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แนวทางในการลดความเป็ นอาชญากรรมในคดีคดียาเสพติด ศึกษากรณีการนําโทษ
ปกครองมาใช้ แทนทีก่ ารลงโทษจําคุกผู้เสพยาเสพติด
GUIDELINS FOR THE DECRIMINALIZATION IN DRUG CASE : CASE STUDY OF ADOPTING
ADMINSTRATIVE SANCTIONS INSTEAD OF IMPRISONMENT SACTIONS FOR DRUG ADDICT
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--------------------------------บทคัดย่ อ

ในช่ วงกว่า 40 ปี ที่ ผ่านมา ประเทศไทยประสบปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติ ด กลุ่ มแอมเฟตามี น
Amphetamine-Type Stimulants : ATS อย่างรุ่ นแรง ซึ่งแนวทางการแก้ไขปั ญหายาเสพติดของประเทศไทยนั้นจะมุ่งเน้น
ในการใช้มาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด และกําหนดบทลงโทษที่รุนแรงทั้งต่อผูค้ า้ และผูเ้ สพ แต่อย่างไรก็
ดี มาตรการดังกล่าวก็ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดให้หมดไปได้ อีกทั้งยังส่งผลทําให้มีนกั โทษ
ในคดียาเสพติดล้นเรื อนจํา จึงนําไปสู่ ประเด็นศึกษาวิจยั เรื่ องแนวทางในการลดความเป็ นอาชญากรรมในคดีคดียาเสพ
ติด ศึกษากรณี การนําโทษปกครองมาใช้แทนที่การลงโทษจําคุกผูเ้ สพยาเสพติด
จากการศึ กษาวิจยั สรุ ปได้ว่า กฎหมายเกี่ ยวกับยาเสพติดไทยที่บงั คับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั มีบทลงโทษที่รุนแรง
ไม่ได้สัดส่ วนที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทําความผิดของผูเ้ สพ ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีและวัตถุประสงค์
การลงโทษทางอาญาเนื่องจากการลงโทษจําคุกไม่สามารถป้ องกันการกระทําความผิดซํ้าของผูเ้ สพติดยาเสพติดได้ และ
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบําบัดผูเ้ สพยาเสพติดในประเทศไทยยังไม่มีการแบ่งแยกระหว่างผูเ้ สพยาเสพติด
กับผูต้ ิดยาเสพติดที่ตอ้ งได้รับการบําบัดรักษาอย่างชัดเจน ทําให้ที่ผ่านมาจะมีการนําผูเ้ สพยาเสพติดเข้าสู่ กระบวนการ
บําบัดทางการแพทย์ในลักษณะบังคับโดยไม่จาํ เป็ น กล่าวคือ หากผูเ้ สพไม่ยอมปฏิบตั ิตามก็จะถูกส่งไปดําเนินคดีเพื่อรับ
โทษตามกฎหมายต่อไป ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเสนอให้มีการลดทอนความเป็ นอาชญากรรมในคดียาเสพติดของผูเ้ สพ โดยนํา
โทษทางปกครองมาใช้แทนที่โทษจําคุกสําหรับการกระทําความผิดฐานเสพ และตลอดจนการกระทําความผิดของผูเ้ สพ
อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งถือเป็ นความผิดเล็กน้อย เพื่อให้เกิ ดความสอดคล้องกับพันธกรณี แห่ งอนุ สัญญา ฯ และแนวคิด
ทฤษฎีกฎหมายอาญา อันเป็ นการแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดและปั ญหาความแออัดในเรื อนจํา
คําสําคัญ: การนําโทษปกครองมาใช้แทนที่การลงโทษจําคุกผูเ้ สพยาเสพติด

ABSTRACT

Over the past 40 years, Thailand has experienced the spread of amphetamine, Amphetamine-Type
Stimulants: ATS, which is a strong advocate of drug problem solving in Thailand, which focuses on the strict
enforcement of narcotic drugs and imposed severe penalties on both traders and addicts. However, These measures
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did not solve the problem of the epidemic of narcotics. It also resulted in more prisoners in drug cases being more
excessive in the prisons. This leads to the study of crime reduction in drug cases, which study focuses on the
application of administrative punishment to replace imprisonment for drug addict.
The research study concluded that the current Thai law on drugs that is currently being enforced on the
criminal sanctions is not proportionate to the seriousness of the offender's offenses, which is inconsistent with the
theory and purpose of criminal penalties due to imprisonment that still cannot prevent repetitive offenses of drug
addicts. And the enforcement of the law on drug rehabilitation still has no clear distinction between drug users and
drug addicts in Thailand. In the past, drug addicts will be introduced into the medical treatment process in a mandatory
manner, if the abuser refuses to comply, then they will be sent to the prosecution. Therefore, the researcher proposed
to reduce the crime in narcotics cases of drug users by applying administrative sanctions instead of imprisonment
sanctions for the drug addicts. This also includes the offenses of other involved addicts, which is considered as minor
offenses. This is to be consistent with the obligations and theories of criminal law. This is a solution to the problem
of drug outbreak and congestion in prisons.
Keywords: Adopting Adminstrative Sanctions Instead of Imprisonment Sactions for Drug Addict
1. บทนํา

ในช่วงตลอด 40 ปี ประเทศไทยต้องประสบปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนอย่าง
รุ นแรง ไม่วา่ จะเป็ นแอมเฟตามีน หรื อที่รู้จกั ในชื่อ “ยาม้า”, เมทแอมเฟตามีน หรื อที่รู้จกั ในชื่อ “ยาบ้า” และเมทแอมเฟตา
มีนไฮโดรคลอไรด์ หรื อที่รู้จกั ในชื่อ “ยาไอซ์” อย่างไรก็ดี ภายใต้อิทธิพลแนวคิด “ความไม่สามารถอดทนได้ต่อปั ญหา
ยาเสพติด” (Zero Tolerance) ที่มองว่ายาเสพติดเป็ นพิษภัย มีอนั ตรายและส่งผลร้ายต่อสังคม จึงไม่ยอมรับพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งของผูค้ า้ และผูเ้ สพ ส่ งผลทําให้แนวทางในการแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดใน
กลุ่ มแอมเฟตามี นของประเทศไทย นั้น จะมุ่ ง เน้น การควบคุ ม โดยใช้ม าตรการปราบปรามอย่า งเข้ม งวด (Zero
Tolerance) และการลงโทษอย่างรุ นแรง (Punitive Approach) ทั้งต่อผูค้ า้ และผูเ้ สพ ที่ผา่ นมาประเทศไทยได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนหลายครั้ง เพื่อเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการปราบปรามและ
ความรุ นแรงของบทลงโทษ แต่อย่างไรก็ดี การใช้มาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวดและการลงโทษอย่างรุ นแรงเกิน
ความจํา เป็ น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การลงโทษจํา คุ ก ผูเ้ สพ รวมทั้ง การกระทํา ที่ ถื อ เป็ นความผิ ด เล็ก น้อ ย เช่ น การ
ครอบครองยาเสพติดในปริ มาณเล็กน้อยเป็ นการส่ วนตัว นั้นไม่สามารถแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด
กลุ่มแอมเฟตามีนดังกล่าวให้หมดสิ้นไปได้จริ ง อีกทั้งยังส่งผลกระทบทําให้เกิดปั ญหา “ผูต้ อ้ งขังเด็ดขาดในคดียาเสพติด
ล้นเรื อนจํา” จากสภาพปั ญหาที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จึงนําไปสู่ประเด็นศึกษาวิจยั สารนิพนธ์ในหัวข้อเรื่ อง “แนวทาง
ในการลดทอนความเป็ นอาชญากรรมในคดี ยาเสพติด ศึ กษากรณี การนําโทษทางปกครองมาใช้แทนที่ การลงโทษ
จําคุกผูเ้ สพยาเสพติด
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2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่อศึกษาปั ญหาการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนในประเทศไทย
2) เพื่อศึกษาความเป็ นมา แนวคิด และทฤษฎีการกําหนดความผิด บทลงโทษ การลงโทษที่ได้สดั ส่วน และ
การลดทอนความเป็ นอาชญากรรมในคดียาเสพติดของผูเ้ สพ
3) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศด้านยาเสพติด กฎหมายในต่างประเทศ และกฎหมายใน
ประเทศไทยเกี่ยวกับการลงโทษที่ได้สดั ส่วน และการลดทอนความเป็ นอาชญากรรมในคดียาเสพติดของผูเ้ สพ
4) เพื่อศึกษาแนวทางในการลดทอนความเป็ นอาชญากรรมในคดียาเสพติด และตลอดจนการนําโทษทาง
ปกครองมาใช้แทนที่การลงโทษจําคุกผูเ้ สพยาเสพติดในประเทศไทย
3. การดําเนินการวิจยั
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการดําเนิ นการศึ กษาแบบเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการค้นคว้า
เอกสาร (Documentary Research) รวบรวมข้อมูลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ตํารากฎหมาย ตัวบทกฎหมาย บทความทางวิชาการ คําพิพากษาฎีกา จาก
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสถาบันต่างๆ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏอยูบ่ นเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต
4. ผลการวิจยั
การแก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนอย่างรุ นแรงที่มุ่งเน้นการควบคุมโดยใช้
มาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวดและการลงโทษอย่างรุ นแรง (Punitive Approach) ทั้งต่อผูค้ า้ และผูเ้ สพ ภายใต้
แนวคิดความไม่สามารถอดทนได้ต่อปั ญหายาเสพติด (Zero Tolerance) ไม่วา่ จะเป็ นการใช้มาตรการลงโทษจําคุกในกรณี
เสพก็ดี การยกระดับให้ยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนมีฐานะเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ก็ดี รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 และ 67 เพื่อ
ปรับลดปริ มาณการครอบครองยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน ทั้งในส่ วนเกณฑ์ปริ มาณการครอบครองที่ถือเป็ นความผิด
ร้ ายแรงที่ เป็ นเงื่ อนไขในการลงโทษประหารชี วิตผูก้ ระทําความผิดในคดี ยาเสพติ ด และในส่ วนเกณฑ์ปริ มาณการ
ครอบครองที่ใช้แบ่งแยกระหว่างความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย และความผิดฐานมียาเสพ
ติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ดี ทั้งหมดล้วนส่งผลทําให้ผกู ้ ระทําความผิดในคดียาเสพติดกลุ่มแอมเฟ
ตามีนจะต้องได้รับโทษหนักเกินความเหมาะสมและจําเป็ น ซึ่ งไม่สอดคล้องกับทฤษฎี และวัตถุประสงค์การลงโทษทาง
อาญา เนื่องจากการลงโทษจําคุกไม่สามารถป้ องกันการกระทําความผิดซํ้าของผูเ้ สพติดยาเสพติดได้ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับ
หลักสัดส่ วนที่ เหมาะสมและหลักการลงโทษที่ได้สัดส่ วนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหว่างประเทศด้าน
สิ ทธิ มนุ ษยชน เนื่ องจากความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี ของผูเ้ สพ นั้นเป็ น
ความผิดที่ กฎหมายห้าม (mala prohibita) ที่ ถือเป็ นความผิดเล็กน้อย ในภาพรวมการนําโทษประหารชี วิตมาใช้ในคดียา
เสพติดและการลงโทษจําคุกในกรณี ผเู ้ สพจึงถือว่ารุ นแรงเกินความจําเป็ น ทั้ง ๆ รัฐสามารถใช้มาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสม
แก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้ เช่น มาตรการบําบัดในกรณี ผเู ้ สพ และมาตรการลงโทษจําคุกเพื่อกันผูค้ า้ ออกจากสังคมอย่างถาวร
นอกจากนั้นการยกระดับให้ยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีนเป็ นยาเสพติดชนิ ดร้ายแรงเทียบเท่าเฮโรอีน และการปรับลด
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้ งที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ปริ มาณการครอบครองจนที่ ไม่ เหมาะกับพฤติ การณ์ ของการกระทําความผิดของผูเ้ สพและผูค้ า้ รายย่อย/ใหญ่ เพียง
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรุ นแรงของบทลงโทษ จึงถือว่ารุ นแรงเกินความจําเป็ นและไม่สมควรอย่างยิ่ง และตลอดจนไม่
สอดคล้องกับข้อแนะนําตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านยาเสพติด และผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ
ว่า ด้ว ยปั ญ หายาเสพติ ด (United Nations General Assembly Special Session: UNGASS, 2016) เนื่ อ งจากอนุ สั ญ ญา
ระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทั้ง 3 ฉบับ ไม่ได้บงั คับให้ประเทศภาคีจะต้องกําหนดให้การเสพยาเสพติดของผูเ้ สพเป็ น
ความผิดอาญาที่มีโทษจําคุก แต่ในทางกลับกันได้แนะนําให้ประเทศภาคีนาํ มาตรการบําบัดรักษามาใช้ในกรณี ของผูเ้ สพ
ยาเสพติด และให้นาํ มาตรการอื่น ๆ ที่ เหมาะสมมาใช้แทนที่ การลงโทษในกรณี การครอบครอง ซื้ อ หรื อเพาะปลูก
ยาเสพติดเพื่อเสพเป็ นการส่ วนตัว และท้ายสุ ดนี้ จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปั ญหายาเสพติด
(United Nations General Assembly Special Session: UNGASS, 2016) ที่ ประชุ มได้มี ฉั นทามติ ร่ วมกันที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย น
ทิศทางนโยบายยาเสพติดโลกโดยเน้นยํ้าที่จะลดการใช้มาตรการทางกฎหมายที่รุนแรงเกินความจําเป็ น และรณรงค์ให้ทุก
ประเทศเลิกใช้คาํ ว่า “สงครามยาเสพติด” เนื่ องจากจะเป็ นการละเมิดสิ ทธิ และการใช้ชีวิตของมนุ ษยชาติ จึ งควรนําแนว
ทางการลดทอนความเป็ นอาชญากรรมในคดียาเสพติดของผูเ้ สพมาใช้ในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ผูว้ ิจัยเห็ นว่า กฎหมายเกี่ ยวกับยาเสพติ ดไทยที่ บังคับใช้อยู่ในปั จจุบัน มีบทลงโทษที่ รุนแรงไม่ได้สัดส่ วนที่
เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทําความผิดของผูเ้ สพ ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีและวัตถุประสงค์การลงโทษทางอาญา
เนื่ องจากการลงโทษจําคุกไม่สามารถป้ องกันการกระทําความผิดซํ้าของผูเ้ สพติดยาเสพติดได้ และการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับมาตรการบําบัดผูเ้ สพยาเสพติดในประเทศไทยยังไม่มีการแบ่งแยกระหว่างผูเ้ สพยาเสพติดกับผูต้ ิดยาเสพติดที่ ตอ้ ง
ได้รับการบําบัดรั กษาอย่างชัดเจน ทําให้ที่ผ่านมาจะมี การนําผูเ้ สพยาเสพติ ดเข้าสู่ กระบวนการบําบัดทางการแพทย์ใน
ลักษณะบังคับโดยไม่จาํ เป็ น ผูว้ ิจยั จึงเสนอให้มีแก้ไขกฎหมายยาเสพติดเพื่อการลดทอนความเป็ นอาชญากรรมในคดียา
เสพติดของผูเ้ สพ โดยให้นาํ มาตรการลงโทษทางปกครอง เช่น การปรับ, การบริ การชุมชน และการเข้ารับการบําบัดมา
ใช้แทนที่ การลงโทษจําคุ กผูเ้ สพตามความเหมาะสมในทุ กกรณี พร้ อมทั้งให้มี ระบบคัดกรองผูต้ ิ ดยาเสพติ ดที่ ได้
มาตรฐานสากลเพื่อนําบุคคลเหล่านั้นเข้าสู่ กระบวนการบําบัด อย่างไรก็ดี ในการแก้ไขปั ญหาผูเ้ สพยาเสพติดนั้นควรรวม
ไปถึงการมียาเสพติดไว้ในครอบครองในปริ มาณเล็กน้อยเพื่อเสพส่ วนตัวด้วย เนื่ องจากการครอบครองยาเสพติดถือ
เป็ นพฤติการณ์ปกติในการกระทําความผิดของผูเ้ สพ จึงควรให้มีแก้ไขกฎหมายยาเสพติดเกี่ ยวกับการกําหนดเกณฑ์
ปริ มาณการครอบครองยาเสพติดให้เหมาะสมตามพฤติการณ์ในการกระทําความผิดของผูเ้ สพที่เป็ นจริ ง เพื่อแบ่งแยกผู ้
เสพยาเสพติดที่ควรได้การบําบัดรักษาออกจากผูค้ า้ ยาเสพติดที่ตอ้ งถูกลงโทษจําคุก อันจะนํามาซึ่ งประสิ ทธิ ภาพใน
การแก้ไขปั ญหายาเสพติดในประเทศไทยต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. ยาเสพติดให้ โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิ ตประสาท. เล่มที่ 9. เรื่ องที่ 13.
สื บค้นจาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=9&chap=13&page=chap13.htm. [31
มกราคม 2560].
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