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บทนาํ 

กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 

พ.ศ. 2522 ซ่ึงประเทศไทยไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้เพ่ือการสนัทนาการหรือใช้เพ่ือทางการแพทย์ 

แต่อย่างใด ตามกรอบแนวคิดและนโยบายยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติได้กาํหนด

อนุสญัญาให้ประเทศภาคีสมาชิกได้ร่วมมือด้านนโยบายยาเสพติดระหว่างประเทศขึ้นโดยกาํหนด

สนธิสัญญา  Single Convention on Narcotic Drugs ค .ศ .  1961 และแก้ไขเ พ่ิมเติมในปี  

ค.ศ. 1972 รวมถึงสนธิสัญญาที่เป็นบทบัญญัติในการเสริมให้สนธิสัญญา ค.ศ. 1961 มีสภาพ

บังคับ โดยมีวัตถุประสงค์ตามแนวคิด Zero-tolerance approach ความไม่สามารถอดทนได้ต่อ

ปัญหายาเสพติดและลงโทษอย่างรุนแรงโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกาํจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไป  

เน้นสร้างสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด ไม่ว่าจะมีไว้เพ่ือจําหน่าย หรือการมียาเสพติดไว้ใน

ครอบครองเพ่ือเสพ ตามอนุสญัญา ค.ศ. 1961 น้ีได้กาํหนดยาเสพติดออกเป็น 4 ประเภท (Four 

schedules of controlled substances) อนุสัญญาน้ีได้กาํหนดให้กัญชาเป็นสารเสพติดที่ต้องถูก

ควบคุมโดยมีวัตถุประสงค์ในการปราบปรามและควบคุมยาเสพติดอย่างเข้มงวด ยกเว้น การใช้

เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางการแพทย์ซ่ึงจําเป็นในการกําจัดความเจ็บปวดหรือทรมานหรือ

วัตถุประสงค์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน ต่อมาในปี ค.ศ.1971 ได้มีการแก้ไขกฎหมาย

ในส่วนน้ีเพ่ือให้รัฐต่างๆ อาจกาํหนดนโยบายยาเสพติดให้สามารถใช้ดุลพินิจดาํเนินมาตรการ

แทนการบังคับใช้โทษทางอาญาได้ หากรัฐภาคเหน็ว่าการกระทาํในบางกรณีอาจจะไม่ร้ายแรงมาก

นัก กอ็าจจะใช้วิธีการในการรักษา การให้การศึกษา และการดูแลหลังการรักษาฟ้ืนฟูพฤติกรรม 

และการส่งเสริมให้กลับเข้าสู่สังคมสาํหรับผู้กระทาํผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้หากผู้เป็น

ผู้ต้องหาหรือผู้กระทาํในคดีน้ันๆ เป็นเพียงเหย่ือ (drug abuser) ของการแสวงประโยชน์จากยา

เสพติด 

  ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้มีการทบทวนนโยบายยาเสพติด และได้มีการ

ลดทอนความผิดอาญาให้กบัยาเสพติด โดยการยกเลิกความผิดและโทษทางอาญากบัยาเสพติดที่

                                                            

นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 


ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ใช้งานเฉพาะบุคคลซ่ึงครอบคลุม ผู้เสพ ผู้ติด ผู้ที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองจาํนวนเลก็น้อย

โดยเฉพาะกัญชา โดยในแต่ละประเทศมีมุมมองว่าการใช้มาตรการปราบปรามที่รุนแรงน้ันไม่ได้

ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริงกลับจะทาํให้เกิดปัญหาต่างๆตามขึ้ นมามากขึ้ น และ

ปัญหาการเสพยาเสพติดน้ันเป็นปัญหาด้านสาธารณสขุของประเทศโดยรวมควรมุ่งเน้นไปที่การจัด

โปรแกรมการป้องกันรักษาที่หลากหลาย และในปัจจุบันได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับพืชเสพติดกัญชา

ออกมามากมากมายว่ากญัชามีสรรพคุณทางยารักษาโรค และมีความเป็นอนัตรายไม่ถึงขนาดที่จะ

เป็นความผิดอาญา กัญชาไม่ได้นําไปสู่ความรุนแรงและอาชญากรรมใดๆ และกัญชาอันตราย 

น้อยกว่าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กัญชายังช่วยลดผลกระทบจากการเลิกยาเสพติดอื่นๆ 

ใช้ทดแทนสารกระตุ้น โคเคน และยาบ้า อีกทั้งมาตรการในการลงโทษสาํหรับความผิดฐานเสพ

และครอบครองกัญชาน้ันสูงเกินไปไมได้สัดส่วนกับฐานความผิด ทาํให้หลายประเทศทั่วโลก  

ได้พยายามผลักดันออกกฎหมายให้กัญชาเป็นยาเสพติดที่ผ่อนปรนหรืออนุญาตยอมให้ใช้และ

ครอบครองกัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย และให้ใช้กัญชาได้ในทางการแพทย์โดยต้องมีใบรับรอง

แพทย์และใช้ภายใต้การดูแลของหมอประจาํตัว ให้คนทั่วไปสามารถปลูกกญัชาในบ้านตัวเองได้ 

และสามารถข้ึนทะเบียนให้มีการค้าขายกัญชาอย่างถูกกฎหมาย ซ่ึงการครอบครองยาเสพติด

กญัชาน้ัน ยังคงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและอาจถูกลงโทษได้แต่จะไม่ส่งผลให้มีประวัติอาชญากรรม 

ในบางประเทศได้มีการทาํให้กญัชาน้ันไม่เป็นความผดิอาญา (Decriminalization) ซ่ึงจะทาํให้ไม่มี

การจับกุมเกดิขึ้นจากมีกญัชาในครอบครองในปริมาณเลก็น้อยไม่มีประวัติอาชกรรมติดตัว รวมถึง

การปลูกเช่นเดียวกัน และในบางประเทศการมีกัญชาไว้ในครอบครองไม่เป็นความผิดและ 

ถูกกฎหมาย (Legalization) การอนุญาตให้มีการใช้กญัชาด้านทางการแพทย์ และด้านสนัทนาการ

เพ่ือการปลูกการค้า และเรียกเกบ็ภาษี และนาํเงินรายได้จากการเกบ็ภาษีกญัชาน้ันมาทาํประโยชน์

เพ่ือสาธารณะ ซ่ึงนโยบายยาเสพติดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกัญชาในแต่ละ

ประเทศแตกต่างกนัไปตามบริบทกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ แต่ละรัฐ 

  ในอดีตที่ผ่านมาตรการในการปราบปรามด้วยการลงโทษที่รุนแรงกลับไม่ได้ช่วยแก้ไข

ปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริงกลับส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพทรัพยากรบุคคล สังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง รัฐควรปรับเปล่ียนมุมมองปัญหายาเสพติดที่ ว่าเป็นอาชญากรรม  

เป็นปัญหาทางด้านสุขภาพแทนและควรเน้นมาตรการในการบาํบัดรักษามากกว่าแนวคิดการทาํ

สงครามกับ ยาเสพติด และนาํมาตรการทางเลือกมาใช้ โดยยกเลิกความผิดสาํหรับผู้เสพ ผู้ติด  

ผู้ต้องพ่ึงพายาเสพติด ผู้ครอบครองยาเสพติดจาํนวนเลก็น้อยเพ่ือใช้งานส่วนบุคคล โดยการใช้ยา

เสพติดยังคงเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย แต่มีนโยบายผ่อนปรนโดยความผิดฐานดังกล่าวให้ถูก

พิจารณาให้เป็นการละเมิดที่ให้อาํนาจฝ่ายบริหารในการดาํเนินการลงโทษทางปกครองโดยไม่ถือ

เป็นความผิดอาญาคือ ความผิดที่เกิดจากการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ หรือคาํสั่งทางปกครอง ซ่ึงไม่มี

ผลกระทบต่อคุณค่าระดับสงูของสงัคม ศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือสทิธเิสรีภาพของบุคคลที่

กฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เป็นมาตรการช่ัวคราวในการรอการลงโทษ
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หรือรอการกาํหนดโทษทางอาญาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซ่ึงสามารถออกคาํสั่งทางปกครอง

เพ่ือกาํหนดค่าปรับได้ รัฐควรหาแนวทางที่เหมาะสมในการกาํหนดหลักเกณฑห์รือขอบเขตในการ

บัญญัติกฎหมายอาญาเกี่ยวกบัการกระทาํความผิดในคดียาเสพติดให้ชัดเจน รวมถึงหามาตรการ

ทางเลือกอื่นมาลงโทษสาํหรับผู้ที่ฝ่าฝืนแทนการลงโทษจาํคุก เพ่ือหันเหสรรพกาํลังทรัพยากรไป

ปราบปรามยาเสพติดร้ายแรงชนิดอื่นๆ ได้อย่างเตม็ที่และมีประสิทธิภาพ และรัฐ ยังสามารถคง

นโยบายให้ยาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมายได้เช่นเดิม แต่กาํหนดเกณฑใ์นเร่ืองอายุ จาํนวนปริมาณ

การซ้ือขาย สถานที่ รวมถึงนาํมาตรการทางการปกครองเข้ามาแทนที่มาตรการในการลงโทษทาง

อาญา โดยกาํหนดมาตรการลงโทษสาํหรับสาํหรับความผิดดังกล่าวเป็นเพียงโทษทางปกครองซ่ึง

มิใช่มาตรการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบักระบวนยุติธรรม 

 การยกเลิกความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด ศึกษากรณี: การเสพและการครอบครอง

กญัชา ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ในบทความน้ีผู้เขียนได้ศึกษากฎหมายของ มลรัฐโคโลราโด มลรัฐวอชิตัน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศโปรตุเกส และประเทศเยอรมนี และอีกหลาย

ประเทศทั่วโลกที่ได้ลดทอนความเป็นอาชญากรรมกบัยาเสพติดกญัชาลง ซ่ึงรัฐยังคงนโยบายให้ยา

เสพติด เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่มีนโยบายที่ผ่อนปรนมากขึ้น พิจารณาได้จากนโยบายการลดทอน

ความผิด คดียาเสพติดหรือการทําให้ไม่เป็นความผิดอาญา การลดทอนบทลงโทษ เช่น  

การครอบครองและเสพกัญชาเฉพาะตัวในปริมาณเลก็น้อย โทษอาจเพียงแต่ตักเตือนให้ทาํงาน

บริการสังคมหรือปรับ และในอีกหลายๆประเทศ เช่น เบลเยียม เยอรมนี อิตาลี สเปน 

เนเธอร์แลนด์ อาร์เจนตินา ชิลี เมก็ซิโก ปารากวัย ประเทศอาร์เมเนีย ประเทศเอสโตเนีย คีจิ

สถาน โปแลนด์ สาธารณรัฐเชก็ นาํมาตรการลดทอนความเป็นอาชญากรรมมาใช้กับยาเสพติด

กัญชากับการครอบครองยาเสพติดปริมาณขนาดเล็กน้อยเพ่ือการใช้งานส่วนบุคคลไม่เป็น

ความผดิ เหตุผลเบื้องต้นอนัดับแรกของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมคือการทาํลายกาํแพงที่

กีดขวางน้ันเพ่ือให้ผู้ติดยาสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพเม่ือพวกเขาปราศจากความ

กลัวที่จะถูกดาํเนินการตามกฎหมาย สามารถเข้าถึงการรักษาและโปรแกรมการลดอันตรายอื่นๆ 

การลดทอนโทษทางอาญากับการครอบครอง ยาเสพติดบางประเภทหรือทุกประเภทเพ่ือใช้เสพ

เอง และอยู่ภายใต้การควบคุมเป็นการสะท้อนให้เห็นทัศนะทางสังคมมาตรฐานทางศีลธรรมที่

เปล่ียนแปลงไป  

 การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของการครอบครองหรือใช้ยาเสพติดสามารถ

กาํหนดเป็นการยกเลิกการลงโทษตามกฎหมายอาญา โดยการใช้โทษทางปกครองมาแทนที่ เช่น 

การประยุกต์ใช้ค่าปรับทางแพ่งหรือศาลสั่งให้ไปรับการรักษา การลดทอนความเป็นอาชญากรรม

มักจะถูกเข้าใจผิดว่าหมายถึงการยกเลิกโทษโดยสมบูรณ์หรือการยกเลิกความผิดฐานครอบครอง

หรือสับสนกับถูกต้องตามกฎหมาย (การควบคุมทางกฎหมายในการผลิตและใช้งานยาเสพติด) 

ภายใต้ระบบการลดทอนความเป็นอาชญากรรมการครอบครองและการใช้ยาเสพตดิที่ผดิกฎหมาย
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ในจาํนวนน้อยยังคงมีความผดิแต่ไม่มีโทษทางอาญาการลดทอนความเป็นอาชญากรรม ไม่ได้เป็น

ข้อกฎหมาย ที่กาํหนดอย่างเคร่งครัด แต่มีการใช้งานทั่วไปในนโยบายเกี่ยวกบัยาเสพติดหมายถึง 

การยกเว้นการลงโทษทางอาญาสาํหรับการครอบครองของยาเสพติดต้องห้ามในปริมาณเลก็น้อย

สาํหรับการใช้งานส่วนบุคคล ด้วยการเลือกใช้โทษทางแพ่งหรือทางปกครองแทนการใช้โทษทาง

อาญา ภายใต้คาํนิยามน้ีของ การลดทอนความเป็นอาชญากรรม ครอบครองยาเสพติดยังคงเป็น

สิ่งที่ผิดกฎหมายและอาจถูกลงโทษได้ (แต่จะไม่ส่งผลให้มีประวัติอาชญากรรม) การลงโทษที่ไม่

เป็นโทษทางอาญาอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละเขตอาํนาจศาล ได้แก่ ค่าปรับ การให้บริการ

ชุมชน การเตือนการบังคับให้ทาํการรักษาหรือศึกษา การพักใบอนุญาตขับรถ การห้ามเดินทาง 

ยึดทรัพย์สิน การกันออกจากสังคม การสั่งให้รายงานตัว การสั่งให้ทดสอบการใช้ยาเสพติด  

การห้ามใช้ประโยชน์สาธารณะ การดําเนินการทางปกครอง หรือจะไม่ลงโทษใดๆ เลย 

ประสทิธผิลของการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของการครอบครองยาเสพติดขึ้นอยู่กบัจาํนวน

ของปัจจัยที่สาํคัญอื่น ๆ รวมถึงการลงทุนในภาพกว้างเพ่ือลดอนัตรายและทางเลือกในการรักษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสุขภาพและการบังคับใช้กฎหมายในประเทศสามารถเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมส่วนบุคคลที่ มีผลต่อการจับกุมความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างมีนัยยะสําคัญ 

ตัวอย่างเช่น ในปี 2001 ประเทศโปรตุเกสมีการลงทุนเพ่ือที่จะลดอนัตรายและรักษาผู้ติดยาเสพ

ติดควบคู่ไปกับการ การลดทอนความเป็นอาชญากรรมใหม่ เหน็ได้ว่าตัวเลขของการเข้าถึงการ

รักษามีเพ่ิมขึ้น วัตถุประสงค์สาํคัญของสิ่งเหล่าน้ีคือการลดการใช้ยาเสพติด จึงมีการตัดสนิใจที่จะ

ไม่นาํผู้ติดยาส่วนใหญ่มารับโทษทางอาญา นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมส่วนใหญ่จะ

มีเกณฑ์ที่จะแยกแยะระหว่างการค้ายาเสพติดหรือการครอบครองเพ่ือใช้งานส่วนบุคคล ซ่ึงหาก

ครอบครองเกนิเกณฑป์ริมาณที่กฎหมายกาํหนดจะต้องถูกดาํเนินคดีอาญา 

  จากกรณีศึกษาผู้เขียนพบว่าในหลายๆประเทศได้มีการนาํมาตรการยกเลิกโทษทาง

อาญากบัการครอบครองยาเสพติดในคดียาเสพติดเลก็น้อยบางประเภทหรือทุกประเภทที่มีไว้เพ่ือ

ใช้เสพเองหรือการทาํให้ยาเสพติดน้ันถูกต้องตามกฎหมายซ่ึงอยู่ภายใต้เง่ือนไข การบริหารจัดการ

บางอย่าง หรือการยกเลิกหรือลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด อีกทั้งการทาํให้

แนวคิด “Decriminalization” เกดิประสทิธผิลน้ันต้องทาํควบคู่ไปกบัแนวคิด “Harm Reduction” 

หรือ การลดอันตรายจาการใช้ยาเสพติด ซ่ึงเป็นแนวคิดด้านสาธารณสุขที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ป้องกนัหรือลดผลกระทบทางลบที่มีต่อสขุภาพ  

 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

  ขอ้เสนอแนะต่อนโยบายยาเสพติดและมาตรการในการควบคุม 

   รัฐควรปรับเปล่ียนมุมมองปัญหายาเสพติดที่ว่าเป็นอาชญากรรม เป็นปัญหาทางด้านสขุภาพ  

   ประเทศไทยควรยกเลิกความผดิอาญาที่เกี่ยวกบัยาเสพติดกญัชาเฉพาะความผิดฐานเสพ 

และครอบครองจํานวนเล็กน้อยเพ่ือการใช้งานส่วนบุคคล โดยนํามาตรการในการทาํให้ไม่เป็น

16



ความผิดอาญาหรือการไม่เอาโทษทางอาญา (Decriminalization) มาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โดยรัฐยังคงนโยบายให้ยาเสพติด “กัญชา” เป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่มีนโยบายที่ผ่อนปรนมากขึ้ น 

กรณีผู้เสพ ผู้ติด ผู้ต้องพ่ึงยาเสพติด และผู้ครอบครองยาเสพติดในปริมาณน้อยเพ่ือใช้งาน 

ส่วนบุคคลหากผิดเง่ือนไขในคร้ังแรกโทษอาจเพียงแค่ตักเตือน ให้ทาํงานบริการสังคม หรือปรับ 

และปรับเปล่ียนมุมมองผู้เสพ ผู้ติด ผู้ต้องพ่ึงพายาเสพติดจากการเป็น “อาชญากรมาเป็นผู้ป่วย” 

ซ่ึงจะทาํให้ผู้เสพติดมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมในการบาํบัดรักษา ฟ้ืนฟู คุมประพฤติโดยสมัครใจ 

 กาํหนดมาตรการในการควบคุมกญัชา การอนุญาตน้ันให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขการบริหาร

จัดการ เช่น ให้มีการกาํหนดกฎเกณฑช่์วงอายุของผู้ใช้กญัชาเพ่ือใช้งานส่วนบุคคล กาํหนดจาํนวน 

ปริมาณการอนุญาตให้ครอบครองเท่าใด และปริมาณเท่าใดเป็นการครอบครองเพ่ือการค้า ซ่ึงการ

กาํหนดปริมาณการครอบครองยาเสพติดน้ันเป็นเพียงตัวบ่งช้ีถึงเจตนาในการครอบครอง และ

ควรจะมีการพิจารณาควบคู่ไปกบัปัจจัยอื่น เช่น ภาวะการพ่ึงพายาเสพติด เจตนาในการกระทาํผิด

อาญา และอันตรายต่างๆ กระบวนการลดทอนความผิดทางอาญาต้องควบคู่ไปกับการจัดการ

บริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุม การทาํบัตรอนุญาตให้ใช้กัญชาเพ่ือใช้งานส่วนบุคคลโดยการ

ไปขึ้นทะเบียนควบคุมกบัหน่วยงานของรัฐ เหมือนต่างประเทศที่สามารถควบคุมปริมาณการเสพ

เฉพาะบุคคลได้โดยการขึ้ นทะเบียนทาํบัตรสาํหรับการอนุญาตให้ใช้งานส่วนตัว กับหน่วยงาน

ทางการปกครอง เพ่ือให้ทราบจาํนวนผู้ใช้ยาเสพติด ได้อย่างแน่นอน และอยู่ในมาตรการในการ

ควบคุมว่าผู้ใดได้รับอนุญาตให้ใช้ การซ้ือกญัชาไปเพ่ือใช้งานส่วนบุคคลปริมาณเท่าไหร่แล้วในแต่

ละวัน เช่น การจาํกดัปริมาณอยู่ที่ไม่เกนิ 10 กรัม โดยการซ้ือกญัชาได้ที่ตู้ขายกญัชาอตัโนมัติ และ

ร้านค้าปลีกกัญชาทั่วไปที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐ และมีระบบประกันสุขภาพ ประกันสังคม 

สวัสดิการสังคม องค์กรการกุศล เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานด้าน

บาํบัดรักษา ดูแลทั้งด้านสุขภาพ และสังคม การใช้ยาเสพติดกเ็ป็นสิ่งต้องห้าม เช่น ในโรงเรียน

และในการขนส่งสาธารณะซ่ึงกรณีน้ีขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยการกาํหนดให้การใช้ยา

เสพติดไม่ถอืเป็นอาชญากรรม ผู้ใช้ยาเสพติดจะได้รับการจัดหาสถาบันที่รับผิดชอบในการป้องกนั 

และการดูแลรักษา  

  รัฐควรนาํมาตรการอื่นแทนการลงโทษทางอาญา ควบคุมพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาแบบ

ย่ังยืนแบบบูรณาการโดยการนาํมาตรการในการบาํบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมาใช้โดย

วิธีสมัครใจ ไม่บังคับบําบัดเน่ืองจากจะสามารถเข้าถึงผู้ที่ติดยาเสพติดได้มากกว่า และให้รัฐ

ดาํเนินการจัดตั้งศนูย์ควบคุมยาเสพตดิ เช่น โดยการบริหารจัดการในเร่ืองที่เกี่ยวกบักญัชา การให้

ความรู้กบัประชาชนทั่วไป และให้ผู้เสพ ผู้ติด ผู้ต้องพ่ึงพายาเสพติด การขึ้นทะเบียนผู้ใช้ซ่ึงจะทาํ

ให้สามารถรัฐสามารถทราบข้อมูลและควบคุมได้ว่ามีผู้ใช้กัญชาจาํนวนกี่คน และสามารถติดตาม

ประเมินผลได้อย่างแท้จริง  

  ผู้เสพและครอบครองกัญชาเพ่ือเสพไม่ถูกจับกุมและดําเนินคดีทําให้เจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายปราบสามารถเน้นไปที่การปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้าให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้ นไม่สิ้นเปลือง
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งบประมาณ ในการจับกุม เพ่ือไปจับกุมคดีอื่นที่สาํคัญกว่า มีมาตรการลงโทษกบัผู้ค้าในอตัราที่สงู 

เพ่ือเป็นการข่มขู่ยับย้ังและป้องกนัอนัตรายให้สงัคมปลอดภัย เพ่ือต่อสู้กบัการผลิตและการค้ายา

เสพติด เพ่ือลดอนัตรายกบัผู้ใช้ยาเสพติด เพ่ือป้องกนัการใช้ยาเสพติดและการรักษา บาํบัดฟ้ืนฟู 

การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูการกระทาํความผิดเป็นแนวคิดที่ให้โอกาสคนกลับตัวจึงเน้นที่ตัว

ผู้กระทาํความผิดมากกว่าการกระทาํความผิด เช่น ความสามารถของผู้กระทาํความผิดที่จะกลับ

ตัว การให้ผู้กระทาํผิดทดลองกลับเข้าสู่สังคม ถ้าเป็นการกระทาํความผิดโดยพล้ังพลาดไม่ได้

กระทาํความผิดร้ายแรง ผู้เสพและผู้ครอบครองในปริมาณน้อยเพ่ือเสพส่วนตัวไม่ต้องถูกดาํเนิน

คดีอาญาตามกระบวนการยุติธรรมเป็นการเบี่ ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม 

(Diversion) การลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ซ่ึงในปัจจุบันคดีเกี่ยวกบัยาเสพติดจาํนวนเลก็น้อยขึ้นสู่

กระบวนการยุติธรรมเป็นจาํนวนมาก ทาํให้มีเวลาในการไปพิจารณาคดีที่สาํคัญกว่า อีกทั้งการ

ยกเลิกความผิดอาญาดังกล่าวช่วยลดปัญหานักโทษล้นเรือนจําหรือล้นคุก เพราะในเรือนจํา

และทณัฑสถานต่างๆ มีผู้ต้องขงัที่มีโทษจาํคุกระยะสั้นเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบัการควบคุมตัว

นักโทษในเรือนจาํกับผู้กระทาํความผิดเลก็น้อยปะปนกับนักโทษในคดีอาญาอื่นๆ ทาํให้มีการ

เรียนรู้ อาชญากรที่รุนแรงขึ้ นเช่น จากผู้เสพ กลายเป็นผู้ค้า เน่ืองจากเรือนจาํไม่ได้แยกประเภท

นักโทษเอาไว้สาํหรับคดียาเสพติดเลก็น้อยโดยเฉพาะและไม่มีสถานที่เพียงพอ เม่ือออกมาจาก

เรือนจาํ กจ็ะกลับมากระทาํความผิดในข้อหาที่รุนแรงขึ้ นหรือกระทาํผิดซํา้ ทาํให้เป็นปัญหาต่อ

สงัคมต่อไป และช่วยลดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเล้ียงดู เคร่ืองอุปโภคบริโภค ซ่ึงรัฐ

ต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูผู้ต้องขังจาํนวนมาก ซ่ึงผลดีข้อน้ีนับว่าเป็นผลดีต่อส่วนรวมทั้ง

รัฐและสงัคม อกีทั้งยังให้โอกาสผู้กระทาํความผดิที่มิได้มีสนัดานเป็นอาชญากรให้กลับตวัเป็นคนด ี

ไม่มีประวัติการกระทาํผิด เป็นผลดีแก่ประวัติและอนาคตของผู้กระทาํความผิด คือ ไม่มีใบแดง

แจ้งโทษ ไม่ได้ช่ือว่าเป็นคนขี้ คุกหรือนักโทษ ไม่ได้ช่ือว่าเป็นอาชญากร ไม่ได้ถูกตราหน้า ไม่มีปมด้อย 

ไม่ถูกรังเกียจไม่เสียอนาคต และไม่เสียช่ือเสียง และสามารถทาํงานได้เหมือนปกติไม่ก่อให้เกิด

ปัญหาแก่ครอบครัว ซ่ึงถือว่าเป็นสถาบันหลักที่สาํคัญของสังคม ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมใน

สังคมโดยอ้อม เพราะเม่ือเขากลับตัวเป็นคนดีอาชญากรรมที่พวกเขาจะไปก่อขึ้นอีกกล็ดน้อยลง 

ทาํให้สงัคมปลอดภัยขึ้น เน้นมาตรการในการการป้องกนัและบาํบัดรักษามากกว่าการลงโทษทาง

อาญาโดยการเพ่ิมแนวทางปฏิบัติทางสาธารณสุขแก่ผู้เสพยา โดยเน้นระบบสมัครใจเข้ารักษา

บาํบัด เน่ืองจากบุคคลในกลุ่มผู้เสพ ผู้ติด ผู้ต้องพ่ึงพายาเสพติด ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการใน

การบาํบัดฟ้ืนฟูได้จริงเน่ืองจากหลักเกณฑ ์ในการบาํบัดฟ้ืนฟูเข้มงวดจนทาํให้ไม่กล้าเข้าไปรักษา

บาํบัดทั้งในระบบสมัครใจและบังคับบาํบัด ลดค่าใช้จ่ายในการบาํบัดรักษา ที่รัฐต้องแบกรับภาระดูแล  

   หากอนุญาตให้มีการซ้ือขายกญัชาโดยมีมาตรการในการควบคุมจะเกดิประโยชน์สงูสดุ

มากกว่ากว่า โดยอาจมีมาตรการทางเศรษฐศาสตร์อื่นมารองรับเช่นเดียวกับสินค้าบางประเภท 

เช่น แอลกอฮอล์และยาสูบ เน่ืองจากกัญชามีอันตรายน้อยกว่าและยังสามารถเป็นสารทดแทน 

ยาเสพติดชนิดอื่นได้และยังมีประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยเรียกเกบ็ภาษีกญัชาในอตัราที่สงูกว่า
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สินค้าชนิดอื่นๆ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากซ้ือขายกัญชา เพ่ือลดปริมาณการ

บริโภค และยังเพ่ิมรายได้เข้าสู่รัฐ และนาํรายได้ไปพัฒนาประเทศ  

ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมาย 

1.  ทบทวนนโยบาย มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด “กัญชา” ภายใต้ 

นโยบายการทาํให้การทาํให้ไม่เป็นความผิดอาญา (Decriminalization) โดยการยกเลิกโทษทาง

อาญากับยาเสพติดกัญชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเสพและการครอบครองจาํนวนปริมาณเลก็น้อย

เพ่ือการใช้งานส่วนบุคคล  

2.  ปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ในเร่ือง

ที่เกี่ยวกับโทษทางอาญา โดยการยกเลิกความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด “กัญชา” สาํหรับผู้เสพ ผู้ติด  

ผู้ต้องพ่ึงพายาเสพติด และผู้ครอบครองในปริมาณเลก็น้อยเพ่ือใช้ส่วนบุคคล โดยรัฐยังคงนโยบาย

ให้ยาเสพติด “กัญชา” เป็นสิ่งผิดกฎหมายและอยู่ภายใต้การควบคุม และกาํหนดอัตราโทษใหม่

เน่ืองจากโทษทางอาญาสาํหรับความผิดฐานดังกล่าวในปัจจุบันน้ันสูงเกินไปไม่ได้สัดส่วนกับฐาน

ความผิด ด้วยการเลือกใช้โทษทางแพ่งหรือทางปกครองแทนการใช้โทษทางอาญา โดยการ

ครอบครองยาเสพติดยังคงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและอาจถูกลงโทษได้ แต่จะไม่ส่งผลให้มีประวัติ

อาชญากรรม ตามหลักแห่งการลงโทษที่ได้สัดส่วน (Proportionality of Sentencing for Drug 

offences) อนัเป็นหัวใจของสภาพบังคับหรือการลงโทษทางอาญาซ่ึงเป็นสทิธมินุษยชนอย่างหน่ึง ดัง

ปรากฏ ในปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights,UDHR)

และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 

and Political Rights,ICCPR) ด้วย  

3. รัฐควรกาํหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม การครอบครองและการเสพ

กัญชาโดยนาํมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาปรับปรุงแก้ไขและใช้ให้

เหมาะสมกบับริบทสงัคมของประเทศไทย เช่นในเร่ืองของ การกาํหนดอายุของผู้ใช้ จาํนวนปริมาณ

การอนุญาตให้ครอบครอง การซ้ือขายควรซ้ือได้จากหน่วยงานของรัฐเท่าน้ัน การอนุญาตให้เสพได้

เฉพาะในบ้านซ่ึงเป็นสถานที่ส่วนบุคคล การเกบ็ภาษีและรายได้ของรัฐ 

4. ปรับปรุงพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ยกเลิกระบบ

บังคับบําบัด โดยให้ผู้เสพมีสิทธิตัดสินใจเข้ารับการรักษาบําบัดหรือไม่ก็ได้ ตามที่สมัครใจ  

เน้นมาตรการในการป้องกนัและบาํบัดรักษาโดยการเพ่ิมแนวทางปฏบิัติทางสาธารณสขุแก่ผู้เสพยา 

เน่ืองจากบุคคลในกลุ่ม ผู้เสพ ผู้ติด ผู้ต้องพ่ึงพายาเสพติด และผู้ครอบครองปริมาณเลก็น้อยเพ่ือใช้

งานส่วนบุคคลได้เข้าถึงมาตรการในการบาํบัดฟ้ืนฟูได้จริง เน่ืองจากในปัจจุบันหลักเกณฑ์ในการ

บําบัดฟ้ืนฟูเข้มงวดจนทาํให้กลุ่มคนดังกล่าวไม่กล้าเข้าไปรักษาบําบัดทั้งในระบบสมัครใจและ 

บังคับบาํบัด 

ผู้ใช้ยาเสพติดควรได้รับสทิธใินการเข้าถึงบริการสขุภาพ และตามกติการะหว่างประเทศ

ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ได้รับรองสิทธิในกรมสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุด
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เท่าที่จะมีได้ และสิทธิในสุขภาพ ได้รับการบรรจุไว้เป็นพิเศษในกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย

เร่ืองสิทธิมนุษยชน ตามอนุสัญญา ค.ศ. 1961 มาตรา 36b กาํหนดให้รัฐจะต้องดาํเนินการเพ่ือ

รักษาผู้เสพยา รวมถึงกระบวนการให้การศึกษาและการฟ้ืนฟู ผู้เสพหลังการ รักษาน้ันด้วย  

แต่กระบวนการบาํบัดฟ้ืนฟูที่ดีที่สุดจะต้องเป็นกระบวนการที่สมัครใจ โดยมีแรงกดดันและติดตาม

ให้ผู้เสพน้ันเข้ารับการรักษาอย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะหายเป็นปกติ ส่วนการบังคับรักษาน้ันจะได้ผล

น้อย และไม่ควรเกิดขึ้นเว้นแต่เป็นกรณีที่จาํเป็นเท่าน้ัน เพราะการบังคับรักษาบาํบัดย่อมมีผลเป็น

การจาํกดัเสรีภาพโดยตรง 

5.  ปรับปรุงกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกาํหนด ลักษณะ ชนิด ประเภท และ

ปริมาณของยาเสพติด พ.ศ. 2546 การกาํหนดชนิด/ปริมาณยาเสพติดที่ครอบครอง การอนุญาตให้

ใช้กัญชาในทางการแพทย์ การปลูก ผลิตกัญชา และการแปรรูปกัญชาในเชิงอุตสาหกรรม เพ่ือให้

กญัชาเป็นพืชเศรษฐกจิภายใต้มาตรการ การควบคุมของรัฐ เพ่ือให้ผู้ป่วยที่ต้องใช้กญัชาในการรักษา

บาํบัดได้เข้าถงึยารักษาโรค  

6.  ยกเลิกความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับกัญชาและหาแนวทางในการควบคุม

เกี่ยวกับกัญชาในทุกขั้นตอนเพ่ือนาํไปสู่การแก้ไขกฎหมายเพ่ือการใช้งานส่วนบุคคล และเพ่ือนาํ

กญัชามาใช้ในทางการแพทย์ และในเชิงอตุสาหกรรม โดยนาํมาตรการในการปกครองมาแทนที่  

7.  ปรับปรุงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 โดยการเรียกเกบ็ภาษีกญัชา

ให้เป็นรปูแบบเดียวกบัเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และยาสบู เพ่ือนาํรายได้เข้าสู่รัฐ 

8.  ปรับปรงุมาตรการในการแก้ไขฟ้ืนฟูปรับปรงุของเจ้าพนักงานคุมความประพฤติ โดย

มีระบบติดตามอย่างเป็นเหมาะสม 

9.  แก้ไขปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด “กัญชา” กับผู้ค้า ผู้จาํหน่ายและครอบครองเพ่ือจาํหน่าย กาํหนดโทษทาง

อาญาอย่างเคร่งครัดในอตัราที่สงูและรนุแรง 

10.  แก้ไขปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  

ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด “กัญชา” ในการอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพ่ือใช้งานส่วนบุคคลไม่เป็น

ความผิดโดยกาํหนดมาตรการในการควบคุมในการปลูก เพ่ือให้ผู้เสพ ผู้ติดไม่จาํเป็นต้องซ้ือยาจาก

ตลาดมืด และสามารถควบคุมกัญชากับผู้ค้าได้อย่างตรงเป้าหมาย และเป็นการลดมูลค่ารวมของ

การค้ายาเสพติด 

11. แก้ไขปรับปรุงแนวทางในการพิจารณาพิพากษา และการกําหนดโทษสําหรับ

ความผิดที่ฝ่าฝืนให้ได้สดัส่วนกบัฐานความผิด รวมถึงปัจจัยในการบรรเทาโทษไว้ด้วย โดยพิจารณา

ในเร่ืองความไม่เท่าเทียมกันทาง สังคมและความเปราะบางของกลุ่มคนชายขอบทางสังคมและ

เศรษฐกิจ ตัวอย่าง เช่น นอกจากปัจจัยการบรรเทาโทษสาํหรับผู้กระทาํความผิดคร้ังแรกและ 

ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัอาชญากรรมที่มีการทาํในรูปแบบขององค์กร การกระทาํความผิดที่มี แรงจูงใจ
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เพ่ือความอยู่รอดและผลตอบแทนทางการเงินที่ได้รับมา ในเชิงเปรียบเทยีบจากบทบาทของจาํเลย

ในการกระทาํความผดิควรนาํมาพิจารณาเป็นปัจจัยที่ใช้บรรเทาโทษด้วย 

12.  จัดตั้ งศาลยาเสพติด เช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษและ

สหรัฐอเมริกา ที่มีการจัดตั้งศาลยาเสพติด (Drug Court) หรือศาลเพ่ือการบาํบัดรักษายาเสพติด 

(Drug Treatment Court) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการกระทาํผิดซํา้ของผู้ติดยาเสพติด ตลอดจน

ความผดิที่เกี่ยวเน่ืองกบัความผดิที่สบืเน่ืองมาจากยาเสพติด ศาลยาเสพติดจะมีบทบาทในการบังคับ

บาํบัดผู้ติดยาเสพติดภายใต้เง่ือนไขที่เข้ารับการบาํบัดต้องปฏบิัติตามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินคดียาเสพติดในเชิงบาํบัดฟ้ืนฟูโดยเฉพาะ 

13.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ เกี่ยวกบัยาเสพติดกัญชา การสร้างความ

เข้าใจให้กับสังคม และกาํหนดการนําเสนอข่าวสารทั้งในเชิงของประโยชน์และโทษของกัญชา  

สร้างความเข้าใจให้กบัสงัคมกบัผู้ใช้ยาเสพติดซ่ึงเป็นเร่ืองละเอยีดอ่อนและส่งผลกระทบต่อชีวิตและ

สังคมโดยตรง สาเหตุของการติดยาเสพติด ต้องพ่ึงพายาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม 

เพ่ือกระตุ้นให้สงัคมร่วมมือในการช่วยกนัแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างถูกวิธ ีโดยการจัดตั้งศูนย์ให้

ความรู้ ระบบการศึกษาการให้ความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติดโดยผ่านตามช่องทางต่างๆให้มากย่ิงขึ้ น 

โดยเฉพาะสื่อทางอนิเตอร์เนต็เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ รณรงค์ผ่านสื่อวิทยุโทรทศัน์ทุกรูปแบบ

เพ่ือให้ประชาชนในทุกระดับ เข้าถึงโทษภัยของยาเสพติดได้มากที่สุด มีการกาํหนดหลักสูตร

เกี่ยวกับโทษร้ายแรงของยาเสพติดไว้ในการศึกษาทุกระดับ และมีการรณรงค์โปรแกรมสุขภาพที่

สมบูรณแ์ขง็แรง  

14.  นํามาตรการเบ่ียงเบนคดีมาใช้กับความผิด เป็นการช่วยลดอัตราการคุมขังของ

ผู้กระทาํความผิดคดียาเสพติด และลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล และกระบวนยุติธรรม ทาํให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐไปทาํคดีที่มีความสาํคัญมากกว่า และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการจับกุม คุมขงั  

15.  นาํมาตรการปราบปรามอาชญากรรมเศรษฐกจิมาใช้ อาจเทยีบเคียงได้กบัมาตรการ

ป้องกนัการฟอกเงิน และการใช้มาตรการทางภาษี เช่น เม่ือมีการตรวจพบสถานที่ลักลอบปลูกกญัชา

และจับกุมผู้ต้องหาได้ จะมีการตรวจสอบย้อนหลังจนพบว่าช่วงเวลาที่เร่ิมมีการใช้นํา้และไฟฟ้ามาก

ผิดปกติ และใช้เป็นข้อสันนิษฐานว่าเร่ิมมีการลักลอบปลูกกัญชา และคาํนวณพ้ืนที่ว่าสามารถปลูก

กญัชาได้กี่ต้น คาํนวณผลผลิตกญัชาแล้วคาํนวณรายได้เพ่ือยึดทรัพย์สนิที่ได้มาหรือใช้ในการกระทาํ

ผิด เว้นแต่ผู้ต้องหาจะสามารถพิสูจน์หักล้างได้ ทั้งน้ีดังตัวอย่างของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ได้

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือคาํนวณมูลค่าเหล่าน้ีไว้ด้วย 

16. ควรจัดให้มีศูนย์ให้ความรู้  ให้คาํปรึกษาแนะนําประจําจังหวัด หรืออาํเภอ เพ่ือ

ช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่ต้องพ่ึงพายาเสพติด ฯลฯ โดยมีจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ แพทย์  

ยาเสพติดเป็นปัญหาระดับโลกและในหลายประเทศได้มองว่าเม่ือไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด

ให้หมดไปได้ จึงต้องแก้ไขโดยการออกให้ความรู้และสอนวิธป้ีองกนัเพ่ือที่จะให้ประชาชนเข้าใจและ

อยู่ร่วมกับ ยาเสพติดอย่างไรให้สังคมปลอดภัย โดยมุ่งเน้นในเร่ืองของการรักษาเพ่ือปลอดจาก 
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ยาเสพติด การให้คําปรึกษาด้านจิตใจ การบําบัดทดแทน การให้ใช้ยาเสพติดได้อย่างถูกวิธ ี 

เปรียบเช่นเดียวกับการสอนให้ใช้เข็มฉีดยาเพ่ือให้ใช้ยาได้ปลอดภัย เหมือนกับในประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่มีการเปิดโรงเรียนสอนเกี่ยวกับพืชเสพติดกัญชาการปลูกกัญชา การใช้ วิธีการเสพ 

และการแสวงหาผลกาํไรจากไร่กัญชาโดยจัดหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้นาํมาผลิตเป็นยาใช้

ในทางการแพทย์ การอยู่ร่วมกับบุคคลที่ต้องพ่ึงพายาเสพติด หากมีหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบ

โดยตรงกจ็ะสามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลที่ใช้ยาเสพติดได้มากที่สุด และรัฐสามารถทราบปริมาณและ

อยู่ในการควบคุมดูแลกลุ่มบุคคลน้ันได้ เพ่ือฟ้ืนฟูและ ลดความเสี่ยงที่เกิดจากยาเสพติด โดยเน้น

มาตรการในการบาํบัดรักษามากกว่าการลงโทษทางอาญา 

17. รัฐควรยกเลิกความผิดและโทษทางอาญาที่เกี่ยวกับการเสพและการครอบครอง 

ยาเสพติด (กญัชา) จาํนวนปริมาณเลก็น้อย กาํหนดให้เป็นอาํนาจทางปกครองของฝ่ายบริหาร โดย

การใช้โทษทางปกครองมาแทนที่ การครอบครองและการใช้ยาเสพติดยังคงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

และอาจถูกลงโทษได้ หากครอบครองเกินกว่าที่กฎหมายกาํหนด โดยการประยุกต์ใช้ค่าปรับทาง

แพ่งหรือคําสั่ งให้ไปรักษา การให้ไปทําสาธารณประโยชน์บริการชุมชน การให้ไปศึกษา  

การพักใบอนุญาตขับรถ การห้ามเดินทาง การสั่งให้ไปรายงานตัว การทดสอบการใช้ยาเสพติด  

ห้ามใช้ประโยชน์สาธารณะ การว่ากล่าวตักเตือนหรือไม่ลงโทษใดๆเลย 

18. กาํหนดให้การดาํเนินการลงโทษเป็นอาํนาจทางปกครองแล้วกาํหนดให้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการ วินิจฉัยผู้เสพยาเสพติดขึ้ นเพ่ือทาํหน้าที่เสมือนผู้พิจารณาตัดสินว่าควรจะกาํหนด

มาตรการในการดาํเนินการต่อผู้ติดยาเสพติดอย่างไร เช่น อาจจะมีการกาํหนดโทษปรับสาํหรับผู้มี

เสพยาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ หรือ อาจจะกาํหนดเป็น การตักเตือน หลังจากที่การจ่ายเงิน

ค่าปรับแล้วสมัครใจเข้ารับการรักษา หรือ ในกรณีที่ ผู้เสพยาเสพติด สมัครใจเข้ารับการรักษา 

คณะกรรมการดังกล่าวอาจสั่งระงับการจ่ายค่าปรับไว้ก่อนกไ็ด้เพ่ือรอผลการรักษา บาํบัดต่อไป  

ในการบาํบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดดังกล่าว ไม่ว่าจะมีประวัติการเสพมาก่อนหรือไม่กต็าม หากมีการ

รักษาถูกต้องและผู้เสพเลิกยา เสพติดได้กจ็ะถือว่าการดําเนินการ ทางปกครองดังกล่าวสิ้ นสุด 

ลงไปด้วย  

19. รัฐควรกําหนดนโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ  

ผ่านเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ โดยมีกระทรวงสาธารณสุข ทาํหน้าที่

ประสานงานด้านนโยบายยาเสพติด กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงเจ้าหน้าที่ตาํรวจด้วย 

ส่วนในระดับภูมิภาคน้ันจะมีกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้รับผิดชอบในขณะที่ระดับท้องถิ่นจะมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรไตรภาคี ได้แก่ นายกเทศมนตรี หัวหน้าพนักงานอัยการ 

และหัวหน้าตาํรวจแห่งท้องถิ่นเป็นผู้รับผดิชอบ และจัดให้มีบริการทางสาธารณะบริการสงัคมเพ่ือให้

ความรู้ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดยาเสพติดอย่างแพร่หลาย การเข้าถึงชุมชนให้มากย่ิงขึ้น เพ่ือเป็น

การลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากยาเสพติด ทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มคนเหล่าน้ันได้อย่าง

ใกล้ชิดและอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ 
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