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ปั ญหายาเสพติดถือได้วา่ เป็ นปั ญหาที่ร้ายแรง และบัน่ ทอนศักยภาพในการพัฒนาประเทศมาโดย
ตลอด รัฐบาลจึงระดมสรรพกาลังกาหนดยุทธศาสตร์ ให้ดาเนิ นคดีเด็ดขาดกับผูค้ า้ ยาเสพติด และถือว่าผูเ้ สพ
เป็ นผูป้ ่ วยจาต้องได้รับการบาบัดรักษา
การวิจยั นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมายในการบาบัดฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพ
ติด ตามพระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิ ดยาเสพติ ด พ.ศ. 2545 กับระบบบาบัดแบบบู รณาการภายใต้
รู ปแบบเฉพาะของศาลยาเสพติด
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีพฒั นาการในการบาบัดฟื้ นฟูผูต้ ิดยาเสพติดเป็ นลาดับ ไม่วา่
จะเป็ นการปรั บเปลี่ ยนแนวคิ ดแก้แค้นทดแทนมาเป็ นการแก้ไขฟื้ นฟู แต่สถิ ติผูต้ ิ ดยาเสพติ ดก็มีแนวโน้ม
สู งขึ้นเรื่ อยๆ ทั้งนี้ เนื่ องจากการบาบัดรักษาผูต้ ิดยาเสพติดตามกฎหมายดังกล่าว เน้นการบาบัดรักษาทางกาย
เป็ นหลัก โดยละเลยการบาบัดทางจิต หรื อความมุมานะที่จะเอาชนะต่อฤทธิ์ ยาเสพติดจนครบกระบวนการ
บาบัด ทาให้ผตู ้ ิดยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดเมื่อได้รับการปล่อยตัวและกลับคืนสู่ ชุมชนแล้วต้องกลับมาเสพ
ซ้ าและก่ออาชญากรรมอื่นใดให้ได้เงินมาเพื่อซื้ อและเสพยาเสพติด อันแตกต่างจากหลักการของระบบบูรณา
การศาลยาเสพติดที่ใช้ในหลายประเทศ ซึ่ งนอกจากมองผูเ้ สพเป็ นผูป้ ่ วยมิใช่อาชญากรที่จะต้องถูกดาเนิ นคดี
ให้สาสมกับการกระทาความผิด และมุ่งเน้นแก้ไขฟื้ นฟูสภาพร่ างกายและจิตใจของผูต้ ิดยาเสพติดโดยอาศัย
ความสมัครใจที่จะเลิกยา เสพติ ดด้วยตนเองแล้ว ยังมีการใช้แนวคิดบูรณาการโดยอาศัยผูพ้ ิพากษา พนักงาน
อัยการ ผูเ้ ชี่ ยวชาญการบาบัด นักจิตวิทยา พนักงานคุมประพฤติ แพทย์ ครอบครัว และชุ มชน ซึ่ งรวมเป็ น
ทีมงานของศาลยาเสพติด ร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขฟื้ นฟูให้กบั ผูต้ ิดยาเสพติดและผูเ้ สพยาเสพติดที่กระทาไป
เพราะฤทธิ์ ของ ยาเสพติด โดยอาศัยความต่อเนื่ องเพื่อสังเกต ติดตามพฤติกรรม และเข้าใจบุคลิกลักษณะของ
ผูเ้ สพหรื อติดยาเสพติด อีกทั้งยังมีมาตรการทางกฎหมายในการติดตามดูแลหลังการปล่อยตัว จนกว่าจะเลิก
เสพยาเสพติดได้ ซึ่ งผลสาเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ท้ งั ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศออสเตรเลีย
นักศึกษาปริ ญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรี ดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2 อาจารย์ที่ปรึ กษา
1
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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.
ปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาสาคัญของสังคมส่ วนรวมและได้ทวีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ ไม่วา่
จะเป็ นรู ปแบบของการแพร่ ระบาดและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปั ญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ความมัน่ คง เศรษฐกิจ ความสงบเรี ยบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน และทาลายสุ ขภาพอนามัยของผู ้
เสพให้ทรุ ดโทรมลง ลดประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆของผูเ้ สพ ซึ่ งเป็ นการทาลาย
หรื อเป็ นการบัน่ ทอนทรัพยากรอันสาคัญที่จะนามาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง จึงทาให้มีการ
ดาเนิ นการเพื่อป้ องกันและปราบปรามปั ญหาดังกล่าวจึ งต้องอาศัยมาตรการทางสังคมและมาตรการทาง
กฎหมาย
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เนื่ องจากกระบวนการทางกฎหมาย ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอที่จะยับยั้ง หรื อกาจัดปั ญหา
เหล่านี้ ให้หมดไปได้ ตามกระบวนการทางกฎหมายและการยุติธรรมเริ่ มต้นเมื่อมีผูท้ าผิดกฎหมาย โดยทาง
กฎหมาย ในชั้นแรกคือการป้ องกันและปราบปราม คือในชั้นเจ้าหน้าที่ตารวจ ในชั้นนี้เจ้าหน้าที่ตารวจมีบาท
มากในการขัดขวางและจับกุมผูก้ ระทาความผิดทั้งในการจาหน่ายและการเสพ ซึ่ งในส่ วนนี้ เคยมีปัญหาทาง
กฎหมายว่า เจ้าหน้าที่ตารวจที่ทาการจับไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมลาดับต่อไปที่
มีปัญหา คือกระบวนการในชั้นศาล ซึ่ งในชั้นนี้ จะเป็ นกระบวนการที่เป็ นปั ญหาสาคัญที่สุดในการดาเนินคดี
ยาเสพติดเลยทีเดี ยว ปั ญหาหลักในส่ วนนี้ คือปั ญหาความล่าช้าในการพิจารณาพิพากษาคดี ของศาล ทั้งนี้
เพราะปั จจุบนั เฉพาะในศาลอาญาคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ถูกส่ งฟ้ องศาลถึง 1 ใน 3 ของคดีท้ งั หมดทีเดียว และ
ในชั้นศาลมีความยุง่ ยากซับซ้อนของกระบวนการพิจารณา ศาลจะลงโทษ ได้เฉพาะผูท้ ี่มีหลักฐานแน่ชดั ว่า
ได้กระทาผิด ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นผูเ้ สพ รองลงมาคื อผูจ้ าหน่ าย แต่ตวั การใหญ่คือผูผ้ ลิ ตผูด้ าเนิ นการและ
ผูอ้ อกทุนรายใหญ่ หาได้มีหลักฐานแน่นอนเพื่อจับกุมมาดาเนินคดี
กระบวนการทางยุติธรรมถัดจากชั้นศาลต่อไป คื อ การลงโทษ การบาบัด รั กษา และการคุ ม
ประพฤติ ในส่ วนนี้ ก็มีปัญหาเช่นกันคือ กรมราชทัณฑ์มีนโยบายที่จะปล่อยผูก้ ระทาความผิดออกมาเร็ วกว่า
กาหนดเวลาซึ่ งศาลเห็นควรให้ลงโทษ ทาให้ผกู ้ ระทาความผิดไม่สานึ กผิด และระยะเวลาการบาบัดรักษาไม่
ได้ผล ซึ่ งก็มีผลคือ มีผทู ้ ี่เคยต้องโทษแล้วกลับมากระทาความผิดอย่างเดิมอีกเป็ นจานวนมาก
เมื่ อสัง คมต้องมีก ฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรื อกฎหมาย ในที่ สุ ดเพื่ อเป็ นโครงสร้ างหยุดให้สังคม
ปราศจากความแตกแยก สับสน จาเป็ นต้องมี เครื่ องมื อหรื อกระบวนการอย่างใดๆ บังคับให้สมาชิ กของ
สั ง คมปฏิ บ ตั ิ ตนอยู่ในกฎเกณฑ์ข ้อบัง คับ ตามที่ ก ฎหมายรั บ รองไว้ ซึ่ ง ในปั จจุ บ นั มนุ ษย์ยงั ไม่ อาจสร้ าง
เครื่ องมือใดๆอันเป็ นเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่จบั ต้องได้ ขึ้นมาใช้วดั ว่าบุคคลใดเป็ นผูก้ ระทาความผิดจริ ง
หรื อไม่ ได้อย่างแน่นอน
ดังนั้นจึ งต้องมี เครื่ องมื ออย่างหนึ่ ง เรี ยกว่า" กระบวนการยุติธรรม" ซึ่ งเป็ นกระบวนการของ
องค์กรทางสังคมที่ ทาหน้าที่ ป้องกัน คุ ม้ ครอง สังคมให้ปลอดจากการละเมิ ดกฎหมาย หรื อเพื่อระงับข้อ
พิพาทให้สังคมเกิดความสงบเรี ยบร้อย อยูใ่ นศีลธรรมอันดี ตามสิ ทธิ อนั ควรปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ประเภทของยาเสพติด
จาแนกตามสิ่ งเสพติดตามทีม่ าหรื อแหล่งกาเนิด แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.ยาเสพติดธรรมชาติ คือ ยาเสพติดที่ผลิตมาจากพืช เช่น ฝิ่ น กระท่อม กัญชา เป็ นต้น
2.ยาเสพติดสังเคราะห์ คือ ยาเสพติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมี เช่น เฮโรอีน ยาอี เป็ นต้น
จาแนกสิ่ งเสพติดตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่ วนกลาง แบ่ งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่ น มอร์ ฟีน เฮโรอี น ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากล่ อม
ประสาทเครื่ องดื่ มมึนเมาทุกชนิ ด รวมทั้ง สารระเหย เช่ น ทินเนอร์ น้ ามันเบนซิ น กาว เป็ นต้น มักพบว่าผู ้
เสพติดมีร่างกายซู บซี ด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
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2.ประเภทกระตุ ้นประสาท ได้แก่ ยาบ้า ยาอี กระท่อม โคเคน มักพบว่าผูเ้ สพติ ดจะมี อาการ
หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสนหวาดระแวง บางครั้งมีอาการคลุม้ คลัง่ หรื อทาในสิ่ งที่คาดไม่ถึง
3. ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี และ เห็ ดขี้ ค วาย เป็ นต้น ผูเ้ สพติ ดจะมี อาการ
ประสาทหลอน ฝันเฟื่ องเห็นแสงสี วจิ ิตรพิสดาร หู แว่ว ได้ยนิ เสี ยง ประหลาดหรื อเห็นภาพหลอนที่น่าเกลียด
น่ากลัว ควบคุมตนเองไม่ได้ ในที่สุดมักป่ วยเป็ นโรคจิต
4. ประเภทออกฤทธิ์ ผสมผสาน คือทั้งกระตุน้ กดและหลอนประสาทร่ วมกันได้แก่ ผูเ้ สพติดมักมี
อาการหวาดระแวง ความคิดสับสนเห็นภาพลวงตา หู แว่ว ควบคุมตนเองไม่ได้และป่ วยเป็ น โรคจิตได้
ประเภทของยาเสพติดตามบทบัญญัติของกฎหมาย แบ่ งออกเป็ น 5 ประเภท คือ
1.ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 ได้แก่ เฮโรอีน แอลเอสดี แอมเฟตามีน ยาบ้า ยาเลิฟ เป็ นต้น
2.ยาเสพติ ด ให้โ ทษ ประเภทที่ 2 ยาเสพติ ด ประเภทนี้ สามารถน ามาใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ท าง
การแพทย์ได้ แต่ตอ้ งใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และใช้เฉพาะกรณี ที่จาเป็ นเท่านั้น ได้แก่ ฝิ่ น มอร์ ฟีน
โคเคน หรื อ โคคาอีน โคเคอีน และเมทาโดน
3.ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 3 ยาเสพติดประเภทนี้ เป็ นยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดประเภท
ที่ ๒ ผสมอยูด่ ว้ ยมีประโยชน์ทางการแพทย์ การนาไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น หรื อเพื่อเสพติด จะมีบทลงโทษ
กากับไว้ ยาเสพติดประเภทนี้ ได้แก่ ยาแก้ไอ ที่มีตวั ยาโคเคอีน ยาแก้ทอ้ งเสี ย ที่มีฝิ่นผสมอยูด่ ว้ ย ยาฉี ดระงับ
ปวดต่าง ๆ เช่น มอร์ ฟีน เพทิดีน ซึ่ งสกัดมาจากฝิ่ น
4.ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 4 คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 หรื อ
ประเภทที่ 2 ยาเสพติดประเภทนี้ ไม่มีการนามาใช้ประโยชน์ในการบาบัดโรคแต่อย่างใด และมีบทลงโทษ
กากับไว้ด้วย ได้แก่ น้ ายาอะเซติ คแอนไฮไดรย์ และ อะเซติ ลคลอไรด์ ซึ่ งใช้ในการเปลี่ ยน มอร์ ฟีน เป็ น
เฮโรอีน สารคลอซู ไดอีเฟครี น สามารถใช้ในการผลิต ยาบ้า ได้ และวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทอีก 12 ชนิด
ที่สามารถนามาผลิตยาอีและยาบ้าได้
5.ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 เป็ นยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าข่ายอยูใ่ นยาเสพติดประเภทที่ 1
ถึง 4 ได้แก่ ทุกส่ วนของพืช กัญชา ทุกส่ วนของพืช กระท่อม เห็ดขี้ควาย เป็ นต้น
สภาพปั ญหายาเสพติดและการดาเนินคดี ในด้านการดาเนิ นคดี ก็ตอ้ งประสบกับอุปสรรคและ
ปั ญหา ทั้งนี้ เพราะคดี ยาเสพติดเป็ นคดี ซ่ ึ งปราศจากผูเ้ สี ยหาย เนื่ องจากผูเ้ สพซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ได้รับผลร้ ายจากยา
เสพติด และโดยสภาพควรจะเป็ นผูเ้ สี ยหายที่มาร้องเรี ยนต่อเจ้าหน้าที่ แต่ผเู ้ สพก็พึงพอใจต่อยาเสพติด ไม่คิด
ร้ องเรี ยนต่อเจ้าหน้าที่ จึงเป็ นการยากที่จะสื บสวนจับกุมเพื่อดาเนิ นคดี แก่ผูค้ า้ หรื อจาหน่ ายได้ นอกจากนี้
อาชญากรรมยาเสพติ ด มีลกั ษณะเป็ นองค์การอาชญากร ซึ่ งมีการแบ่งความรับผิดชอบในการทางานเป็ น
ระดับชั้น มีขายงานที่ซบั ซ้อน และประสานกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ บุคคลซึ่ งเป็ นระดับหัวหน้า
ขององค์กรณ์ มักจะมีอาชี พที่ถูกกฎหมายบางหน้า และจะไม่แสดงหลักฐานที่แสดงว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายา
เสพติด
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การจับกุมบุคคลระดับหัวหน้าซึ่ งเป็ นตัวการสาคัญ เพื่ อดาเนิ นคดีจึงกระทาได้ยาก เพราะขาด
พยานหลักฐานภัยร้ายแรงของปั ญหายาเสพติดต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของชาติ รวมทั้งปั ญหาใน
ด้า นการปราบปรามเพื่ อ ด าเนิ น คดี ดัง กล่ า ว เป็ นเหตุ ใ ห้ รั ฐ บาลในสมัย นายธานิ น ทร์ กรั ย วิ เ ชี ย ร เป็ น
นายกรัฐมนตรี เห็นเป็ นการจาเป็ นต้องควบคุมสั่งการ และกาหนดนโยบายในการป้ องกันและปราบปรามยา
เสพติดโดยใกล้ชิด โดยกาหนดโครงสร้ างและรู ปแบบในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะ
ขึ้นในรู ปของกฎหมาย ซึ่ งนายธานิ นทร์ กรัยวิเชี ยร ได้กล่าวคาปราศรัยต่อที่ประชุ ม The Annual East Asia
Narcotics Conference เมื่อวันที่๑๕เมษายน๒๕๒๐ ว่า" เนื่องจากความร้ายแรงของปั ญหายาเสพติด รัฐบาล
จึงกาหนดให้การรณรงค์เพื่อป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็ นนโยบายสาคัญลาดับแรกของรัฐบาล และ
แม้วา่ ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา จะได้มีการดาเนิ นคดีป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอยูแ่ ล้วก็ตาม แต่ยงั ปรากฏ
ว่ายังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร
ความผิดฐานมียาเสพติดให้ โทษไว้ ในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ก็คือ
“การครอบครอง” ตามที่เข้าใจกันทัว่ ไปในทางกฎหมาย ซึ่ งการครอบครองนี่ตามหลักกฎหมายแพ่ง จะต้องมี
การยึดถือทรัพย์สินไว้โดยมีเจตนาจะยึดถือเพื่อตน กล่าวคือ จะต้องเป็ นการยึดถือ ทรัพย์สินโดยมีเจตนาที่จะ
หวงกันไว้เพื่อตนเอง โดยอาจมุ่งหมายเพื่อใช้หรื อหาประโยชน์ จากทรัพย์สินนั้น หรื อเพื่อที่จะเป็ นเจ้าของ
กรรมสิ ทธิ์ อย่างใดอย่างหนึ่ ง ทั้งนั้นไม่จาเป็ นว่าผูม้ ีสิทธิ ครอบครองนั้นจะต้องยึดถือทรัพย์สินไว้ดว้ ยตนเอง
ผูอ้ ื่นอาจเป็ นผูย้ ดึ ถือไว้ให้ก็ได้
ความผิดฐานมียาเสพติดให้ โทษไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ าย แยกพิจารณาได้ 2 กรณี คือ
1. คานวณตามปริ มาณของประเภทยาเสพติดใดๆ ว่าเกินกว่าที่กาหนดไว้ตาม พระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่ งถือว่าเป็ นข้อสันนิษฐานเด็ดขาด จะนาสื บหักล้าง ข้อสันนิษฐานดังกล่าวไม่ได้
2. มีพฤติการณ์ตามข้อเท็จจริ งฟั งได้วา่ เป็ นการมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย แม้จะมีปริ มาณยา
เสพติดต่ากว่าข้อสันนิษฐานของกฎหมาย
การนาระบบศาลยาเสพติดมาใช้ ในการแก้ปัญหา
องค์ ประกอบของศาลยาเสพติด )Drug Court Team) ทีมงานศาลยาเสพติด โดยทัว่ ไปจะต้อง
ประกอบไปด้วย ผูพ้ ิพากษา พนักงานอัยการ ทนายจาเลย ผูเ้ ชี่ ยวชาญการบาบัดฟื้ นฟู เจ้าหน้าที่ บงั คับใช้
กฎหมาย พนักงานควบคุมความประพฤติ ผูบ้ ริ หารจัดการคดี และผูป้ ระสานงานโปรแกรมการฟื้ นฟู ทั้งหมด
จะร่ วมกันล้อมวงหรื อพบปะพูดคุยในบรรยากาศที่เป็ นกันเองทีมงานจะมีการพูดคุยถึงความก้าวหน้าในการ
บาบัดของผูก้ ระทาความผิดเพื่อที่จะประมวลเป็ นคาพิพากษาครั้งสุ ดท้าย
ลักษณะของบุคคลซึ่งมีสิทธิ์ได้ รับการพิจารณา (Eligibility) พิพากษาจากศาลยาเสพติด
จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติที่จะได้รับพิจารณาพิพากษาจากศาลยาเสพติด แต่ตอ้ งบุคคลนั้นจะต้อง
ไม่ถูกตั้งข้อหากระทาความผิดอาญาใดๆ ซึ่ งมิใช่ การกระทาผิดอาญาซึ่ งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการ
พิ จ ารณาพิ พ ากษาจากศาลยาเสพติ ด (Disqualifying Offence) อัน ได้แ ก่ การกระท าผิ ด ในส่ ว นที่ 3 ของ
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 2000 หรื อการกระทาผิดอาญาร้ ายแรง ข่มขืนกระทาชาเรา และการ
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กระทาผิดอื่นๆ ซึ่ งถูกกาหนดโดยกฎ/คาสั่งที่ออกมาภายหลัง นอกจากนี้ เงื่อนไขสาคัญอีกประการหนึ่ งต้อง
เป็ นบุคคลที่มีความต้องการเสพยาเสพติดอยูเ่ รื่ อยๆ จนติดยาเสพติด (ตามความหมายในมาตรา 3 (1) (9) ของ
Drug Abuse Act-2000)
การโอนคดีเพื่อเข้ าสู่ กระบวนการศาลยาเสพติด (Referral to Drug Court) เป็ นหน้าที่ของศาล
ก่อนที่บุคคลจะถูกฟ้ องในการกระทาความผิดนั้น ที่จะต้องทาการไต่สวนว่าบุคคลที่มาปรากฏตัวต่อศาลนั้น
เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาพิพากษาจากศาลยาเสพติดหรื อไม่
เขตอานาจของศาลยาเสพติด ครอบคลุ มถึ ง เขตอานาจศาลในคดี อาญาของศาลประจาเขต
(District Court) เขตอานาจศาลในคดีอาญาของศาลแขวง (Magistrate Court) และเขตอานาจศาลอื่นๆที่จะ
กาหนดให้เป็ นเขตอานาจของศาลยาเสพติด
จากการศึ ก ษา ศาลยาเสพติด แห่ งฟลอริ ด า ปั ญหายาเสพติ ดเป็ นปั ญหาใหญ่ อ ัน นาไปสู่ ก าร
ประกอบอาชญากรรมอื่ น ทั้ง ในมลรั ฐฟลอริ ดาและประเทศสหรั ฐอเมริ ก า แม้จะมี ก ารจับ กุ ม ผูก้ ระท า
ความผิดที่ใช้ยาเสพติ ดจนศาลพิพากษารับโทษจาคุ กแต่ก็เป็ นเพียงโทษจาคุ กระยะสั้น ดังนั้นเมื่อผูเ้ สพยา
ได้รับการปล่อยตัวกลับสู่ ชุมชนโดยไม่ได้รับการบาบัด จึงกลับมากระทาผิดซ้ าเป็ นจานวนมาก ศาลยาเสพ
ติดจึงก่อกาเนิ ดขึ้นเพื่อที่จะลดวัฏจักรในการกระทาผิดซ้ า และทาให้ผกู ้ ระทาผิดได้ตระหนักถึงพิษภัยของยา
เสพติดโดยกระบวนการบาบัดฟื้ นฟูที่มีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริ กามีการจัดตั้งศาลยาเสพติดหรื อศาลเพื่อบาบัดรักษาการติดยา
เสพติดเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นคดี ยาเสพติดในเชิ งบาบัดฟื้ นฟูโดยเฉพาะเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่น่า
นามาพิจารณาในประเทศไทยเช่นกัน
ศาลยาเสพติดของรั ฐควีนส์ แลนด์ ประเทศออสเตรเลี ย คุ ณสมบัติของผูม้ ีสิ ทธิ จะได้รับการ
พิจารณาจากศาลยาเสพติด (Eligibility) คือ ผูส้ มัครต้องมาปรากฏตัวต่อศาลก่อนมีคาพิพากษาของศาลแขวง
โดยคุณสมบัติของผูท้ ี่จะเข้าร่ วมโปรแกรมต้องมีอายุ 17 ปี บริ บูรณ์หรื อมากกว่านั้น โดยต้องถูกจับกุมมาก่อน
หรื อเป็ นกรณี กระทาความผิดแล้วและยังไม่ถูกจับกุมแต่สมัครใจที่ จะเข้ารั บการฟื้ นฟู และถู กตั้งข้อหาที่ มี
ความเกี่ยวพันกับยาเสพติด
โดยหลักทัว่ ไปแล้วการกระทาความผิดประเภทที่สามารถเข้าสู่ กระบวนการของสารยาเสพติดได้
จะเป็ นการกระทาความผิดเล็กน้อยและการกระทาความผิดอื่นๆที่อาจถูกฟ้องร้องดาเนินคดีก่อนที่จะขึ้นศาล
แขวง
ส่ วนเงื่ อนไขอื่ นๆผูก้ ระทาความผิดต้องไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษตามคาพิพากษาหรื อเคยถู ก
พิพากษาให้รับโทษจาคุกมากกว่า 1 ปี เว้นแต่เป็ นระยะเวลาในการคุมประพฤติแบบเข้มงวดโดยชุ มชน หรื อ
เป็ นระยะเวลาของการแก้ไขฟื้ นฟูสาหรับเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ดีระยะเวลาที่กล่าวถึงไม่เป็ นสาระสาคัญ
ศาลชอบที่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาไปตามแต่ละบุคคลได้
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ประการสาคัญต้องเป็ นผูต้ ิดยาเสพติดและสามารถพิสูจน์ให้ศาลเชื่ อได้ว่าการกระทาผิดนั้นเกิ ด
จากฤทธิ์ ยาเสพติดอีกถ้ามีเหตุอนั ควรเชื่ อได้วา่ ผูส้ มัครเข้าร่ วมโปรแกรมจะได้กระทาความผิด ที่ถูกกล่าวหา
จริ งและสานึกผิดในการกระทานั้น
สภาพปั ญหาการบังคับใช้ กฎหมายและการดาเนินคดียาเสพติด ในรัฐฟลอริ ดา สหรัฐอเมริ กา
กาหนดวิธีการของผูท้ ี่จะเข้าสู่ ศาลไว้ 2 ประเภท คือ กลยุทธ์ความร่ วมมือแบบบูรณาการก่อนการพิจารณาคดี
ของศาลยาเสพติด( Pretrial intervention Program) และกลยุทธ์การนาวิธีการคุ มประพฤติ มาใช้แทนการ
พิพากษาให้ลงโทษจาคุก
ซึ่งคุณสมบัติของผูท้ ี่เหมาะสมที่จะเข้าสู่ กลยุทธ์ความร่ วมมือแบบบูรณาการก่อนการพิจารณาคดี
ของศาลยาเสพติดนั้น จะต้องเป็ นผูก้ ระทาความผิดครั้งแรก และเป็ นการกระทาความผิดอาญาเล็กน้อยหรื อ
เป็ นความผิดอาญาระดับ 3 ซึ่ งเป็ นฐานความผิดอันเกี่ ยวกับทรัพย์และฐานความผิดเล็กน้อย เว้นแต่ในบาง
กรณี จะให้โอกาสครอบคลุมถึงบุคคลผูก้ ระทา ผิดอาญาระดับ 2 ซึ่ งรู ปแบบการฟื้ นฟูยอ่ มที่จะเข้มงวดยิง่ กว่า
ปกติ อันเป็ นไปตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งคดี
ในขณะที่มาตรการในการแก้ไขปั ญหาผูต้ ิดยาเสพติดของประเทศไทย ได้แก้ไขปรับเปลี่ยนมา
เป็ นระยะเวลานาน แต่ปัญหายาเสพติดมิได้เบาบางลงแต่อย่างใด กลับทวีความรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ ทั้งนี้เป็ นผล
มาจากการพิเคราะห์และมองมิติของปั ญหาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่ งปั ญหายาเสพติดนั้นมีเหตุ ปั จจัยต่างๆมา
เกื้อหนุนให้ตอ้ งเสพติดยาเสพติด ไม่วา่ จะเป็ น ปั ญหาครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ อันมีปัจจัย
ทุ น เข้า มาเกี่ ย วข้อ งอย่ า งแยกกัน ไม่ ข าด เมื่ อ ผู ้ติ ด ยาเสพติ ด ไม่ มี ทุ น หรื อทรั พ ย์สิ น เพื่ อ ซื้ อ ยาเสพติ ด
อาชญากรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับทรัพย์ก็ตามมาเหมือนเป็ นสู ตรสาเร็ จ เห็นได้จากรายงานการ
วิจยั ความสัมพันธ์ของผูต้ ิดยาเสพติดกับการก่ออาชญากรรมจากผูต้ อ้ งหาในกรุ งเทพมหานคร พบว่าการติด
ยาเสพติดนั้นมีความสัมพันธ์กบั การก่ออาชญากรรมสู งเป็ นอย่างยิ่ง โดยผูต้ อ้ งหาที่ติดยาเสพติดได้สารภาพ
ว่าก่ออาชญากรรมครั้งแรกนั้นเกี่ยวกับยาเสพติด สู งถึง 84% และก่ออาชญากรรมครั้งหลังสุ ดก็เนื่องมาจากยา
เสพติดอีกถึง 87% ซึ่ งสาเหตุที่ผตู ้ อ้ งหาก่ออาชญากรรมก็เพื่อต้องการเงินในการซื้ อยาเสพติด ซึ่ งเป็ นรายจ่าย
ครึ่ งหนึ่ งของการก่ออาชญากรรมในแต่ละครั้ง โดยคณะผูวจิ้ ยั ได้สรุ ปผลการวิจยั ไว้อย่างน่าสนใจเป็ นอย่าง
ยิ่งว่า ยาเสพติดมีความสัมพันธ์กบั อาชญากรรมที่เกิ ดขึ้ นและเป็ นสาเหตุ ที่ก่อให้เกิ ดอาชญากรรมมากกว่า
สาเหตุอื่นใดทั้งหมด
ข้ อเสนอแนะ ด้ านนโยบายและกฎหมาย
กรณีใช้ กฎหมายเดิมทีม่ ีอยู่แล้ วและปรับปรุ งแก้ ไขเพิม่ เติมสามารถกระทาได้ ดังนี้
ก. ปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา. 108 เพื่อขยายความคา
ว่า เงื่ อนไขอื่ นใดให้ผูถ้ ู กปล่อยตัวชั่วคราวปฎิ บตั ิ โดยเพิ่มวัตถุ ประสงค์เพื่อการแก้ไขฟื้ นฟูให้ผูถ้ ู กปล่อย
ชัว่ คราว และกรณี มีคาพิพากษาแล้วสามารถใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56(10) ในการกาหนดเงื่ อนไข
ให้จาเลย เข้าโปรแกรมแก้ไขฟื้ นฟูพร้อมทั้งวางระเบียบภายในของศาลยุติธรรมในการบริ หารจัดการเพื่อให้
การแก้ไ ข ปั ญหาผูก้ ระท าผิดเกี่ ย วกับ ยาเสพติ ดได้รับ การช่ วยเหลื อ ดู แลได้ท ันที น อกจากนี้ ย งั สามารถ
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ประสานงานกับกรมคุ มประพฤติ ในให้ช่วยสอดส่ องดู แลผูต้ อ้ งหาจาเลยที่ อยู่ในอานาจศาลตามพระราช
บัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 มาตรา 14(14) ซึ่ งกาหนดอานาจหน้าที่ให้พนักงานครัวพฤกษ์ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น
ตามคาสั่งศาลได้ดว้ ย
ข. ปรั บปรุ งแก้ไขเพิ่มเติ มพระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิ ดยาเสพติ ดพ.ศ. 2545 โดยแยก
กลุ่ม เป้ าหมายเป็ นสองกลุ่มได้แก่กรณี เปิ ดใหม่หรื อบัญญัติกฎหมายใหม่
กรณีเปิ ดใหม่ หรื อบัญญัติกฎหมายใหม่ สามารถกระทาได้ ดังนี้
ก. กรณี เ ปิ ดเป็ นแผนกใหม่ ผู ้ศึ ก ษาเห็ น ว่ า ในระยะแรกศาลอายัง ต้อ งใช้ เ วลาในการศึ ก ษา
รายละเอียดของสัญญาหรื อไม่แน่ใจในประสิ ทธิ ผลของศาลดังกล่าว จึงควรจัดตั้งเป็ น “แผนกแก้ไขด้านจิต
สังคม”ไปก่อนเช่ นเดี ยวกับการตั้งแผนกคดี ทุจริ ตและประพฤติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญา โดย
เป็ นประกาศคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม ออกตามความในมาตรา 4 แห่ งพระธรรมนู ญศาลยุติธรรม
ซึ่ งกระทาได้รวดเร็ วกว่า
ข. กรณี จะตั้งศาลใหม่ผศู ้ ึกษาเห็นว่าหากประเทศไทยต้องการแก้ใครปั ญหาการเสพยาเสพติ ดที่
เรื้ อรังมานานควรมีพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลยาเสพติดหรื อสั่งแก้ไขฟื้ นฟูคดียาเสพติดเป็ นสารชานาญการ
พิเศษโดยเร่ งด่ วนเท่าที่ จะสามารถเป็ นไปได้เพื่อจัดระบบและอานาจหน้าที่ ศาลให้ทางานด้านนี้ เป็ นการ
เฉพาะพร้อมทั้งรับรองสถานะหน่วยงานภายในที่ศาลตั้งขึ้นเพื่อทางานด้านคลินิกให้คาปรึ กษาด้านจิตสังคม
เพราะจากข้อมูลสถิติพบว่าคดียาเสพติดเป็ นคดีอนั ดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วจากการศึกษาพบว่าศาล เป็ น
ผูไ้ ด้รับการยอมรับจากกระทาผิดคดียาเสพติดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปในทางที่ดีข้ ึน และ
ยัง ได้รั บ ความไว้ว างใจจากหน่ ว ยงานอื่ น ๆเนื่ อ งจากมี ค วามเป็ นกลางเป็ นที่ พ่ ึ ง สุ ด ท้า ยของประชาชน
ข้อสังเกตที่ น่าสนใจก็คือระบบศาลยาเสพติ ดจะดาเนิ นการในแนวทางคู่ความไม่เป็ นปรปั กษ์ต่อกันหรื อ
ข้อความเป็ นสมานฉันท์พี่คานึงทั้งการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ ิดยาเสพติดและความปลอดภัยของสังคม
ด้านการบริ หาร ระยะเริ่ มต้นควรเริ่ มมีการจัดตั้งทีมสหวิทยาการเพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาผูก้ ระทา
ผิดที่เข้ามาสู่ โครงการ ซึ่ งอาจประกอบด้วย พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ ประจาคลิ นิกให้คาปรึ กษาด้านจิต
สังคม ผูใ้ ห้คาปรึ กษา ทนายความอาสา เป็ นต้น
ปรับเปลี่ยนบทบาทของคลินิกให้คาปรึ กษาด้านจิตสังคมให้เป็ นศูนย์หรื อสานักงานประสานเพื่อ
การแก้ไขฟื้ นฟู ผูก้ ระทาผิดสังคมรู ้ จะเป็ นผูด้ าเนิ นการเหมื อนความเสี่ ยงเบื้ องต้นนะคะกับการทารายงาน
การศึกษาและพินิจแบบสั้นเอกสารเพื่อเตรี ยมเข้าสู่ โครงการบาบัดฟื้ นฟูดา้ นจิตสังคมจากนั้นประสานงาน
กับกรมคุมประพฤติให้เป็ นผูช้ ่วยสอดส่ องดูแลและช่วยประเมินความต้องการจาเป็ นหากมีการทาข้อตกลงมี
การประสานงานที่ดีอาจให้พนักงานคุมประพฤติทาหน้าที่ผูจ้ ดั การคดีหรื อเจ้าของสานวนเนื่ องจากเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์ สู ง ด้า นการสงเคราะห์ ส อดส่ องดู แลส่ ว นสู ง หรื อส านัก งานประสานเพื่ อการแก้ไ ขฟื้ นฟู
ผูก้ ระทาผิดด้านจิตสังคมจะเป็ นผูป้ ระสานงานโปรแกรมหรื อคดีท้ งั นี้ เพื่อมิให้เกิดปั ญหาการซ้ าซ้อนของเนื้ อ
งานกับพนักงานคุมประพฤติ
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ด้านการปฏิบตั ิงาน ควรกาหนดตาแหน่ งสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานให้มีความมัน่ คงในหน้าที่การงาน
เช่ นการกาหนด ให้เจ้าหน้าที่ประจาคลิ นิกให้คาปรึ กษาด้านจิตสังคมเป็ นข้าราชการไม่ใช่ เป็ นเพียงลู กจ้าง
ชัว่ คราวหรื อ พนักงานราชการฉันจะบัน่ ทอนขวัญกาลังใจของผูป้ ฏิบตั ิงานน่าจะงานประเภทนี้ตอ้ งการความ
เป็ นมืออาชี พในการรับบัตรฟื้ นฟูผกู ้ ระทาผิดอย่างต่อเนื่ องมิเช่นนั้นจะมีการลาออกย้ายงานบ่อยครั้งซึ่ งอาจ
ก่ อให้เกิ ดผลเสี ย ในระยะยาว และ ควรวางระบบการคัดเลื อกอาสาสมัค รให้ผูใ้ ห้ค าปรึ ก ษาอย่างรั ดกุม
ตลอดจนมีการฝึ กอบรม อย่างเข้มข้นแล้วตากและต่อเนื่ องสาหรับบุคคลดังกล่าวโดยโดยเน้นที่การให้ความรู ้
ความตระหนักที่ทนั สมัยและเสริ มสร้างทักษะสติเชิ งบวกของผูใ้ ห้คาปรึ กษาต่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการรวมทั้งมี
การฝึ กฝนเชิ ง ปฏิ บ ัติ แ ละ ทัก ษะการให้ ค าปรึ ก ษาทัก ษะการฟั ง ทัก ษะการสั ม ภาษณ์ อ ย่ า งสม่ า เสมอ
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