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บทคัดย่อ 

ปัญหายาเสพติดถือไดว้า่เป็นปัญหาท่ีร้ายแรง และบัน่ทอนศกัยภาพในการพฒันาประเทศมาโดย
ตลอด รัฐบาลจึงระดมสรรพก าลงัก าหนดยทุธศาสตร์ให้ด าเนินคดีเด็ดขาดกบัผูค้า้ยาเสพติด และถือวา่ผูเ้สพ
เป็นผูป่้วยจ าตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษา 

การวจิยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวเิคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมายในการบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพ
ติด ตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กบัระบบบ าบดัแบบบูรณาการภายใต้
รูปแบบเฉพาะของศาลยาเสพติด 

จากการศึกษาพบวา่ ประเทศไทยมีพฒันาการในการบ าบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดเป็นล าดบั ไม่วา่
จะเป็นการปรับเปล่ียนแนวคิดแกแ้คน้ทดแทนมาเป็นการแก้ไขฟ้ืนฟู แต่สถิติผูติ้ดยาเสพติดก็มีแนวโน้ม
สูงข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดตามกฎหมายดงักล่าว เนน้การบ าบดัรักษาทางกาย
เป็นหลกั โดยละเลยการบ าบดัทางจิต หรือความมุมานะท่ีจะเอาชนะต่อฤทธ์ิยาเสพติดจนครบกระบวนการ
บ าบดั ท าใหผู้ติ้ดยาเสพติดท่ีเขา้รับการบ าบดัเม่ือไดรั้บการปล่อยตวัและกลบัคืนสู่ชุมชนแลว้ตอ้งกลบัมาเสพ
ซ ้ าและก่ออาชญากรรมอ่ืนใดใหไ้ดเ้งินมาเพื่อซ้ือและเสพยาเสพติด อนัแตกต่างจากหลกัการของระบบบูรณา
การศาลยาเสพติดท่ีใชใ้นหลายประเทศ ซ่ึงนอกจากมองผูเ้สพเป็นผูป่้วยมิใช่อาชญากรท่ีจะตอ้งถูกด าเนินคดี
ให้สาสมกบัการกระท าความผิด และมุ่งเนน้แกไ้ขฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผูติ้ดยาเสพติดโดยอาศยั
ความสมคัรใจท่ีจะเลิกยา เสพติดดว้ยตนเองแลว้ ยงัมีการใชแ้นวคิดบูรณาการโดยอาศยัผูพ้ิพากษา พนกังาน
อยัการ ผูเ้ช่ียวชาญการบ าบดั นกัจิตวิทยา พนกังานคุมประพฤติ แพทย ์ครอบครัว และชุมชน ซ่ึงรวมเป็น
ทีมงานของศาลยาเสพติด ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขฟ้ืนฟูใหก้บัผูติ้ดยาเสพติดและผูเ้สพยาเสพติดท่ีกระท าไป
เพราะฤทธ์ิของ ยาเสพติด โดยอาศยัความต่อเน่ืองเพื่อสังเกต ติดตามพฤติกรรม และเขา้ใจบุคลิกลกัษณะของ
ผูเ้สพหรือติดยาเสพติด อีกทั้งยงัมีมาตรการทางกฎหมายในการติดตามดูแลหลงัการปล่อยตวั จนกวา่จะเลิก
เสพยาเสพติดได ้ซ่ึงผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษท์ั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลีย 

                                                      
1 นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ABSTRACT 
Drugs are considered a serious problem and continuously under injure the potential for 

developing the nation. The government concentrates its best efforts on providing strategies that deal strictly 
with the cases of drug traffickers. Moreover, it considers drug addicts as patients who need treatment. 

This research aims to study and analyze legal measures for drug’s addict rehabilitation according 
to the Drug Addict Rehabilitation Act, B.E. 2545 (2002) together with the Drug Court Model. 

From this study, it is found that Thailand has developed its drug addict rehabilitation 
correspondingly, starting with adaptation from crime control to the rehabilitation perspective. However, 
according to statistical data, the number of drug addicts has continuously increased because the 
rehabilitation of drug addicts according to the said Act places the importance mainly on their physical 
treatment, disregarding their psychological rehabilitation or the attempt to a lostarn from the drug until the 
completion of the rehabilitation process. Consequently, drug addicts having received the rehabilitation, 
when they are released and return to their communities, may have to reuse drugs and commit other crimes 
to acquire money in order to buy and use drugs. This is different from the principles of the Drug Court, 
which have been implemented in many countries. In these countries, drug users are considered as patients, 
not criminals, who must face case proceedings appropriate to their offences, but the emphasis is placed on 
their physical and mental rehabilitation. It is the drug addicts’ own voluntary intention to stop using drugs 
by themselves. Moreover, the integrated perspectives under the auspices of the co-operation between judges, 
public prosecutors, rehabilitation experts, psychiatrists, probation officers, doctors, families and 
communities, who are integrated teams working within the structure of the Drug Courts order to find a 
solution for the rehabilitation of drug users and drug addicts in drug related offences. It is based on a process 
of continuity in order to observe, monitor the behavior and perceive the personality of drug users or drug 
addicts. This also includes legal after care measures until they can stop using drugs. The achievements are 
obvious in both Florida, the United States of America and Australia. 

 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคญัของสังคมส่วนรวมและไดท้วีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ไม่วา่

จะเป็นรูปแบบของการแพร่ระบาดและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหายาเสพติดท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ความมัน่คง เศรษฐกิจ ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน และท าลายสุขภาพอนามยัของผู ้
เสพให้ทรุดโทรมลง ลดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของผูเ้สพ ซ่ึงเป็นการท าลาย
หรือเป็นการบัน่ทอนทรัพยากรอนัส าคญัท่ีจะน ามาพฒันาประเทศชาติใหมี้ความเจริญรุ่งเรือง จึงท าให้มีการ
ด าเนินการเพื่อป้องกนัและปราบปรามปัญหาดงักล่าวจึงตอ้งอาศยัมาตรการทางสังคมและมาตรการทาง
กฎหมาย 
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เน่ืองจากกระบวนการทางกฎหมาย ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะยบัย ั้ง หรือก าจดัปัญหา
เหล่าน้ีให้หมดไปได ้ตามกระบวนการทางกฎหมายและการยุติธรรมเร่ิมตน้เม่ือมีผูท้  าผิดกฎหมาย โดยทาง
กฎหมาย ในชั้นแรกคือการป้องกนัและปราบปราม คือในชั้นเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ในชั้นน้ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจมีบาท
มากในการขดัขวางและจบักุมผูก้ระท าความผิดทั้งในการจ าหน่ายและการเสพ ซ่ึงในส่วนน้ีเคยมีปัญหาทาง
กฎหมายวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีท าการจบัไม่ใช่เจา้พนกังานตามกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมล าดบัต่อไปท่ี
มีปัญหา คือกระบวนการในชั้นศาล ซ่ึงในชั้นน้ีจะเป็นกระบวนการท่ีเป็นปัญหาส าคญัท่ีสุดในการด าเนินคดี
ยาเสพติดเลยทีเดียว ปัญหาหลกัในส่วนน้ี คือปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ทั้งน้ี 
เพราะปัจจุบนัเฉพาะในศาลอาญาคดีเก่ียวกบัยาเสพติด ถูกส่งฟ้องศาลถึง 1 ใน 3 ของคดีทั้งหมดทีเดียว และ
ในชั้นศาลมีความยุง่ยากซบัซ้อนของกระบวนการพิจารณา ศาลจะลงโทษ ไดเ้ฉพาะผูท่ี้มีหลกัฐานแน่ชดัว่า
ได้กระท าผิด ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผูเ้สพ รองลงมาคือผูจ้  าหน่าย แต่ตวัการใหญ่คือผูผ้ลิตผูด้  าเนินการและ                  
ผูอ้อกทุนรายใหญ่ หาไดมี้หลกัฐานแน่นอนเพื่อจบักุมมาด าเนินคดี 

กระบวนการทางยุติธรรมถดัจากชั้นศาลต่อไป คือ การลงโทษ การบ าบดั รักษา และการคุม
ประพฤติ ในส่วนน้ีก็มีปัญหาเช่นกนัคือ กรมราชทณัฑ์มีนโยบายท่ีจะปล่อยผูก้ระท าความผิดออกมาเร็วกวา่
ก าหนดเวลาซ่ึงศาลเห็นควรใหล้งโทษ ท าใหผู้ก้ระท าความผิดไม่ส านึกผิด และระยะเวลาการบ าบดัรักษาไม่
ไดผ้ล ซ่ึงก็มีผลคือ มีผูท่ี้เคยตอ้งโทษแลว้กลบัมากระท าความผดิอยา่งเดิมอีกเป็นจ านวนมาก 

เม่ือสังคมต้องมีกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือกฎหมาย ในท่ีสุดเพื่อเป็นโครงสร้างหยุดให้สังคม
ปราศจากความแตกแยก สับสน จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือหรือกระบวนการอย่างใดๆ บงัคบัให้สมาชิกของ
สังคมปฏิบติัตนอยู่ในกฎเกณฑ์ข้อบงัคบั ตามท่ีกฎหมายรับรองไว ้ซ่ึงในปัจจุบนัมนุษย์ยงัไม่อาจสร้าง
เคร่ืองมือใดๆอนัเป็นเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ท่ีจบัตอ้งได ้ข้ึนมาใชว้ดัวา่บุคคลใดเป็นผูก้ระท าความผิดจริง
หรือไม่ ไดอ้ยา่งแน่นอน 

ดงันั้นจึงตอ้งมีเคร่ืองมืออย่างหน่ึง เรียกว่า" กระบวนการยุติธรรม" ซ่ึงเป็นกระบวนการของ
องค์กรทางสังคมท่ีท าหน้าท่ีป้องกนั คุม้ครอง สังคมให้ปลอดจากการละเมิดกฎหมาย หรือเพื่อระงบัขอ้
พิพาทใหส้ังคมเกิดความสงบเรียบร้อย อยูใ่นศีลธรรมอนัดี ตามสิทธิอนัควรปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

ประเภทของยาเสพติด 
จ าแนกตามส่ิงเสพติดตามทีม่าหรือแหล่งก าเนิด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1.ยาเสพติดธรรมชาติ คือ ยาเสพติดท่ีผลิตมาจากพืช เช่น ฝ่ิน กระท่อม กญัชา เป็นตน้ 
2.ยาเสพติดสังเคราะห์ คือ ยาเสพติดท่ีผลิตข้ึนดว้ยกรรมวธีิทางเคมี เช่น เฮโรอีน ยาอี เป็นตน้ 
จ าแนกส่ิงเสพติดตามการออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1. ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลบั ยาระงบัประสาท  ยากล่อม

ประสาทเคร่ืองด่ืมมึนเมาทุกชนิด รวมทั้ง สารระเหย เช่น ทินเนอร์ น ้ ามนัเบนซิน กาว เป็นตน้ มกัพบว่าผู ้
เสพติดมีร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย   
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2.ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ ยาบา้ ยาอี กระท่อม โคเคน มกัพบว่าผูเ้สพติดจะมีอาการ 
หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสนหวาดระแวง บางคร้ังมีอาการคลุม้คลัง่ หรือท าในส่ิงท่ีคาดไม่ถึง 

 3. ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี และ เห็ดข้ีควาย เป็นต้น ผูเ้สพติดจะมีอาการ
ประสาทหลอน ฝันเฟ่ืองเห็นแสงสีวจิิตรพิสดาร หูแวว่ ไดย้นิเสียง ประหลาดหรือเห็นภาพหลอนท่ีน่าเกลียด
น่ากลวั ควบคุมตนเองไม่ได ้ในท่ีสุดมกัป่วยเป็นโรคจิต   

4. ประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน คือทั้งกระตุน้กดและหลอนประสาทร่วมกนัไดแ้ก่ ผูเ้สพติดมกัมี
อาการหวาดระแวง ความคิดสับสนเห็นภาพลวงตา หูแวว่ ควบคุมตนเองไม่ไดแ้ละป่วยเป็น โรคจิตได ้

ประเภทของยาเสพติดตามบทบัญญตัิของกฎหมาย แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
1.ยาเสพติดใหโ้ทษ ประเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ เฮโรอีน แอลเอสดี แอมเฟตามีน ยาบา้ ยาเลิฟ เป็นตน้ 
2.ยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 2 ยาเสพติดประเภทน้ีสามารถน ามาใช้เพื่อประโยชน์ทาง

การแพทยไ์ด ้แต่ตอ้งใชภ้ายใตก้ารควบคุมของแพทย ์และใชเ้ฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นเท่านั้น ไดแ้ก่ ฝ่ิน มอร์ฟีน 
โคเคน หรือ โคคาอีน โคเคอีน และเมทาโดน   

3.ยาเสพติดใหโ้ทษ ประเภทท่ี 3 ยาเสพติดประเภทน้ี เป็นยาเสพติดให้โทษท่ีมียาเสพติดประเภท
ท่ี ๒ ผสมอยูด่ว้ยมีประโยชน์ทางการแพทย ์การน าไปใชเ้พื่อจุดประสงคอ่ื์น หรือเพื่อเสพติด จะมีบทลงโทษ
ก ากบัไว ้ยาเสพติดประเภทน้ี ไดแ้ก่ ยาแกไ้อ ท่ีมีตวัยาโคเคอีน ยาแกท้อ้งเสีย ท่ีมีฝ่ินผสมอยูด่ว้ย ยาฉีดระงบั
ปวดต่าง ๆ เช่น มอร์ฟีน เพทิดีน ซ่ึงสกดัมาจากฝ่ิน    

4.ยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 4 คือสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 1 หรือ
ประเภทท่ี 2 ยาเสพติดประเภทน้ีไม่มีการน ามาใช้ประโยชน์ในการบ าบดัโรคแต่อย่างใด และมีบทลงโทษ
ก ากบัไวด้้วย ได้แก่ น ้ ายาอะเซติคแอนไฮไดรย ์และ อะเซติลคลอไรด์ ซ่ึงใช้ในการเปล่ียน มอร์ฟีน เป็น 
เฮโรอีน สารคลอซูไดอีเฟครีน สามารถใชใ้นการผลิต ยาบา้ ได ้และวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทอีก 12 ชนิด 
ท่ีสามารถน ามาผลิตยาอีและยาบา้ได ้   

5.ยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 5 เป็นยาเสพติดให้โทษท่ีมิไดเ้ขา้ข่ายอยูใ่นยาเสพติดประเภทท่ี 1 
ถึง 4 ไดแ้ก่ ทุกส่วนของพืช กญัชา ทุกส่วนของพืช กระท่อม เห็ดข้ีควาย เป็นตน้ 

สภาพปัญหายาเสพติดและการด าเนินคดี ในดา้นการด าเนินคดี ก็ตอ้งประสบกบัอุปสรรคและ
ปัญหา ทั้งน้ีเพราะคดียาเสพติดเป็นคดีซ่ึงปราศจากผูเ้สียหาย เน่ืองจากผูเ้สพซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลร้ายจากยา
เสพติด และโดยสภาพควรจะเป็นผูเ้สียหายท่ีมาร้องเรียนต่อเจา้หนา้ท่ี แต่ผูเ้สพก็พึงพอใจต่อยาเสพติด ไม่คิด
ร้องเรียนต่อเจา้หน้าท่ี จึงเป็นการยากท่ีจะสืบสวนจบักุมเพื่อด าเนินคดีแก่ผูค้า้หรือจ าหน่ายได ้นอกจากน้ี
อาชญากรรมยาเสพติด มีลกัษณะเป็นองค์การอาชญากร ซ่ึงมีการแบ่งความรับผิดชอบในการท างานเป็น
ระดบัชั้น มีขายงานท่ีซบัซ้อน และประสานกนัทั้งภายในและภายนอกประเทศ บุคคลซ่ึงเป็นระดบัหวัหน้า
ขององคก์รณ์ มกัจะมีอาชีพท่ีถูกกฎหมายบางหนา้ และจะไม่แสดงหลกัฐานท่ีแสดงวา่เก่ียวขอ้งกบัการคา้ยา
เสพติด  
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การจบักุมบุคคลระดบัหัวหน้าซ่ึงเป็นตวัการส าคญั เพื่อด าเนินคดีจึงกระท าไดย้าก เพราะขาด
พยานหลกัฐานภยัร้ายแรงของปัญหายาเสพติดต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงของชาติ รวมทั้งปัญหาใน
ด้านการปราบปรามเพื่อด าเนินคดีดังกล่าว เป็นเหตุให้รัฐบาลในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็น
นายกรัฐมนตรี เห็นเป็นการจ าเป็นตอ้งควบคุมสั่งการ และก าหนดนโยบายในการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติดโดยใกลชิ้ด โดยก าหนดโครงสร้างและรูปแบบในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะ
ข้ึนในรูปของกฎหมาย ซ่ึงนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ไดก้ล่าวค าปราศรัยต่อท่ีประชุม The Annual East Asia 
Narcotics Conference เม่ือวนัท่ี๑๕เมษายน๒๕๒๐ วา่" เน่ืองจากความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด รัฐบาล
จึงก าหนดใหก้ารรณรงคเ์พื่อป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด เป็นนโยบายส าคญัล าดบัแรกของรัฐบาล และ
แมว้า่ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา จะไดมี้การด าเนินคดีป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดอยูแ่ลว้ก็ตาม แต่ยงัปรากฏ
วา่ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

ความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครอง  ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษฯ ก็คือ 
“การครอบครอง” ตามท่ีเขา้ใจกนัทัว่ไปในทางกฎหมาย ซ่ึงการครอบครองน่ีตามหลกักฎหมายแพง่ จะตอ้งมี
การยดึถือทรัพยสิ์นไวโ้ดยมีเจตนาจะยดึถือเพื่อตน กล่าวคือ จะตอ้งเป็นการยดึถือ ทรัพยสิ์นโดยมีเจตนาท่ีจะ
หวงกนัไวเ้พื่อตนเอง โดยอาจมุ่งหมายเพื่อใชห้รือหาประโยชน์ จากทรัพยสิ์นนั้น หรือเพื่อท่ีจะเป็นเจา้ของ
กรรมสิทธ์ิอยา่งใดอยา่งหน่ึง ทั้งนั้นไม่จ  าเป็นวา่ผูมี้สิทธิครอบครองนั้นจะตอ้งยึดถือทรัพยสิ์นไวด้ว้ยตนเอง 
ผูอ่ื้นอาจเป็นผูย้ดึถือไวใ้หก้็ได ้

ความผดิฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย แยกพิจารณาได ้2 กรณี คือ 
1. ค านวณตามปริมาณของประเภทยาเสพติดใดๆ วา่เกินกวา่ท่ีก าหนดไวต้าม พระราชบญัญติัยา

เสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 ซ่ึงถือวา่เป็นขอ้สันนิษฐานเด็ดขาด จะน าสืบหกัลา้ง ขอ้สันนิษฐานดงักล่าวไม่ได ้
2. มีพฤติการณ์ตามขอ้เทจ็จริงฟังไดว้า่เป็นการมีไวใ้นครอบครองเพื่อจ าหน่าย แมจ้ะมีปริมาณยา

เสพติดต ่ากวา่ขอ้สันนิษฐานของกฎหมาย 
การน าระบบศาลยาเสพติดมาใช้ในการแก้ปัญหา 
องค์ประกอบของศาลยาเสพติด )Drug Court Team) ทีมงานศาลยาเสพติด โดยทัว่ไปจะตอ้ง

ประกอบไปด้วย ผูพ้ิพากษา พนักงานอยัการ ทนายจ าเลย ผูเ้ช่ียวชาญการบ าบดัฟ้ืนฟู เจา้หน้าท่ีบงัคบัใช้
กฎหมาย พนกังานควบคุมความประพฤติ ผูบ้ริหารจดัการคดี และผูป้ระสานงานโปรแกรมการฟ้ืนฟู ทั้งหมด
จะร่วมกนัลอ้มวงหรือพบปะพูดคุยในบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองทีมงานจะมีการพูดคุยถึงความกา้วหนา้ในการ
บ าบดัของผูก้ระท าความผดิเพื่อท่ีจะประมวลเป็นค าพิพากษาคร้ังสุดทา้ย 

ลกัษณะของบุคคลซ่ึงมีสิทธ์ิได้รับการพจิารณา (Eligibility) พพิากษาจากศาลยาเสพติด 
จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีจะไดรั้บพิจารณาพิพากษาจากศาลยาเสพติด แต่ตอ้งบุคคลนั้นจะตอ้ง

ไม่ถูกตั้งขอ้หากระท าความผิดอาญาใดๆ ซ่ึงมิใช่การกระท าผิดอาญาซ่ึงไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีจะไดรั้บการ
พิจารณาพิพากษาจากศาลยาเสพติด  (Disqualifying Offence) อนัได้แก่ การกระท าผิดในส่วนท่ี 3 ของ 
พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 2000 หรือการกระท าผิดอาญาร้ายแรง ข่มขืนกระท าช าเรา และการ
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กระท าผิดอ่ืนๆ ซ่ึงถูกก าหนดโดยกฎ/ค าสั่งท่ีออกมาภายหลงั นอกจากน้ีเง่ือนไขส าคญัอีกประการหน่ึงตอ้ง
เป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการเสพยาเสพติดอยูเ่ร่ือยๆ จนติดยาเสพติด (ตามความหมายในมาตรา 3 (1) (9) ของ
Drug Abuse Act-2000) 

การโอนคดีเพ่ือเข้าสู่กระบวนการศาลยาเสพติด (Referral to Drug Court) เป็นหน้าท่ีของศาล
ก่อนท่ีบุคคลจะถูกฟ้องในการกระท าความผิดนั้น ท่ีจะตอ้งท าการไต่สวนวา่บุคคลท่ีมาปรากฏตวัต่อศาลนั้น
เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บการพิจารณาพิพากษาจากศาลยาเสพติดหรือไม่  

เขตอ านาจของศาลยาเสพติด  ครอบคลุมถึง เขตอ านาจศาลในคดีอาญาของศาลประจ าเขต  
(District Court) เขตอ านาจศาลในคดีอาญาของศาลแขวง (Magistrate Court) และเขตอ านาจศาลอ่ืนๆท่ีจะ
ก าหนดใหเ้ป็นเขตอ านาจของศาลยาเสพติด 

จากการศึกษา ศาลยาเสพติดแห่งฟลอริดา  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่อันน าไปสู่การ
ประกอบอาชญากรรมอ่ืน ทั้งในมลรัฐฟลอริดาและประเทศสหรัฐอเมริกา แม้จะมีการจบักุมผูก้ระท า
ความผิดท่ีใช้ยาเสพติดจนศาลพิพากษารับโทษจ าคุกแต่ก็เป็นเพียงโทษจ าคุกระยะสั้ น ดงันั้นเม่ือผูเ้สพยา
ไดรั้บการปล่อยตวักลบัสู่ชุมชนโดยไม่ไดรั้บการบ าบดั จึงกลบัมากระท าผิดซ ้ าเป็นจ านวนมาก ศาลยาเสพ
ติดจึงก่อก าเนิดข้ึนเพื่อท่ีจะลดวฏัจกัรในการกระท าผดิซ ้ า และท าให้ผูก้ระท าผิดไดต้ระหนกัถึงพิษภยัของยา
เสพติดโดยกระบวนการบ าบดัฟ้ืนฟูท่ีมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการจดัตั้งศาลยาเสพติดหรือศาลเพื่อบ าบดัรักษาการติดยา
เสพติดเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินคดียาเสพติดในเชิงบ าบดัฟ้ืนฟูโดยเฉพาะเป็นส่ิงหน่ึงท่ีน่า
น ามาพิจารณาในประเทศไทยเช่นกนั 

ศาลยาเสพติดของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย คุณสมบติัของผูมี้สิทธิจะได้รับการ
พิจารณาจากศาลยาเสพติด (Eligibility) คือ ผูส้มคัรตอ้งมาปรากฏตวัต่อศาลก่อนมีค าพิพากษาของศาลแขวง
โดยคุณสมบติัของผูท่ี้จะเขา้ร่วมโปรแกรมตอ้งมีอาย ุ17 ปีบริบูรณ์หรือมากกวา่นั้น โดยตอ้งถูกจบักุมมาก่อน
หรือเป็นกรณีกระท าความผิดแล้วและยงัไม่ถูกจบักุมแต่สมคัรใจท่ีจะเขา้รับการฟ้ืนฟูและถูกตั้งขอ้หาท่ีมี
ความเก่ียวพนักบัยาเสพติด 

โดยหลกัทัว่ไปแลว้การกระท าความผดิประเภทท่ีสามารถเขา้สู่กระบวนการของสารยาเสพติดได้
จะเป็นการกระท าความผิดเล็กนอ้ยและการกระท าความผิดอ่ืนๆท่ีอาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดีก่อนท่ีจะข้ึนศาล
แขวง 

ส่วนเง่ือนไขอ่ืนๆผูก้ระท าความผิดตอ้งไม่อยู่ในระหว่างตอ้งโทษตามค าพิพากษาหรือเคยถูก
พิพากษาให้รับโทษจ าคุกมากกวา่ 1 ปีเวน้แต่เป็นระยะเวลาในการคุมประพฤติแบบเขม้งวดโดยชุมชน หรือ
เป็นระยะเวลาของการแกไ้ขฟ้ืนฟูส าหรับเด็กและเยาวชน อยา่งไรก็ดีระยะเวลาท่ีกล่าวถึงไม่เป็นสาระส าคญั 
ศาลชอบท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาไปตามแต่ละบุคคลได ้    
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ประการส าคญัตอ้งเป็นผูติ้ดยาเสพติดและสามารถพิสูจน์ให้ศาลเช่ือไดว้่าการกระท าผิดนั้นเกิด
จากฤทธ์ิยาเสพติดอีกถา้มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่ผูส้มคัรเขา้ร่วมโปรแกรมจะไดก้ระท าความผิด ท่ีถูกกล่าวหา
จริงและส านึกผดิในการกระท านั้น 

สภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดียาเสพติดในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา 
ก าหนดวธีิการของผูท่ี้จะเขา้สู่ศาลไว ้2 ประเภท คือ กลยทุธ์ความร่วมมือแบบบูรณาการก่อนการพิจารณาคดี
ของศาลยาเสพติด( Pretrial intervention Program) และกลยุทธ์การน าวิธีการคุมประพฤติ มาใช้แทนการ
พิพากษาใหล้งโทษจ าคุก  

ซ่ึงคุณสมบติัของผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะเขา้สู่กลยุทธ์ความร่วมมือแบบบูรณาการก่อนการพิจารณาคดี
ของศาลยาเสพติดนั้น จะตอ้งเป็นผูก้ระท าความผิดคร้ังแรก และเป็นการกระท าความผิดอาญาเล็กนอ้ยหรือ
เป็นความผิดอาญาระดบั3 ซ่ึงเป็นฐานความผิดอนัเก่ียวกบัทรัพยแ์ละฐานความผิดเล็กน้อย เวน้แต่ในบาง
กรณีจะให้โอกาสครอบคลุมถึงบุคคลผูก้ระท า ผิดอาญาระดบั2 ซ่ึงรูปแบบการฟ้ืนฟูยอ่มท่ีจะเขม้งวดยิ่งกวา่
ปกติ อนัเป็นไปตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งคดี 

ในขณะท่ีมาตรการในการแกไ้ขปัญหาผูติ้ดยาเสพติดของประเทศไทย ไดแ้กไ้ขปรับเปล่ียนมา
เป็นระยะเวลานาน แต่ปัญหายาเสพติดมิไดเ้บาบางลงแต่อยา่งใด กลบัทวคีวามรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ทั้งน้ีเป็นผล
มาจากการพิเคราะห์และมองมิติของปัญหาเพียงดา้นใดดา้นหน่ึง ซ่ึงปัญหายาเสพติดนั้นมีเหตุ ปัจจยัต่างๆมา
เก้ือหนุนใหต้อ้งเสพติดยาเสพติด ไม่วา่จะเป็น ปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ฯลฯ อนัมีปัจจยั
ทุนเข้ามาเก่ียวข้องอย่างแยกกันไม่ขาด เม่ือผู ้ติดยาเสพติดไม่มีทุนหรือทรัพย์สินเพื่อซ้ือยาเสพติด 
อาชญากรรมต่างๆโดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีเก่ียวกบัทรัพยก์็ตามมาเหมือนเป็นสูตรส าเร็จ เห็นไดจ้ากรายงานการ
วิจยัความสัมพนัธ์ของผูติ้ดยาเสพติดกบัการก่ออาชญากรรมจากผูต้อ้งหาในกรุงเทพมหานคร พบวา่การติด
ยาเสพติดนั้นมีความสัมพนัธ์กบัการก่ออาชญากรรมสูงเป็นอยา่งยิ่ง โดยผูต้อ้งหาท่ีติดยาเสพติดไดส้ารภาพ
วา่ก่ออาชญากรรมคร้ังแรกนั้นเก่ียวกบัยาเสพติด สูงถึง 84% และก่ออาชญากรรมคร้ังหลงัสุดก็เน่ืองมาจากยา
เสพติดอีกถึง 87% ซ่ึงสาเหตุท่ีผูต้อ้งหาก่ออาชญากรรมก็เพื่อตอ้งการเงินในการซ้ือยาเสพติด ซ่ึงเป็นรายจ่าย
คร่ึงหน่ึงของการก่ออาชญากรรมในแต่ละคร้ัง โดยคณะผูวิจ้ยัไดส้รุปผลการวิจยัไวอ้ยา่งน่าสนใจเป็นอย่าง
ยิ่งว่า ยาเสพติดมีความสัมพนัธ์กบัอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนและเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอาชญากรรมมากกว่า
สาเหตุอ่ืนใดทั้งหมด 

ข้อเสนอแนะ ด้านนโยบายและกฎหมาย 
กรณใีช้กฎหมายเดิมทีม่ีอยู่แล้วและปรับปรุงแก้ไขเพิม่เติมสามารถกระท าได้ดังนี ้   
ก. ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา. 108 เพื่อขยายความค า

ว่า เง่ือนไขอ่ืนใดให้ผูถู้กปล่อยตวัชั่วคราวปฎิบติั โดยเพิ่มวตัถุประสงค์เพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟูให้ผูถู้กปล่อย
ชัว่คราว และกรณีมีค าพิพากษาแลว้สามารถใชป้ระมวลกฎหมายอาญามาตรา 56(10) ในการก าหนดเง่ือนไข
ให้จ  าเลย เขา้โปรแกรมแกไ้ขฟ้ืนฟูพร้อมทั้งวางระเบียบภายในของศาลยุติธรรมในการบริหารจดัการเพื่อให้
การแก้ไข ปัญหาผูก้ระท าผิดเก่ียวกับยาเสพติดได้รับการช่วยเหลือดูแลได้ทันทีนอกจากน้ียงัสามารถ
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ประสานงานกบักรมคุมประพฤติในให้ช่วยสอดส่องดูแลผูต้อ้งหาจ าเลยท่ีอยู่ในอ านาจศาลตามพระราช 
บญัญติัคุมประพฤติ พ.ศ.2559 มาตรา 14(14) ซ่ึงก าหนดอ านาจหนา้ท่ีใหพ้นกังานครัวพฤกษป์ฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน
ตามค าสั่งศาลไดด้ว้ย 

ข. ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดพ.ศ. 2545 โดยแยก
กลุ่ม เป้าหมายเป็นสองกลุ่มไดแ้ก่กรณีเปิดใหม่หรือบญัญติักฎหมายใหม่ 

กรณเีปิดใหม่หรือบัญญตัิกฎหมายใหม่สามารถกระท าได้ดังนี้  
ก. กรณีเปิดเป็นแผนกใหม่ผู ้ศึกษาเห็นว่าในระยะแรกศาลอายงัต้องใช้เวลาในการศึกษา 

รายละเอียดของสัญญาหรือไม่แน่ใจในประสิทธิผลของศาลดงักล่าว จึงควรจดัตั้งเป็น “แผนกแกไ้ขดา้นจิต
สังคม”ไปก่อนเช่นเดียวกบัการตั้งแผนกคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบของเจา้หน้าท่ีรัฐในศาลอาญา โดย
เป็นประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
ซ่ึงกระท าไดร้วดเร็วกวา่ 

ข. กรณีจะตั้งศาลใหม่ผูศึ้กษาเห็นวา่หากประเทศไทยตอ้งการแกใ้ครปัญหาการเสพยาเสพติดท่ี
เร้ือรังมานานควรมีพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลยาเสพติดหรือสั่งแกไ้ขฟ้ืนฟูคดียาเสพติดเป็นสารช านาญการ
พิเศษโดยเร่งด่วนเท่าท่ีจะสามารถเป็นไปได้เพื่อจดัระบบและอ านาจหน้าท่ีศาลให้ท างานด้านน้ีเป็นการ 
เฉพาะพร้อมทั้งรับรองสถานะหน่วยงานภายในท่ีศาลตั้งข้ึนเพื่อท างานดา้นคลินิกใหค้  าปรึกษาดา้นจิตสังคม
เพราะจากขอ้มูลสถิติพบวา่คดียาเสพติดเป็นคดีอนัดบัหน่ึงของประเทศไทยแลว้จากการศึกษาพบวา่ศาล เป็น
ผูไ้ดรั้บการยอมรับจากกระท าผิดคดียาเสพติดในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองไปในทางท่ีดีข้ึน และ
ยงัได้รับความไวว้างใจจากหน่วยงานอ่ืนๆเน่ืองจากมีความเป็นกลางเป็นท่ีพึ่ งสุดท้ายของประชาชน 
ขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจก็คือระบบศาลยาเสพติดจะด าเนินการในแนวทางคู่ความไม่เป็นปรปักษ์ต่อกนัหรือ 
ขอ้ความเป็นสมานฉนัทพ์ี่ค  านึงทั้งการคุม้ครองสิทธิของผูติ้ดยาเสพติดและความปลอดภยัของสังคม 

ดา้นการบริหาร ระยะเร่ิมตน้ควรเร่ิมมีการจดัตั้งทีมสหวทิยาการเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาผูก้ระท า
ผิดท่ีเขา้มาสู่โครงการ ซ่ึงอาจประกอบด้วย พนักงานอยัการ เจา้หน้าท่ีประจ าคลินิกให้ค  าปรึกษาด้านจิต
สังคม ผูใ้หค้  าปรึกษา ทนายความอาสา เป็นตน้ 

ปรับเปล่ียนบทบาทของคลินิกใหค้  าปรึกษาดา้นจิตสังคมให้เป็นศูนยห์รือส านกังานประสานเพื่อ
การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดสังคมรู้จะเป็นผูด้  าเนินการเหมือนความเส่ียงเบ้ืองตน้นะคะกบัการท ารายงาน
การศึกษาและพินิจแบบสั้นเอกสารเพื่อเตรียมเขา้สู่โครงการบ าบดัฟ้ืนฟูดา้นจิตสังคมจากนั้นประสานงาน 
กบักรมคุมประพฤติให้เป็นผูช่้วยสอดส่องดูแลและช่วยประเมินความตอ้งการจ าเป็นหากมีการท าขอ้ตกลงมี
การประสานงานท่ีดีอาจให้พนกังานคุมประพฤติท าหนา้ท่ีผูจ้ดัการคดีหรือเจา้ของส านวนเน่ืองจากเป็นผูมี้ 
ประสบการณ์สูงด้านการสงเคราะห์สอดส่องดูแลส่วนสูงหรือส านักงานประสานเพื่อการแก้ไขฟ้ืนฟู 
ผูก้ระท าผดิดา้นจิตสังคมจะเป็นผูป้ระสานงานโปรแกรมหรือคดีทั้งน้ีเพื่อมิให้เกิดปัญหาการซ ้ าซอ้นของเน้ือ
งานกบัพนกังานคุมประพฤติ 
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ดา้นการปฏิบติังาน ควรก าหนดต าแหน่งส าหรับผูป้ฏิบติังานให้มีความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน
เช่นการก าหนด ให้เจา้หน้าท่ีประจ าคลินิกให้ค  าปรึกษาดา้นจิตสังคมเป็นขา้ราชการไม่ใช่เป็นเพียงลูกจา้ง
ชัว่คราวหรือ พนกังานราชการฉนัจะบัน่ทอนขวญัก าลงัใจของผูป้ฏิบติังานน่าจะงานประเภทน้ีตอ้งการความ
เป็นมืออาชีพในการรับบตัรฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดอยา่งต่อเน่ืองมิเช่นนั้นจะมีการลาออกยา้ยงานบ่อยคร้ังซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาว และ ควรวางระบบการคดัเลือกอาสาสมคัรให้ผูใ้ห้ค  าปรึกษาอย่างรัดกุม
ตลอดจนมีการฝึกอบรม อยา่งเขม้ขน้แลว้ตากและต่อเน่ืองส าหรับบุคคลดงักล่าวโดยโดยเนน้ท่ีการใหค้วามรู้
ความตระหนกัท่ีทนัสมยัและเสริมสร้างทกัษะสติเชิงบวกของผูใ้ห้ค  าปรึกษาต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการรวมทั้งมี
การฝึกฝนเชิงปฏิบัติและ ทักษะการให้ค  าปรึกษาทักษะการฟังทักษะการสัมภาษณ์อย่างสม ่ าเสมอ 
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