 

  2.2 ในสาธารณรัฐโปรตุเกส มีจุดประสงค์เพื�อศึกษาถึงนโยบายกฎหมายยาเสพติด กฎหมาย 

ที�บ ังค ับใช้ กระบวนการด�าเนินคดีและการก�าหนดความผิดและโทษ โดยยงัคงนโยบายให้ยาเสพติดเป็น

ความผิดแต่มีนโยบายที�ผ่อนปรนมากขึ� นพิจารณาได้จากนโยบายลดทอนความผิดคดียาเสพติด 

(decriminalization)ถือเป็นการลดทอนบทลงโทษ เช่นการครอบครอง และการเสพกญัชาจะพบในปริมาณ

เล็กนอ้ยก็จะเพียงแค่ตกัเตือน การท�างานบริการสังคม หากใชเ้ป็นส่วนตวัเนน้บ�าบดัรักษาโดยมาตรการทาง

กฎหมายมีขึ�นเพื�อช่วยเหลือผูติ้ดยาเสพติด มาตรการทางกฎหมายกระบวนการด�าเนินคดีและบทลงโทษจะ

ใช้ Law 15/93 (Anti Drug Law) กบั Law 30/2000(Decriminalization Law) โดยที�คดียาเสพติดของโปรตุเกส

จะไม่มีประวติัอาชญากรส่วนกรณีมียาเสพติดเกินปริมาณที�ก �าหนดโดยมิได้มีไวเ้พื�อการคา้จะให้อ �านาจ

คณะกรรมการยบัย ั�งการติดยาเสพติดกบัทอ้งถิ�นซึ� งประกอบด้วย แพทย์ นักกฎหมาย นักสังคมสงเคราะห์

เพื�อพิจารณาว่าจะตอ้งเขา้ถึงการรักษาบ�าบดัหรือฟื� นฟูร่างกายหรือไม่ และไม่มีโทษจ�าคุกตลอดชีวิตและ 

โทษประหารชีวิตในคดีทุกประเภท ส่วนในดา้นมาตรการการป้องกนัและบ�าบดัรักษาของประเทศโปรตุเกส

ผูที้� ติดยาเสพติดสามารถเข้าถึงการบ�าบดัรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั�นกฎหมายโปรตุเกสการ

ครอบครองยาเสพติดยงัเป็นสิ�งตอ้งห้ามในกฎหมายของสาธารณรัฐโปรตุเกส และมีการลงโทษทางอาญา 

กบั ผูข้ายและผูล้กัลอบคา้ยาเสพติดยงัคงมีอยู่ในกฎหมาย โดยมีการก�าหนดเป้าหมายเพื�อมุ่งเน้นการใช้

ทรัพยากรต�ารวจในการจบักุม กลุ่มคนที�ท �าก�าไรจากการคา้ยาเสพติด8 พร้อมทั�งเพิ�มบริการทางสาธารณสุข

อีกด้วย  

                                                           

 6European Monitoring Centre for Drugs And Drug Addiction, supra note 2. 

 7กอบกูล จนัทวโร และคณะ, มาตรการทางกฎหมายในการพฒันาทางเลือกส�าหรับผูก้ระท�าความผิดคดียาเสพติดเพื�อสนับสนุน

การด�าเนินงานตามขอ้ก �าหนดกรุงเทพฯ, พิมพค์รั� งที� 1 (การวิจยัภายใตโ้ครงการก�าลงัใจในพระด�าริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา, 

2558), น.79. 

 8ศักดิ� ชัย เลิศพาณิชพนัธุ์, การศึกษากฎหมายต่างประเทศ: ศึกษาเฉพาะกรณี ประเทศญี�ปุ่น ฝรั�งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนั 

โปรตุเกส องักฤษ และสหรัฐอเมริกา, พิมพค์รั� งที� 1 (ส�านกังานในพระราชด�าริพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัภรกิติยาภา, 2556), น.204. 
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3.วิเคราะห์ เปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีความผิดที�ต้องให้อ�านาจผู้พิจารณาเกี�ยวกับการกระท�า

ความผิดในคดียาเสพติด 

  การท�าวิทยานิพนธ์เล่มนี� ผูเ้ขียนเห็นวา่ในปัจจุบนักระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมีการ

ด�าเนินการที�แตกต่างกบัต่างประเทศอยา่งไร มีการก�าหนดมาตรการอยา่งไร และมีวธีิการอยา่งไร โดยผูเ้ขียน

ไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างดงัต่อไปนี�  

  โดยจากการศึกษาของสหพนัสาธารณรัฐเยอรมนั9มีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที�ชัดเจนและ

เป็นรูปธรรมโดยการสวบสวนคดีอาญา การด�าเนินคดีอาญา ทุกการกระท�าจะตอ้งตั�งอยูบ่นหลกัคน้หาความ

จริง อนัเป็นสิ�งที�ทุกสังคมเรียกร้องและคาดหวงัจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ� งเป็นการคน้หาความ

จริงโดยแท ้เพื�อน�าไปสู่การแยกผูก้ระท�าความผิดในคดีอาญากบั ผูบ้ริสุทธิ�  เพื�อให้ไดก้ารลงโทษที�เหมาะสม

กบับุคคล ดงันั�น ต�ารวจ อยัการ ตลอดทั�งหน่วยงานอื�นๆหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งจึงตอ้งร่วมมือกนัในการท�างาน

เพื�อให้บรรลุเป้าหมายที�แท้จริงของการสอบสวนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้เป็นไปตามหลัก

ตรวจสอบค้นหาความจริง เพื�อให้ได้ขอ้เท็จจริงที�เป็นการกระท�าของผูก้ระท�าความผิด ที� เป็นจริงและถูกต้อง 

โดยที�ให้พนกังานอยัการเป็นผูมี้อ �านาจในการสอบสวนในคดียาเสพติด รวมทั�ง คัดกรองพยานหลักฐาน  

โดยมีการแยกผูเ้สพ ผูก้ระท�าความผิดรายย่อย ผูก้ระท�าความผิดรายใหญ่ เพื�อที�จะใช้ในการด�าเนินดคีดว้ย

ตนเอง โดยต�ารวจท�าหน้าที�สืบสวนและช่วยเหลือการสอบสวน ท�าให้เกิดการท�างานร่วมกัน อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบถ่วงดุลกนั ท�าให้การตรวจสอบดงักล่าวไดเ้กิดความโปร่งใส มีความเป็นเสรี

ประชาธิปไตย พลเมืองในรัฐจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ โดย ถ้าเป็นผูเ้สพจะได้รับการบ�าบัดรักษา

ภายใต้การดูแลของแพทย์ โดยมิได้ถูกน�าตวัเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยไม่จ�าเป็น ดงันั�นจึงท�า

ให้การด�าเนินดคีอาญาของสหพันสาธารณรัฐเยอรมัน จึงมีประสิทธิภาพในการลงโทษผูก้ระท�าความผิด 

เพราะเมื�อมีการด�าเนินกระบวนการทางอาญาที�มีประสิทธิภาพ จึงท�าใหน้�าไปสู่การใชดุ้ลพินิจในการก�าหนด

โทษในการลงโทษผูก้ระท�าความผิดนั�นไดส้ัดส่วนและเหมาะสมกบัโทษที�ผูก้ระท�าความผิดควรจะไดรั้บ

จากการกระท�าของผูก้ระท�าความผิดเอง ดงันั�นการเปรียบเทียบความผิดที�ตอ้งให้อ�านาจเกี�ยวกบัการกระท�า

ความผิดในคดียาเสพติดของสหพนัสาธารณรัฐเยอรมนักบักฎหมายยาเสพติดของประเทศไทย จึงเห็นไดช้ดั

ว่า การด�าเนินคดีอาญาของประเทศไทยยงัล้าหลงั เพราะการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัตวับุคคลที�ถูก

กล่าวหาในการด�าเนินคดีอาญายงักระท�าไดค้่อนขา้งนอ้ย เนื�องจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่ได้ให้

ความส�าคญักบัเรื�องดงักล่าว เพราะเห็นวา่ไม่ใช่ประเด็นโดยตรงในคดีวา่ผูก้ระท�าความผดิไดก้ระท�าความผิด

หรือไม่ และไม่ได้มีการน�าหลักการลงโทษให้ได้สัดส่วนมาใช้ จึงส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหา
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ผูต้้องขังล้นเรือนจ�า ซึ�งหากประเทศไทยได้ให้อ�านาจบุคคลที�มีอ�านาจในการจ�าแนก คดักรอง พิจารณาว่า

บุคคลใดเป็นผูที้�กระท�าความผดิเกี�ยวกบัยาเสพติด โดยพิจารณาถึงประวติัความเป็นมา ภูมิหลงัของบุคคลนั�น 

ขอ้เท็จจริงของบุคคลผูก้ระท�าความผิด ดงัเช่นการด�าเนินคดีของสหพนัสาธารณรัฐเยอรมนั คงจะท�าให้

ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาผูก้ระท�าความผิดล้นเรือนจ�าได้และยงัจะท�าให้น�าไปสู่การลงโทษให้

เหมาะสมกบับุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ส่วนความผิดที�ต้องให้อ�านาจเกี�ยวกับการกระท�าความผิดในคดียาเสพติดของสาธารณรัฐ

โปรตุเกส10 กบักฎหมายยาเสพติดของประเทศไทยนั�น สาธารณรัฐโปรตุเกส มีบทบญัญติัที�ท �าให้การกระท�า

ความผิดฐานเสพและครอบครองยาเสพติดไวเ้พื�อเสพไม่เป็นความผิด ซึ� งต่างจากกฎหมายยาเสพติดของ

ประเทศไทยที�ไม่มีการยกเวน้ความผดิในคดียาเสพติดไว ้ซึ� งสาธารณรัฐโปรตุเกสยงัมีคณะกรรมาธิการยบัย ั�ง

การติดยาเสพติดจะประกอบด้วยคณะกรรมการหลายสาขาอนั ไดแ้ก่ นกัสังคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา และ

นักสังคมวิทยา คณะกรรมการสังกดัสาธารณสุข นกักฎหมายแต่ไม่ใช่กระทรวงยุติธรรม เป็นการเปลี�ยน

แนวความคิด กล่าวคือการใชย้าเสพติดเป็นปัญหาสุขภาพซึ� งไม่ใช่อาชญากรรม และผูป้ระกอบวิชาชีพดา้น

สุขภาพจิต จะเป็นผูแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวไดดี้ที�สุด ซึ� งสาธารณรัฐโปรตุเกสไดใ้ห้อ �านาจคณะกรรมาธิการ

ยบัย ั�งการติดยาเสพติด ท�าหน้าที�ในการพิจารณา คดักรองผูเ้สพยาเสพติดว่าควรส่งไปรับการบ�าบดัรักษา 

หรือส่งไปรับโทษโดยดูจากการกระท�าที�มิไดเ้ป็นภยัต่อบุคคลอื�นเช่น การเสพหรือการมีไวใ้นครอบครอง

เพื�อเสพ ซึ� งเป็นความผิดเล็กนอ้ยที�กฎหมายยาเสพติดของโปรตุเกสก�าหนดไว ้ดงันั�นคณะกรรมการชุดนี� จึง

ท�าหนา้ที�ในการใชดุ้ลพินิจวา่ผูเ้สพสมควรไดรั้บโทษหรือไม่ก่อนที�จะส่งบุคคลเหล่านั�นไปรับโทษทางอาญา

หรือใชม้าตรการทางปกครองในการลงโทษแทน ซึ� งต่างจากกฎหมายยาเสพติดของประเทศไทยที�การรวม

รวบพยานหลกัฐานในคดียาเสพติดยงักระท�าไดค่้อนขา้งนอ้ย ซึ� งเห็นไดจ้ากในทางปฏิบติังานของพนักงาน

สอบสวนจะท�าการสอบสวนแต่เฉพาะพฤติการณ์แห่งคดีวา่ครบองคป์ระกอบความผิดแลว้หรือไม่ จากนั�นก็

ส่งส�านวนให้อยัการฟ้อง และให้ศาลใช้ดุลพินิจในการพิพากษาลงโทษตามล�าดับ โดยมิได้มีการพิจารณา 

จ�าแนก คดักรองผูก้ระท�าความผิดเหมือนดงัเช่นคณะกรรมการของสาธารณรัฐโปรตุเกส หากประเทศไทยมี

การจดัตั�งคณะกรรมการในการพิจารณา คดัแยก คดักรอง ผูก้ระท�าความผิดก่อนที�พนกังานสอบสวนจะส่ง

ส�านวนแก่พนกังานอยัการก็คงจะท�าให้การลงโทษผูก้ระท�าความผิดในคดียาเสพติดฐานเสพหรือมีไวใ้น

ครอบครองเพื�อเสพคงจะมีการลงโทษที�ไดส้ัดส่วนกบัการกระท�าความผิดของบุคคลดงักล่าวมากขึ�น และ

การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาในเรื�องความเหมาะสมนี�ก็คงจะท�าให้การลงโทษของกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาของไทยมีประสิทธิภาพมากขึ�น และที�ส�าคญัหากมีการจดัตั�งคณะกรรมในการพิจารณาคดักรอง

                                                           

 10 เพ่ิงอ้าง, น. ��� - 204. 
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ผูก้ระท�าความผิดฐานเสพหรือการมีไวค้รอบครองเพื�อเสพแล้วก็คงจะส่งผลดีให้กบังานราชทณัฑ์ของ

ประเทศไทยดว้ย เพราะการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจะช่วยแกไ้ขปัญานกัโทษลน้เรือนจ�าไดด้ว้ยเช่นกนั 

 

4.บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

  ปัญหานกัโทษลน้เรือนจ�านั�น11 เป็นปัญหาอนัดับแรกของกรมราชทณัฑ์ เพราะปริมาณนักโทษ

ในเรือนจ�า 70-80% มาจากคดียาเสพติดและที�ส�าคญัเป็นความผิดฐานเสพเพื�อการส่วนตวั หรือมียาเสพติดไว้

ในครอบครองในปริมาณเล็กน้อยเพื�อการเสพ เนื�องจากไม่ได้มีกฎหมายให้อ�านาจผู้ที�มีอ �านาจในการ

พิจารณา คดัแยก คดักรอง หรือการรวบรวมข้อเท็จจริง ประวติัความเป็นมาของบุคคลผูก้ระท �าความผิด ท �า

ให้การลงโทษไม่ไดส้ัดส่วนตามความชั�วของบุคคลผูก้ระท�าความผิด ซึ� งท�าให้บุคคลเหล่านั�นมีตราบาปติด

ตวัไปตลอดชีวิต ท�าให้เขาใชชี้วิตในสังคมยาก และกลบัไปกระท�าความผิดซ�� า นอกจากนี� ยงัพบวา่มีการใช้

กฎหมายในคดียาเสพติดที�แตกต่างกบัต่างประเทศ เพราะต่างประเทศจะลงโทษทางอาญาในคดียาเสพติดได้

บุคคลนั�นจะตอ้งเป็นภยัต่อสังคมจริงๆหรือมีความชั�วจริง มีสันดานเป็นผูร้้ายจริงๆ อีกทั�งยงัมีการผอ่นปรน

การลงโทษหรือมีการใช้มาตรการทางปกครองแทนและให้โอกาสผู้กระท�าผิดได้กลับตัว การลงโทษ

ผูก้ระท�าความผิดในคดียาเสพติดแต่ละครั� งจะมีความเหมาะสม และการลงโทษจะได้สัดส่วนกบับุคคล

ผู ้กระท�าความผิด ซึ� งประเทศไทยจะไม่มีการปฏิบัติ เช่นนี�  จึงเห็นได้ว่าการขาดประสิทธิภาพของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยนั�น ท�าให้เกิดปัญหาตามมาอยา่งมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งปัญหา

ยาเสพติดที�เป็นปัญหาเรื� อรังของสังคมไทย ท�าให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเรากลบัไปสู่ปัญหา

เดิมๆ จนไม่เสร็จไม่สิ�นเสียที อีกทั�งปัญหายงัเพิ�มปริมาณขึ�นเรื� อยๆอีกด้วย ผูเ้ขียนคิดว่าถ้าหากมีการให้

อ �านาจผูที้�มีอ�านาจดงักล่าวเหมือนของต่างประเทศก็จะส่งผลดีกบัประเทศไทยและกระบวนการยติุธรรมทาง

อาญาของไทยอยา่งแน่นอน 

จากการศึกษาดงักล่าวผูเ้ขียนขอเสนอแนวทางการแกปั้ญหาดงัต่อไปนี�  

  1. ให้มีการออกกฎหมายการให้อ�านาจในการพิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะ เพื�อให้มีการบงัคบั

ใช้กฎหมายอยา่งเป็นรูปธรรม โดยจดัตั�งให้มีคณะกรรมการสหวิชาชีพซึ� งประกอบด้วยแพทย ์นกัจิตวิทยา 

นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย เพื�อพิจารณา ค ัดแยก ค ัดกรองผูก้ระท�าความผิดในคดียาเสพติด โดยให้

อ �านาจคณะกรรมการดงักล่าวสามารถพิจารณาผูก้ระท�าความผดิในคดียาเสพติด เพื�อคดักรองบุคคลที�สมควร

ไดรั้บโทษจากการกระท�าที�เป็นภยัต่อบุคคลอื�น และแยกบุคคลที�เสพหรือครอบครองเพื�อเสพให้ไดรั้บการ

                                                           

 11 นทัธี จิตสวา่ง, “นกัโทษลน้คุกกบัมาตรการทางเลือกในการปฏิบติัต่อผูก้ระท�าผิดโดยไม่ใช้เรือนจ�า” สืบคน้เมื�อวนัที� �� ตุลาคม 

����, จาก https://www.gotoknow.org/posts/497865. 

184171188188



บ�าบดัรักษาที�ถูกตอ้ง เพื�อให้มีการลงโทษที�ไดส้ัดส่วนและเหมาะสมกบับุคคลผูก้ระท�าความผดิอยา่งแทจ้ริง 

เพื�อท�าให้กระบวนการด�าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีประสิทธิภาพ 

  2. ตอ้งมีการปรับปรุงนโยบายเกี�ยวกบักฎหมายยาเสพติดของประเทศไทย โดยการน�านโยบาย

และมาตรการของประเทศที�ประสบความส�าเร็จในการควบคุมยา เสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมาใช ้เช่น การเบี�ยงเบนคดี การท�าให้ผูเ้สพ ผูค้า้รายยอ่ยที�มีจุดมุ่งหมายทางการคา้ เพื�อหาเงินมา

เสพ ให้เป็นการลดทอนความเป็นอาชญากร การลดบทลงโทษทางอาญา ให้โอกาสแก่ผูก้ระท�าผิด โดยตอ้ง

พิจารณาความชั�วของผูก้ระท�าความผิดว่าแทจ้ริงแลว้การกระท�าของบุคคลดงักล่าวเป็นภยัต่อตนเอง หรือ

เป็นภยัต่อสังคม พร้อมทั�งรับฟังเหตุผลและมีการผอ่นปรนการลงโทษทางอาญาใหเ้หมาะสม และไดส้ัดส่วน

กบัความผิดของผูก้ระท�าความผิด จะเป็นผลดีกว่าที�จะเอามาตรการการลงโทษทางอาญาสถานเดียว โดย

อาจจะใช้การลงโทษทางแพ่งหรือการลงโทษทางปกครองแทน โดยเน้นจบักุมผูผ้ลิตและผูค้า้รายใหญ่ 

ลดการปราบปรามและการลงโทษผูค้า้รายย่อย และผูเ้สพ ไปเป็นการบ�าบดัและแกไ้ขฟื� นฟู โดยศึกษาจาก

แนวคิดและทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดของต่างประเทศ และอนุสัญญายาเสพติดแห่ง

สหประชาชาติที�ประเทศไทยเป็นภาคี จะท�าให้กฎหมายยาเสพติดของไทยมีความเป็นสากล และเทียบทนั

ประชาคมโลกมากขึ�น 

  3. การเสพหรือผูติ้ดยาเสพติดควรถือเป็นปัญหาด้านสุขภาพ และให้ฝ่ายสาธารณสุขร่วม

รับผิดชอบ เพื�อลดปัญหาระหว่างผูเ้สพที�มิไดก้ระท�าความผิดอื�นกบัเจา้หน้าที�ฝ่ายปราบปรามและส�าหรับ

ความผิดดา้นการคา้ยาเสพติดรายยอ่ย ควรส่งเสริมให้มีการลดโทษและให้มีทางเลือกอื�นนอกจากการคุมขงั 

โดยควรพิจารณาประวติัความเป็นมา ภูมิหลงัของผูก้ระท�าความผิดในการก�าหนดบทลงโทษความผิดดา้นยา

เสพติด โดยพิจารณาจากเงื�อนไขดา้นสังคม เศรษฐกิจ และวิถีการด�าเนินชีวิตของคนตั�งแต่ดั�งเดิมประกอบ

กนัไปดว้ย ซึ� งเป็นเหตุให้มีการกระท�าความผิดตามกฎหมายดงักล่าว จึงควรมีการจ�าแนกความผิดระหวา่ง 

ผูค้้ารายใหญ่ ผูค้า้รายยอ่ย และผูเ้สพ จึงควรน�าทางเลือกอื�นนอกเหนือจากการจ�าคุกมาใช้ส�าหรับผูเ้สพหรือ

พึ�งพายา และกระท�าความผิดเพียงเล็กน้อย ควรเบี�ยงเบนผู ้เสพออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

เพื�อเป็นการป้องกนัโดยใหบุ้คคลเหล่านั�นเขา้สู่กระบวนการแกไ้ขฟื� นฟูและการบ�าบดัรักษา 
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