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รูปแบบกฎหมายและแนวทางการควบคุมยาเสพติด 

 

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 1* 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามยา
เสพติดไทยโดยตรง 10 ฉบับ อนุสัญญาระหว่างประเทศ 3 ฉบับ และที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 6 ฉบับ 2)
กฎหมายยาสพติดใน 4 ประเทศ 3) เสนอรูปแบบกฎหมายและแนวทางการควบคุมยาเสพติด ใช้วิธีการ
ศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ 1. การวิจัยเชิงเอกสาร และ 2. การสังเกตและการเข้าร่วมประชุม ผลการศึกษา
พบว่า องค์การสหประชาชาติได้มีมติกําจัดยาเสพติดให้สิ้นไปจากมวลมนุษยชาติและกําหนดเป็น
อนุสัญญาระหว่างประเทศ อนุสัญญาน้ีได้ทําให้ประเทศภาคีสมาชิกจะต้องออกกฎหมายกําหนดฐาน
ความผิดและโทษอาญารุนแรงที่เก่ียวข้องกับสารเสพติดขึ้น  แต่ผลการปราบปรามยาเสพติดกลับไม่ได้
บรรลุเป้าหมาย การอภิปรายเก่ียวกับนโยบายด้านยาเสพติดที่สําคัญได้เปลี่ยนไปสําหรับสหรัฐอเมริกา 
ประเทศต่าง ๆ ในอเมริกาใต้ ในประเทศไทย รัฐบาลยังคงดําเนินนโยบายต่างๆ ในการปราบปรามยาเสพ
ติดผิดกฎหมายเข้มงวด นโยบาย “ขจัดปัญหายาเสพติดด้วยการบําบัดแทนการลงโทษ” พบว่ามีปัญหาใน
การใช้ยา ภาวะพ่ึงพิงยาและการกลับไปเสพซ้ํา เน่ืองจากการให้บริการบําบัดรักษาภาวะพ่ึงพิงยายังมีอยู่
จํากัด หรือยังไม่มีบริการที่มีแนวทางการบําบัดรักษาที่มีข้อมูลหลักฐานที่พิสูจน์ได้ ในชุมชนผู้ใช้ยาถูกตีตรา
และกระทํารุนแรงจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย  

 ประเทศไทยกําลังทบทวนและแก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่มีบทลงโทษทางอาญาต่อผู้ใช้ยา การ
ออกแบบกฎหมาย โดยสํานักงาน ป.ป.ส. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรมให้ดําเนินการปรับปรุง
กฎหมายจํานวน 7 ฉบับ เป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด ประมวลกฎหมายยาเสพติดจะเปิดช่องให้ศาลมี
โอกาสใช้ดุลยพินิจในการลงโทษจําคุก หรือการปรับที่น้อยกว่าอัตราโทษขั้นตํ่าที่กําหนดไว้สําหรับความผิด
น้ัน เมื่อมีเหตุอันสมควรเฉพาะรายโดยพิเคราะห์ถึงความร้ายแรงของการกระทําความผิด ฐานะของ
ผู้กระทําความผิด และพฤติการณ์ที่เก่ียวข้อง  

จากการทบทวนกฎหมายยาเสพติด พบว่า มีข้อสรุป ดังน้ี 
1) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวสารตามบัญชีอนุสัญญาระหว่างประเทศและท่ีได้เพ่ิมเติมขึ้น กําหนด
ความผิดและการลงโทษสําหรับการฝ่าฝืน ได้แก่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งน้ี
มาตรการด้านควบคุมยาเสพติดให้โทษ และมาตรการควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
สอดคล้องกับอนุสัญญาเด่ียว ค.ศ.1961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท ค.ศ. 1971 

2) กฎหมายเก่ียวกับการปราบปราม การริบทรัพย์สิน กําหนดนโยบายระดับชาติและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฯ พระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ฯ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

                                                 
1 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
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เงินฯ ทั้งน้ี มาตรการตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ด้วย 

3) กฎหมายเก่ียวกับการสืบสวนพิเศษ การดําเนินคดี การรับฟังพยานหลักฐาน ได้แก่ 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดฯ พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ  
เน่ืองจากสภาพบังคับทางอาญาที่มุ่งควบคุมผู้กระทําความผิดคือ ผลิต (เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง แปร
สภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์รวมถึงแบ่งบรรจุและรวมบรรจุ) นําเข้า ส่งออก จําหน่าย 
(ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้) ครอบครองและเสพ (การรับยาเสพติดเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีการใด) 
และคํานึงถึงประเภทและปริมาณยาเสพติดของกลาง ที่เจ้าหน้าที่ผู้จับได้และยึดไว้เพ่ือดําเนินคดีตาม
กฎหมาย และ สถานการณ์ยาเสพติดทั้งในและต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลงตามลักษณะของการกระทํา
ความผิด ความซับซ้อนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี อาทิ การสืบสวนสอบสวน
ขยายผล พบว่า ลักษณะของอาชญากรรมยาเสพติดผู้เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดเป็นเครือข่ายหรือ
องค์กร 

4) กฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูบําบัดรักษา ได้แก่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 หรือตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 หรือเข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยกําหนดให้ผู้ใดกระทํา
ความผิดข้อหาเสพยาเสพติด หรือความผิดข้อหาที่ไม่รุนแรง เข้าสู่การบําบัดรักษา หากผลการบําบัดรักษา
หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นที่น่าพอใจ ผู้น้ันย่อมพ้นจากความผิดข้อหาเสพหรือข้อหาตามกฎหมาย 
 การวิจัยน้ีมีข้อเสนอแนะทางนโยบายให้   

1) กระบวนการดําเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นการสอบสวน การนําหลักการสอบสวนคดีพิเศษ 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และกฎหมาย
เก่ียวกับการฟอกเงินมาบังคับใช้ในการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารของผู้ต้องสงสัย การใช้มาตรการพิเศษซึ่ง
จําเป็นต้องกําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ด้านยาเสพติดอย่าง
เคร่งครัด  

2) นโยบายมุ่งปราบปรามการเสพยาเสพติด เน้นที่การบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับระบบ
สาธารณสุข รวมถึงการทํางานเชิงป้องกันมากกว่า โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนดังเช่นตัวอย่างในประเทส
ญี่ปุ่น และจัดต้ังโครงการ/สถาบันที่เก่ียวข้องกับสุขภาพจิตและการติดยา การให้ความรู้ถึงอันตรายของยา
เสพติดต่อสังคมและโรงเรียน รวมทั้งการมีระบบที่ปรึกษาสายด่วน 24 ช่ัวโมงดังตัวอย่างในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ได้  

3) การนําแนวคิดเรื่องสิทธิทางสุขภาพและสิทธิมนุษยชนมาใช้ในแนวทางการส่งเสริมและ
ป้องกันด้านสาธารณสุขเป็นสําคัญ ผู้เสพติดควรได้รับการบําบัดรักษาโดยวิธีการทางด้านการแพทย์ แม้ว่า
จะเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอ่ืน แต่หากมีการคํานึงถึงเรื่องสุขภาพไป
พร้อมกันก็ต้องมีสิทธิในการได้รับการรักษาทางการแพทย์ และควรได้รับการปฏิบัติในกระบวนการบําบัดที่
เหมือนผู้ป่วย ตัวอย่าง กรณีประเทศเนเธอร์แลนด์ที่หาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างด้านหน่ึงเน้นการลด
อุปทาน โดยวิธีการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี และอีกด้านหน่ึง คือลดทั้งความต้องการและลดอันตราย
โดยวิธีการของวิธีการสาธารณสุข 

 4) การนํามาตรการทางเลือกแทนการลงโทษทางอาญา การลดทอนการเป็นความผิดทาง
อาญา (decriminalization) ในกรณีที่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดมาใช้บังคับ และผู้เสพ ผู้ติด 
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หรือการครอบครองเพ่ือเสพ  ในสหราชอาณาจักร ภายใต้กฎหมายเอ็มดีเอจําแนกยาเสพติดที่มี “มี
อันตรายที่สุด” และรับโทษที่รุนแรงที่สุด กรณีกัญชาเป็นยาเสพติดที่ยังคงห้ามใช้ สําหรับความผิดเก่ียวกับ
กัญชานั้น การใช้วิธีการตักเตือน และเงินค่าปรับ การบันทึกประวัติผู้ติดยา 

5) นโยบายความร่วมมือในการรักษาบําบัด โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน กระทรวง
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตํารวจ  รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น การใช้ยาส่วนบุคคล
กรณี โดยเฉพาะควรได้รับการกําหนดเป็นกฎหมายลําดับรอง ได้แก่ 1) การใช้ยาเพ่ือลดความเจ็บปวดจาก
มะเร็งซึ่งทําลายคุณภาพชีวิต 2) การส่งเสริมให้มีการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน โดย
การควบคุมความสมดุลและการเข้าถึงยาเสพติด เช่นเดียวกับในประเทศญี่ปุ่น  

 

คําสําคัญ กฎหมายยาเสพติด การควบคุมยาเสพติด ประมวลกฎหมายยาเสพติด การลดทอนการเป็น 

           ความผิดทางอาญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 
 

Drafting of New Law Codification and Guidelines for  

regulating addictive substances  

Chardsumon Prutipinyo 2 

Abstract 

 This study aims to review and analyze Thailand’s 10 laws on narcotics prevention 
and suppression, 3 conventions and guidelines for the controlled substances, and 
reviewing laws on controlled substances in the four countries. This is a qualitative 
research, collecting data through documentary research and observation at meetings on 
laws assessment. The study indicated that the United Nations passed a resolution to 
completely eliminate narcotic drugs from mankind and to establish an international 
convention. This convention provides guidelines for UN member states to pass 
controlled substances laws with severe penalty for criminal offenses relating to narcotic 
and controlled substances abuse.  On the contrary, narcotics suppression did not 
achieve the goal.  The debate on crucial controlled substances policy has changed for 
the US but other countries in South America, and Thailand, governments continue to 
advocate strict policy on narcotics suppression.  Thai policy on "eliminating narcotics 
problem through therapy instead of punishment", is found to have a problem in drugs 
use,  drug dependent, and relapses, due to limited treatment or unavailable of 
evidence-based services.  In the community of drugs users, they are being “branded” 
and receive harsh and violent treatment from law enforcement officials. 

Thailand is revising various narcotics and controlled substances laws, which have 
penalty/criminal code on drugs users. The Law Office of Narcotics Control is given the 
responsibility to revise/develop new laws by the Ministry of Justice.  The revision of 7 
laws will become compendium of Narcotics Code.  This compendium will allow for  
judges’ flexibility on his/her discretion for sentencing of less than the minimum penalty 
prescribed for such offense, when there is a reasonable cause to consider for that 
specific incident, by considering for the seriousness of the offense, offender’s status, and 
related behaviours. 

 After reviewing related controlled substances laws, the following are the 
conclusions. 

                                                 
2  Department of Public health Administration, Public Health Faculty, Mahidol University 

e-mail address: chardsumon.pru@mahidol.ac.th 
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 1) Law on Controlled Substatnces according to the International Convention, 
with amendments on penalty codes for violations are, Narcotics Act, 2522 B.E., and its 
amendments, and Psychotropic Substances Act, 2518 B.E., as amended.  The measures 
to control narcotics drug and measures to control psychotropic substances, according to  
the above laws, are in accordance with the 1961 Single Convention and the Protocol on 
amendment of the 1971 Convention on Psychotropic Substances. 

2) Laws related to suppression and confiscation, set the national policy for the 
relevant agencies/authorities, such as Narcotics Prevention and Suppression Act, 
Suppression Measures on Narcotics Offenders Act, Money Laudering Suppression and 
Prevention Act, etc.  The laws mentioned above are in line with the 1988 U.N. 
Convention on smuggling of illegal drugs/narcotics and psychotropic substances. 

3) Laws related to Special Investigations, legal procedures, and hearing of 
witnesses/evidence, such as Narcotics Case Procedural Act, Narcotics Prevention and 
Suppression Act.  Due to the criminal code context which focusing on criminal offenders 
who produce (cropping, growing, mixing, adding, manufacturing, synthesizing, packing, re-
packing), import, export (sales, distribution, exchange) possess and consume (getting 
drugs into the body, in whichever way or method), and taking into account the type and 
quantity of the drug, confiscated by the authority.   Due to changing of drugs situation, 
both domesticly and abroad, according to the nature of the offense, and the difficulties 
of the case depending on factors of economics, social and technology, such as an 
investigation found that the crime and offenders involved in the offense as a network or 
organization. 

4) Laws related to rehabilitation therapies such as Narcotics Act, 2522 B.E., or 
Psychotropic Substances Act, 2518 B.E., or entering rehabilitation program according to 
Drugs Addict Rehabilitation Act, 2545 B.E., by requiring that anyone convicted of 
narcotics offenses, or convicted of non-violent offenses, should enter rehabilitation 
therapy program.  If the result of the treatment or rehabilitation is satisfactory, the 
offenders would be exonerated from conviction of narcotic charges or legal prosecution. 

Results of this research has the following policy recommendations. 

1) The litigation process, whether investigation process, the process of special 
investigation, the law on prevention and suppression of international criminal/ 
racketeering involvement, and the law on money laundering, shall be legally enforced 
for access on communications data of suspects.  These special measures must have a 
clear guidelines and must be monitored strictly on authorization of the officials 
enforcement. 
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2) Policies aiming at narcotics suppression, should focus on law enforcement, 
together with the public health system, and more on prevention side.  For example, 
Japan Youth Program, which involves institutions dealing with psychology and drug 
addicts, and education on harms of narcotics on society and schools.  A 24-hour hotline 
counselors, such as in the Netherlands, should be included. 

3) The concept of health and human rights for the approach on public health 
promotion and prevention should be emphasized. The addicts should be treated in a 
medical approach, although he or she is being prosecuted in another offense.  If health 
is a concerned, the addicts must have the right to receive medical treatment and should 
be treated as patients.  As an example, a case of the Netherlands, which find the right 
balance between reducing supply on one side, by way of judicial proceedings, and on 
the other hand reducing both the demand and harm reduction by way of public health 
approach. 

 4) Introduction of alternative measures instead of criminal penalties, by  
attenuation of a felony (decriminalization) in the case of a drug addict.  In the United 
Kingdom, under MDA law, narcotic drugs are classified or categorized for "Most 
dangerous drugs", which offenders will receive the most severe punishment.  In case of 
Cannabis which is prohibited by law, those who use it will be warned and fined, and 
recorded with drug use history.  

5) Cooperation in medical treatment policy.  With the cooperation of various 
agencies, Ministry of Public Health. police officers, Including cooperation with local 
authorities, personal use of narcotic case should be designated as secondary regulation.  
This includes 1) the use of drugs to alleviate pain from cancer, which reduces the quality 
of life; 2) promotion of palliative care for patients at his/her home, by controlling the 
balance and access to drugs appropriately, as in Japan. 

 

Keywords: controlled substance laws, narcotics control, Compendium of Narcotic Code, 
decriminalization 



 

บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปัญหา 

ยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่สําคัญประการหน่ึง จากสถิติคดีทั้งหมดในปีงบประมาณ 2556 พบว่า
มีทั้งหมด 452,951 คดี จําแนกเป็นเสพและครอบครอง 385,477 คดี (85.10%) และคดีที่เป็น 5 ข้อหา
สําคัญจํานวน 66,519 คดี (14.69%) (คําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ 
19/2556) มีการประมาณการจํานวนผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดเฉพาะปี พ.ศ. 2558 ทั่วประเทศไทย ซึ่ง
พบว่า มีบุคคลผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดจํานวนมากถึง 1,800,000-2,000,000 คน เปรียบเทียบกับจํานวน
นักโทษในเรือนจํา หรือทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศที่จองจําผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้นประมาณ 3 
แสนคน ในจํานวนน้ีเป็นผู้ต้องขังที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดประมาณ 2 แสนคน ขณะที่ความจุของเรือนจําที่
มีอยู่ เมื่อคํานวณตามมาตรฐานสากลกําหนดไว้เพียงแค่ 1 แสนคนเท่าน้ัน (สํานักยุทธศาสตร์ สํานักงาน 
ปปส. 2557) 

จากสถานการณ์นอกประเทศท่ีปฏิบัติการแม่โขงปลอดภัยสามารถทําการปราบปรามแหล่งผลิต
ยาเสพติด สกัดก้ันการลักลอบลําเลียงยาเสพติด รวมท้ังจับกุมยาเสพติด เคมีภัณฑ์ และสารต้ังต้นได้เป็น
จํานวนมากก็ตาม แต่แหล่งผลิตยาเสพติดยังสามารถผลิตยาเสพติดไม่จํากัด ส่วนสถานการณ์ในประเทศที่
เก่ียวข้องกับการผลิตยาเสพติดจากการจับกุมแหล่งผลิตและอุปกรณ์การผลิตยาเสพติดในประเทศ การ
ลักลอบผลิตยาบ้า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2556 ได้มีการจับกุม เครื่องอัดเม็ดยาบ้าและอุปกรณ์การผลิต
รวม 22 คดี ในปี 2557 ไม่พบการจับกุมแหล่งผลิตอัดเม็ดยาบ้า จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ได้
มีการจับกุมเคร่ืองอัดเม็ดยาบ้าซึ่งผลิตจากประเทศจีน (แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพ
ติด พ.ศ. 2558-2562)  

ส่วนการลักลอบนําเข้ายาเสพติด เพราะประเทศมีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเป็น
ระยะทางยาวมาก พ้ืนที่นําเข้าหลักของยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน ยังคงเป็นพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือ
โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะทางด้านจังหวัดเลย และหนองคาย ขณะที่การลักลอบนําเข้าทางด้านอําเภอสังขละบุรี ก็ควรมี
การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะมีข่าวสารการจับกุมการลักลอบนําเข้าในพ้ืนที่น้ีอย่างต่อเน่ืองและมี
ปริมาณที่สูงขึ้น ส่วนการลักลอบนําเข้า โคเคน จะเป็นการลักลอบนําเข้าของกลุ่มเครือข่ายชาวแอฟริกัน 
(แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562)  

สถานการณ์การค้ายาเสพติดยังคงรุนแรง การจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดยังอยู่ในระดับที่สูง
มากซึ่งจากเดิมในปี พ.ศ. 2548 จับกุมได้ 31,468 คน เพ่ิมขึ้นเป็น 82,295 คน ในปี พ.ศ. 2557 สําหรับ
ในปี 2558 (ตุลาคม 2557-กรกฎาคม 2558) สามารถจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดได้ 47,966 คน 
ปริมาณของกลางยาเสพติดที่สําคัญๆ ที่ยึดได้ยังมีปริมาณที่สูงเช่นกัน ตัวแปรที่สําคัญที่สําคัญอีกประการ
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หน่ึง คือ เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม จากข้อมูลสถิติการ
จับกุมเจ้าหน้าที่รัฐในคดียาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้น จากเดิมในปี พ.ศ. 2553 ที่มีเพียง 109 คน เพ่ิมขึ้นเป็น 149 
คน ในปี พ.ศ. 2557 โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกจับกุมมากที่สุด คือ ทหาร ตํารวจปกครองท้องที่ และ 
ปกครองท้องถิ่น มีปริมาณยาเสพติดในพ้ืนที่แพร่ระบาดยังมีอยู่เป็นจํานวนมากและจํานวนผู้เสพ /ผู้ติดก็มี
เป็นจํานวนมากเช่นกัน โดยราคายาเสพติดในปัจจุบันเป็นดังน้ี ยาบ้าขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 120-400 บาท/
เม็ด ไอซ์ ขายปลีก จีละ 2,000- 3,000 บาท ตักละ 300-500 บาท โคเคน 2,500-3,000 บาท/กรัม 
กัญชา 100-150 บาท/ห่อ/ถุง เฮโรอีน 2,000-3,000 บาท/บ๊ิก (เพ่ิงอ้าง แผนยุทธศาสตร์ ฯ)  

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ต้ังแต่ ปี 2554-2558 การดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้วยการนําผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษา พบว่า ผู้เข้าบําบัดรักษามีแนวโน้มที่สูงขึ้น จาก 187,246 
คน ในปี 2554 เป็น  303,509 คน ในปี 2557 และในปี 2558 เท่าที่ได้รับรายงานในขณะน้ี (ตุลาคม 
2557-กรกฎาคม 2558) มีผู้เข้าบําบัดรักษาจํานวน 168,667 คน และเมื่อพิจารณาการนําผู้เสพเข้าสู่
ระบบการบําบัดรักษา ในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า อัตราผู้เข้าบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัดจะมาก
ที่สุด โดยในปี 2558 พบผู้เข้าบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัด จํานวน 81,068 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 
ระบบสมัครใจ จํานวน 71,227 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 ระบบต้องโทษ จํานวน 16,382 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.7 ที่ผ่านมาเกือบร้อยละ 50 ของผู้บําบัดรักษาเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี (เพ่ิงอ้าง แผน
ยุทธศาสตร์ฯ)  

การที่นักโทษคดียาเสพติดเข้าสู่เรือนจําเป็นจํานวนมาก จึงกลายเป็นแหล่งรวมของผู้ค้ายาเสพติด 
และทําให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการกระทําความผิดมากขึ้น มีการสั่งซื้อยาเสพติดจากผู้ต้องขังใน
เรือนจํา ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาพฤตินัยของผู้ต้องขังในเรือนจํา กฎหมายซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไม่เช่ือมโยงต่อระบบการบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  

กฎหมายควบคุมการแพร่ระบาดยาสารเสพติดในระดับสากล จึงเริ่มแบ่งแยกผู้เข้าไปเก่ียวข้อง
ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้เสพ กับ ฝ่ายผู้ค้า 

สําหรับผู้เสพ ทุกวันน้ีนโยบายทางกฎหมายของหลายประเทศเริ่มมีแนวโน้มผ่อนคลายลง โดย
คํานึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติที่มองว่า ผู้ใช้สารเสพติดเหล่าน้ีตกอยู่ในฐานะเป็นผู้เสพหรือผู้ติด มิใช่
อาชญากร แต่มีสภาพเป็น “ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาทางการแพทย์ 

ส่วนผู้ค้า ซึ่งหมายถึงบุคคล หรือองค์กรอาชญากรรมที่อยู่ในกระบวนการ และเป็นผู้แสวงหา
ประโยชน์ในเชิงทรัพย์สินจากผู้เสพ ซึ่งมีสภาวะอ่อนแอ เป็นอะไรท่ีเข้าถึงและจัดการได้ยากกว่าผู้เสพมาก
นัก 

ที่มาของกฎหมายยาเสพติดสมัยใหม่ของไทยที่มีโทษทางอาญาห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุก
รูปแบบ คือ ผลิต (เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์) นํา เข้า 
ส่งออก  จําหน่าย ครอบครองเพื่อจําหน่าย ครอบครอง และเสพ ความจําเป็นในการตรากฎหมายว่าด้วย
ยาเสพติดให้โทษกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามอนุสัญญาว่าด้วย
การควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศสามฉบับหลักเพ่ือกําหนดระบบควบคุมยาเสพติด กําหนดความผิด 
(offense) สําหรับการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ (criminalization) และถือบัญชียาเสพติดแนบ
ท้ายอนุสัญญาเป็นสารท่ีต้องถูกควบคุมโดยรัฐรัฐภาคี อย่างไรก็ดี  แต่ละประเทศมีอํานาจอธิปไตยที่จะ
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กําหนดบทลงโทษหรือระวางโทษ (penalties) สําหรับการกระทําต้องห้ามน้ัน เช่น กฎหมายของประเทศ
ในภูมิภาคลาตินอเมริกาและภูมิภาคยุโรปมักจะกําหนดอัตราโทษเบากว่าในประเทศในภูมิภาคเอเชียและ
สหรัฐอเมริกา หรือแต่ละประเทศสามารถข้ึนบัญชียาเสพติดเพ่ิมเติม นอกบัญชีควบคุมของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ รูปแบบในการบริหารจัดการเก่ียวกับยาเสพติด ย่อมกําหนดไปตามโครงสร้างการบริหาร
การเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ รวมถึงรูปแบบวิธีการการตรากฎหมายยาเสพติดก็มีหลาย
ลักษณะ 

สําหรับกฎหมายยาเสพติดของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยฝิ่น (Dutch Opium 
Act) แบ่งยาเสพติดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ยาเสพติดร้ายแรง (hard drugs or unacceptable 
risks) เช่น  heroin, cocaine, ecstasy และ  2) ยาเสพติดไม่ร้ายแรง (soft  drugs) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มี
กัญชา (cannabis products)  ผู้กระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดประเภทแรก จะต้องระวางโทษร้ายแรง แต่
สําหรับผู้กระทําผิดยาเสพติดประเภทสอง จะไม่ถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้กระทําผิดอาญา โดยรัฐจะสร้าง
ระบบบําบัดรักษา ให้กับผู้เสพ 

ในประเทศสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ มีระดับของการติดยาเสพติดสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก 
ชาวอังกฤษใช้ยาเสพติดเพ่ือความสนุกสนานมากที่สุดในยุโรปตะวันตกและเป็นประเทศที่มีอัตราการ
เสียชีวิตเน่ืองจากยาเสพติดสูงที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันตก โดยกัญชาซึ่งเสพโดย
ประชากรร้อยละ 7.4 ของประเทศ เป็นยาเสพติดผิดกฎหมายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด และได้
กลายเป็น “สิ่งปกติ” สําหรับกลุ่มวัยรุ่น ประเทศอังกฤษมีนโยบายท่ีผ่อนปรนโทษทางยาเสพติดมากขึ้น  
(ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธ์ุ 2556: 220) เน่ืองจากยุทธศาสตร์ยาเสพติดมีประสิทธิผลน้อยมากในการลดการ
ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการจําหน่ายที่ผิดกฎหมาย รัฐบาลอังกฤษจึงได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ยาเสพ
ติดปี ค.ศ. 2008-2018 (2008-18 Drug Strategy Plan) (เพ่ิงอ้าง: 222) 

เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา นโยบายควบคุมยาเสพติดแห่งชาติมีรากฐานจากการป้องกัน 
การศึกษา การรักษาและการวิจัย และ “กิจกรรมการลดอุปทาน” อ้างอิงจากรายงานประจําปี 2001 ของ
สํานักงานนโยบายควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ (Office of National Drug Control Policy : ONDCP) 
เน่ืองจากงบประมาณด้านการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติมีจํานวนมหาศาล  การควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ 
หน่วยงานของรัฐบาลกลางจํานวนมากรวมถึงกระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม  
กระทรวงการคลังได้เข้ามามีส่วนร่วมและมักจะต้องประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น กลุ่ม
ชุมชนท่ีหลากหลายและกลุ่มอาชีพต่างๆ  การดําเนินการน้ีได้รับการควบคุมดูแลโดย ONDCP 
สหรัฐอเมริกามีนโยบายระดับรัฐบาลกลางยังค่อนข้างมีความเข้มข้น แต่ในระดับมลรัฐ ซึ่งเคยเน้นการ
ปราบปรามทั้งผู้ขายและผู้เสพอย่างหนักกลับเริ่มทยอยใช้นโยบายลดทอนมากขึ้นในความผิดคดียาเสพติด 
ชาติตะวันตกค่อนข้างจะให้นํ้าหนัก โดยมองผู้เสพว่าเป็นผู้ป่วยมากกว่าจะเป็นอาชญากร ปี 2558 
สหรัฐอเมริกามีกลยุทธ์สําคัญ 7 ประการ (Office of National Drug Control Policy, 2015) กล่าวคอื  

1. การป้องกันการใช้ยาเสพติดในชุมชนต่างๆ 

2. การแทรกแซงในการดูแลสุขภาพ 

3. การบูรณาการการรักษาความผิดปกติของการใช้สารเสพในการดูแลสุขภาพและการ
สนับสนุนการฟ้ืนฟู 

4. ทําลายวงจรของการใช้ยาเสพติดอาชญากรรมและการจําคุก 
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5. การสกัดการค้ายาเสพติดในประเทศและการผลิต 

6. การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และ 

7. การปรับปรุงระบบสารสนเทศการใช้ยาเสพติด  

ขณะที่ประเทศญี่ ปุ่น ใช้นโยบายมุ่งปราบปรามการเสพยาเสพติดอย่างหนัก โดยเน้นการใช้
กฎหมายนําหน้า กฎหมายยาเสพติดหลักของประเทศญี่ ปุ่น  มี 5 ฉบับ  ได้แก่ 1) Narcotics & 
Psychotropics Control Law 2) Cannabis Control Law 3) Opium Law 4) Stimulants Control 
Law 5) Narcotics Special Law กฎหมายยาเสพติดในญี่ปุ่นเน้นการควบคุมการนําเข้า ส่งออก การผลิต 
ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท โดยมีมาตรการเชิงป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
การให้การบําบัดรักษาผู้ติดยา และส่งเสริมงานสวัสดิการสําหรับบุคคลดังกล่าว รวมถึงการให้คํานิยาม
ประเภทของยาเสพติดชนิดต่างๆ การผลิต การขออนุญาต สถานบําบัดรักษายาเสพติด (Article 1-2 , 
Narcotics and Psychotropics Control Law) ประเทศญี่ปุ่นไม่มีนโยบายลดทอนความผิดคดียาเสพติด 
(Decriminalization) หรือการลดอันตรายจากการเสพยาเสพติด (Harm Reduction) หากแต่จะเน้นที่
การบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับระบบสาธารณสุข รวมถึงการทํางานเชิงป้องกัน (Prevention) มากกว่า 
โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน (ศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธ์ุ 2556) 

ในประเทศไทยมีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดอยู่หลายฉบับ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวกับยาเสพติด 

กลุ่มที่ 2 พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และพระราชกําหนด 

กลุ่มที่ 3 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ซึ่งแต่ละฉบับจะมีหลักการและเหตุผลที่แตกต่างกันตามบริบทของสังคมที่มีการผันแปรอยู่
ตลอดเวลา 

เน่ืองจากกฎหมายยาเสพติดมีหลายฉบับ1 จึงมีการจัดทําประมวลกฎหมายยาเสพติด โดย
สาระสําคัญของกฎหมายดังกล่าวคือ ทําให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความเป็นเอกภาพมากข้ึน ใน
บทความเรื่อง “การเปรียบเทียบอันตรายของสารเสพติดชนิดต่างๆ และโมดาฟินิล ทางเลือกแทนเมทแอม
เฟตามีน กับข้อพิจารณาทางวิทยาศาสตร์และกฎหมาย” ได้ยกตัวอย่าง ความสําคัญของนโยบาย
ระดับชาติด้านควบคุมยาเสพติดสะท้อนผ่านกฎหมายยาเสพติดในหลายลักษณะประมวลกฎหมายยาเสพ

                                                 
1 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 2. พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  4. พระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 5. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการดําเนินการตามคํา
พิพากษาคดีอาญา พ.ศ.2527 6. พระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 7. พระราชบัญญติัมาตรการใน
การปราบปรามผูก้ระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 8. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ือง
ทางอาญา พ.ศ. 2535 9. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 10. พระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 11.  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 12. พระราชบัญญัติส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 และ 13. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติ พ.ศ. 2556  
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ติด: ความท้าทาย (วุฒิพงษ์ พาณิชยสวย ประมวลกฎหมายยาเสพติด: ความท้าทาย กองกฎหมาย 
สํานักงาน ป.ป.ส. วารสารสํานักงาน ปปส หน้า 54) 

ทั้งน้ี การกําหนดความผิดและบทลงโทษของกฎหมายไทยมุ่งเน้นต่อการปราบปรามเป็นสิ่งสําคัญ 
มีการกําหนดโทษที่เด็ดขาดและรุนแรง คดีที่เข้าสู่ระบบการพิจารณาของศาลจํานวนมาก ประกอบกับ
บทลงโทษค่อนข้างแข็ง อีกทั้งยังไม่เปิดโอกาสให้ศาลได้มีโอกาสในการใช้ดุลพินิจในการกําหนดโทษที่
เหมาะสมกับลักษณะของการกระทําความผิด 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหรืออิทธิพลภายนอกมีผลต่อการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายด้าน
ควบคุมยาเสพติด ซึ่งมีทั้งพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ อิทธิพลของประเทศมหาอํานาจ 
ประกอบกับภูมิรฐัศาสตร์ที่ใกล้ชิดกับสามเหลี่ยมทองคําแหล่งผลิตยาเสพติดใหญ่ของโลก ซึ่งมีแนวโน้มเอ้ือ
ไปในทางการเพ่ิมความผิดทางอาญาต่อผู้เข้ามาเก่ียวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบและมีการตรา
กฎหมายพิเศษ เพ่ือดําเนินการกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดที่เป็นผู้ค้ารายสําคัญและที่จัดต้ังเป็น
เครือข่าย (drug traffickers and syndicate)  

ที่ผ่านมา สํานักงาน ป.ป.ส. ช้ีว่าการแบ่งผู้เก่ียวข้องกับคดียาเสพติดมี 3 กลุ่ม คือ 1) เป็นเหย่ือ 
ซึ่งเป็นพวกผู้เสพยาเสพติดรายย่อยทั่วไป โดยมาตรการที่จะใช้กับกลุ่มคนเหล่าน้ี จะเน้นที่มาจากการ
บําบัดรักษา 2) กลุ่มแรงงานหรือผู้รับจ้างขนยาเสพติด ซึ่งอาจเป็นรายย่อย หรือบางส่วนก็เป็นผู้เสพก่อน
มาเป็นแรงงานขน จะใช้การบําบัดรักษาส่วนหน่ึง แต่เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ีมีความเก่ียวข้องกับยาเสพ
ติดหน้าที่เป็นผู้จําหน่ายผู้ลําเลียงยาเสพติด จึงต้องมีการใช้มาตรการทางอาญากับบุคคลกลุ่มน้ี 3) กลุ่ม
ผู้ค้ารายใหญ่หรือนายทุนที่อยู่เบ้ืองหลัง ดังน้ัน ควรจะมีกฎหมายที่มีเน้ือหาการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
และเป็นเอกภาพ ส่วนการปราบปรามจะเน้นบริเวณโดยรอบประเทศ เพ่ือป้องกันสกัดก้ันการนําเข้า เป็น
กลุ่มคนที่กฎหมายฉบับน้ีจะมุ่งนําตัวมาลงโทษทางอาญาอย่างเด็ดขาดและรุนแรง  

นอกจากน้ี กระบวนการคัดกรองคัดแยกระหว่างผู้ใช้ยาเสพติด ผู้จําหน่ายรายย่อย ผู้รับจ้างขน 
ผู้ค้ารายใหญ่ ที่ผ่านมากระบวนการคัดกรองผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดได้ใช้วิธีที่ให้คณะกรรมการในจังหวัด
ต่าง ๆ เป็นผู้เสนอแนะตัดสิน ซึ่งถือเป็นกระบวนการคัดกรองที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์และไม่สามารถท่ีจะ
ทราบความจริงได้ทั้งหมด ประกอบกับการคัดกรองโดยกฎหมาย (กฎหมายปิดปาก) คือ การนับจําหน่วย
ยาเสพติดที่ครอบครองจํานวนเท่าไร ก็จะช้ีได้ว่า ผู้น้ันเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า (หน่วยในการนับขึ้นอยู่กับ
ประเภทชนิดยาเสพติด) การแก้ไขปรับเปลี่ยนกฎหมายที่สําคัญก็คือการเอาจํานวนหน่วยหรือที่เรียกว่า 
“นับเม็ด” ออกจากตัวบทกฎหมาย เพราะการระบุได้ว่าคนๆ น้ันที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดว่าเป็นคนใน
ระดับใด  

อีกด้านหน่ึง ความพยายามที่จะลดทอนความเป็นอาญา (decriminalization) โดยถือว่าผู้เสพ
หรือผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้มีปัญหาสุขภาพต้องเข้าบําบัดรักษามากกว่าถูกปฏิบัติอย่างเป็นอาชญากร โดยมี
กฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นแนวทาง ความพลวัตรของยาเสพติดจําเป็นต้อง
ปรับนโยบายและกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ การจัดการต่อยาเสพติดสมัยใหม่ผ่านอิทธิพลของทรรศนะ
แบบเน้นการห้าม (prohibitionist) โดยมีอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านการควบคุมยาเสพติดและปัจจัย
อ่ืนๆ เป็นกระแสหลักของโลก ทรรศนะน้ีก่อให้เกิดนโยบายการต่อสู้ยาเสพติด ซึ่งถือเคร่งครัดต่อการ
กระทําที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบดังกล่าวข้างต้น นโยบายและกฎหมายจึงมุ่งขจัดด้านอุปทาน
ของยาเสพติดและมุ่งลงโทษทั้งผู้ค้าและผู้ใช้ยาเสพติด (drug traffickers and users) ผู้ได้รับผลประโยชน์
จากการค้ายาเสพติดเป็นศัตรู และถือว่าการใช้ยาเสพติดถือเป็นเหตุของอาชญากรรมอ่ืนๆ และการติดยา 
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ซึ่งต่อมาทรรศนะแบบสุขภาพนิยมที่ถือว่า การใช้สารเสพติดเป็นเรื่องเก่ียวข้องปัญหาสุขภาพซึ่งต้อง
บําบัดรักษามากกว่าการลงโทษ (medicalization) เข้ามาแทนที่ทรรศนะแบบเน้นการห้าม 

ในขณะที่มีทรรศนะในเชิงเสรีนิยมด้ังเดิม ซึ่งเช่ือในเรื่องของหลักนิติธรรม ทรรศนะน้ีได้รับการ
ผลักดันจากองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยสรุปมีข้อเสนอว่าควรแบ่งแยกระดับ
การเข้ามีส่วนร่วมกับอาชญากรรมยาเสพติดและมีการลดทอนความเป็นอาชญากรรมมากขึ้น การ
ปราบปรามและการลงโทษควรมุ่งไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดจําแนกตามบทบาทของการกระทํา ความผิด
ผู้ค้ารายใหญ่ระดับหัวหน้าที่มีบทบาทส่ังการบงการ ในเครือข่ายยาเสพติด มีอิทธิพลเหนือหรือสามารถ
เช่ือมโยงเครือข่ายอาชญากรรมของตนได้ ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตใหญ่มีความคาดหวังในผลกําไรมหาศาล
จากยาเสพติด หรือมีผู้มีบทบาทระดับรองๆ แต่มีความสําคัญเป็นตัวเช่ือมโยงผู้ร่วมในเครือข่าย
อาชญากรรม หรือมีบทบาทน้อย ไม่มีระดับสําคัญในเครือข่ายอาชญากรรม เป็นพวกรายย่อย ดังน้ัน
อาชญากรรมที่ร้ายแรง (serious crime) หมายถึงการค้ายาเสพติด (drug trafficking) ที่ดําเนินการเป็น
เครือข่ายอาชญากรรม ซึ่งแตกต่างจากการเสพยาเสพติดหรือมีไว้เพ่ือเสพหรือเป็นความผิดอ่ืนๆ ที่กระทํา 
โดยปัจเจกชนหรือคนไม่ก่ีคน โดยมีพฤติการณ์ที่ไม่รุนแรงและเก่ียวข้องกับยาเสพติดจํานวนเล็กน้อย
เท่าน้ัน เป็นต้น 

ที่ผ่านมา รูปแบบการตรากฎหมายยาเสพติดสากลแบ่งได้สามแนวทางคือ แนวทางแรกคือ การ
รวมความผิดยาเสพติดบัญญัติไว้กับความผิดอาญาอ่ืนในประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code) และใช้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณารวมกับคดีอาญาต่างๆ  แนวทางที่สองบัญญัติความผิดยาเสพติดไว้เป็น
กฎหมายพิเศษ แยกเป็นการเฉพาะหรือตราเป็นฉบับๆ แต่ยังคงใช้หลักทั่วไปของประมวลกฎหมายอาญา
และประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา เช่น ประเทศอังกฤษ มีกฎหมายพิเศษกําหนดความผิดและ
โทษใน Misuse of Drug Act มีกฎหมายวิธีพิจารณาความคดียาเสพติดรวมอยู่ในคดีอาญาอ่ืนด้วย และมี
กฎหมายกําหนด Sentencing  Guideline ผู้กระทําความผิดอาญารวมถึงคดียาเสพติด เช่น Drug 
Offences Definitive Guideline และแนวทางที่สาม มีการตราเป็นประมวลกฎหมาย เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา บัญญัติใน 21 United States Code: Food and Drug ใน Chapter 13 , Chapter 23 
และมีกฎหมายกําหนดเร่ือง Sentencing  Guideline 

ปัจจุบันการตรากฎหมายยาเสพติดของไทยใช้แนวทางที่สองโดยแยกได้เป็น 5 กลุ่มกฎหมาย คือ 

1) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมตัวสารตามบัญชีอนุสัญญาระหว่างประเทศและท่ีได้เพ่ิมเติมขึ้น 
กําหนดความผิดและการลงโทษสําหรับการฝ่าฝืน ได้แก่ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธ์ิฯ  

2) กฎหมายเก่ียวกับการสืบสวนพิเศษ การดําเนินคดี การรับฟังพยานหลักฐาน ได้แก่ 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดฯ พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ  

3) กฎหมายเกี่ยวกับการริบทรัพย์สิน ได้แก่ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทํา 
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ฯ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ  

4) กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางเลือก ได้แก่ พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ 
มาตรการชะลอการฟ้อง 

5) กฎหมายเก่ียวกับการกําหนดนโยบายระดับชาติและหน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง ได้แก่ 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฯ 
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เน่ืองจากกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดมีหลายฉบับ ทําให้ผู้บังคับใช้กฎหมายที่ไม่ใช่นักกฎหมาย
ไม่ได้นํามาใช้อย่างครบถ้วน เกิดปัญหาในการบังคับใช้ ดังน้ัน จึงควรรวบรวมและประมวลกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติดฉบับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันให้เป็นประมวลกฎหมายเพียงฉบับเดียว  ทั้งน้ี   
รวมถึงการอนุวัตรกฎหมายระหว่างประเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2553) 

อย่างไรก็ตาม แนวนโยบายควบคุมยาเสพติดของโลกได้เปลี่ยนไปจากเดิม มีข้อเสนอแนะต่อการ
ปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด โดยเฉพาะแนวคิดการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (Harm Reduction) 
และการนํามาตรการทางการแพทย์มาใช้แก้ไขปัญหาแทนมาตรการทางกฎหมายในส่วนของผู้เสพ / ผู้ติด
ยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับสากล สืบเน่ืองจากคําสั่งศูนย์
อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 1/2557 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด อย่างไรก็ตาม มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิ
ด้านเอดส์และรัฐภาคีเครือข่ายคนทํางานลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดในประเทศไทยได้ติดตามการ
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดของคณะอนุกรรมการมาอย่างต่อเน่ือง ได้เสนอข้อคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ เช่น  1. การหาแนวทางมาตรการอื่นแทนการจําคุกมาใช้กับผู้เสพ เพ่ือลดภาระของรัฐ และ
ควรเสริมสร้างให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการบําบัดดูแลผู้เสพ 2. การนําแนวคิด
การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (Harm Reduction) เข้าสู่ประมวลกฎหมาย 3. การพิจารณาเรื่อง
การสมัครใจบําบัดให้มากขึ้น 4. การลดทอนความผิดทางอาญา สําหรับผู้เสพที่ครอบครองเพ่ือเสพ
เฉพาะตัวเพียงเล็กน้อย 5. การทบทวนบัญชีรายช่ือประเภทของยาเสพติด (ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 2556) 

เน่ืองจากในปัจจุบัน มีการดําเนินการแก้ไขเนื้อหากฎหมายยาเสพติดในหลายประเด็น รวมทั้งมี
การยกร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดด้วย รูปแบบกฎหมายและแนวทางการควบคุมยาเสพติดควรมี
รูปแบบอย่างไรที่จะสามารถทดแทนการลงโทษด้วยวิธีจําคุก ความเป็นไปได้ของการร่างเน้ือหาบางส่วนที่
เป็นกระบวนการทางสาธารณสุข (public health) ให้มากกว่ากระบวนการทางอาญา รวมท้ังแนวคิดการ
ลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (harm reduction) น้ันควรดําเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับสากลด้วย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน ระดับสากล เปรียบเทียบกับกฎหมายญี่ ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ 

2. ทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามยาเสพติด จํานวน 13 ฉบับ 

3. เสนอรูปแบบกฎหมายและแนวทางการควบคุมยาเสพติด 
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ระเบียบวิธีวิจัย  

  การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 

 1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการวิเคราะห์กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 
13 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการดําเนินการตาม
คําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 พระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาพ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพ
ติด พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 

 กฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี จํานวน 4 ฉบับ คือ อนุสัญญาเด่ียว
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 และพิธีสารแก้ไขฯ ค.ศ. 1972 (Single Convention on Narcotic 
Drugs, 1961, as Amended by The 1972 Protocol Amending The Single Convention on 
Narcotic Drugs, 1961) อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 (Convention 
on Psychotropic Substances, 1971 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบ ค้ายา
เสพติดและวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (United Nations Convention against 
Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988) แ ล ะ  อ นุ สั ญ ญ า
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (United 
Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000) 

 2. การเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น (Hearing) จากผู้บังคับใช้กฎหมายยาเสพติดในการประชุม
ต่างๆ เท่าที่ม ี 

 3. วิเคราะห์ การร่วมรับฟังความคิดเห็นจากการประชุม และผู้บังคับใช้กฎหมายยาเสพติดในการ
เพ่ือวิพากษ์และให้ข้อคิดเห็นสําหรับการปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติมที่ผู้วิจัยนําเสนอ และสังเคราะห์ข้อมูล 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภททบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้   

 

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 

1. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดได้ผ่านการพิจารณาและรัฐมนตรีมีมติ (12 เมษายน 2559) มี
การแก้ไขเน้ือหาของกฎหมายยาเสพติดในหลายประเด็น งานวิจัยน้ีจะมีข้อมูลสนับสนุนหรือ
เป็นแนวทางในการปรับแก้ไขต่อไป เมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดผ่านแล้ว จําเป็นต้องมี
การจัดทํากฎหมายลําดับรอง เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เง่ือนไขในการดําเนินการต่างๆ 
ตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เช่น กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่
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เก่ียวข้อง โดยในระหว่างที่ยังไม่มีการตราอนุบัญญัติมารองรับ บทเฉพาะกาลได้กําหนดให้นํา
อนุบัญญัติที่ออกไว้เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายน้ี 

2. การพัฒนากลไกสนับสนุนการนําข้อมูลและความรู้ไปใช้ผลักดันนโยบาย เน้นสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ เพ่ือบรรลุเป้าหมายการสร้างหลักฐานทางวิชาการ  
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บทที่ 2 

 

ยาเสพติดและสารเสพติดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 

ความหมายของยาเสพติดและสารเสพติด 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ให้ความหมายว่ายาเสพติดหมายถึง 
สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป โดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และ
จะต้องเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น 

ตามอนุสัญญาเด่ียวว่าด้วยสารเสพติด ค.ศ. 1961 มิได้กําหนดนิยามของสารเสพติดไว้โดยตรง 
เพียงแต่ให้ภาพกว้างๆ ว่าสารเสพติดเป็นได้ทั้งสารที่ได้จากธรรมชาติและสารสังเคราะห์แต่จะเป็นสารใด
น้ัน อนุสัญญาดังกล่าวกําหนดให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา บัญชี I บัญชี II ซึ่งมาตรา 1 บท
นิยามกําหนดความหมาย Schedules ต่อไปว่า “บัญชี I” “บัญชี II” “บัญชี III” “บัญชี IV”( Schedules 
I, Schedules II, Schedules III, Schedules IV) หมายถึงบัญชีรายช่ือสารเสพติดหรือสารปรุงผสมที่มี
หมายเลขกํากับอย่างสอดคล้องกัน ซึ่งผนวกไว้ในอนุสัญญาน้ีและมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว 

สารเสพติดตามบัญชี I และบัญชี II เท่าน้ันที่ถือเป็นสารเสพติด ส่วนสารในบัญชี III เป็นการระบุ
ช่ือสารปรุงผสม กล่าวคือ สิ่งผสมด้วยสารเสพติด ซึ่งตัวมันเองไม่เป็นสารเสพติดตามกฎหมาย แต่ต้องอยู่
ภายใต้มาตรการควบคุมเดียวกับสารเสพติดที่เป็นส่วนผสมของสารน้ัน แต่มีข้อยกเว้นบางประการที่ถูก
บังคับใช้ด้วยมาตรการที่ไม่เหมือนกับสารเสพติดที่เป็นส่วนผสมเดิม และบัญชี VI ระบุสารเสพติดที่มี
แนวโน้มเป็นพิเศษที่จะมีการใช้ในทางที่ผิด และก่อให้เกิดอันตราย และไม่มีการชดเชยด้วยประโยชน์ใน
ทางการบําบัดรักษาเป็นสารเสพติดที่รวมอยู่ในบัญชี Iและตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการควบคุมพิเศษ  

สารเสพติดในบัญชี I และ II มีความแตกต่างกันในมาตรการบังคับ 

สารเสพติดในบัญชี I อยู่ภายใต้ทุกมาตรการควบคุมที่บังคับใช้กับสารเสพติดภายใต้อนุสัญญา 

สารเสพติดในบัญชี II อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมเดียวกันกับสารเสพติดในบัญชี I เว้นแต่
มาตรการที่เก่ียวกับการจําหน่าย 

บัญชีท้ายอนุสัญญาเด่ียวว่าด้วยสารเสพติด ค.ศ. 1961 จัดทําและแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการสาร
เสพติด ภายใต้คําแนะนําขององค์การอนามัยโลก ในมาตรา 3 ของอนุสัญญาน้ีได้กําหนดวิธีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงขอบเขตการควบคุมสารเสพติด โดยการปรับเปล่ียน ควบคุม เพิกถอน สารต่างๆ ในบัญชีทั้ง 
4 ไว้ โดยกําหนดว่า เมื่อองค์การอนามัยโลก พบว่า สารใดมีแนวโน้มที่จะมีการใช้ในทางที่ผิดและเป็นสาร
ที่ก่อให้เกิดผลอันตรายเหมือนกันกับสารเสพติดในบัญชี I บัญชี II  หรือสามารถปรับเปลี่ยนเป็นสารเสพ
ติดได้ ต้องแจ้งต่อคณะกรรมาธิการสารเสพติด เพ่ือมีมติให้เพ่ิมเติมสารน้ันในบัญชี I หรือบัญชี II ภายใต้
การแนะนําขององค์การอนามัยโลก นอกจากน้ีการดําเนินการกับบัญชี III และบัญชี IV ก็อยู่ภายใต้การ
แนะนําขององค์การอนามัยมัยโลกเช่นเดียวกัน 
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สารเสพติดในบัญชี I ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เช่น เฮโรอีน โคคาอีน ฝิ่น พืชฝิ่น สารสกัด
เข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง มอร์ฟีน พืชโคคา กัญชา เป็นต้น 

สารเสพติดในบัญชี II เช่น อาเซติลไดไฮโดรโคเดอีน โคเดอีน เอทิลมอร์ฟีน เป็นต้น 

สารเสพติดในบัญชี III เช่น สารปรุงผสมของอาเซทิลไดไฮโดรโคเดอีน สารปรุงผสมของโคคาอีน 
สารปรุงผสมของโคเดอีน สารปรุงผสมของเอทิลมอร์ฟีน เป็นต้น 

สารเสพติดในบัญชี IV เช่น เฮโรอีน ยางกัญชา เป็นต้น 

ทั้งน้ีในการให้คําแนะนําต่อคณะกรรมาธิการสารเสพติดโดยองค์การอนามัยโลก สําหรับการระบุ
ช่ือและประเภทของสารเสพติดและสารปรุงผสมดังกล่าว องค์การอนามัยโลกโดยคณะกรรมการ
ผู้เช่ียวชาญด้านสารเสพติดขององค์การอนามัยโลก ได้ดําเนินการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และสาธารณสุขและจัดทําเป็นรายงานทางเทคนิคขององค์การอนามัยโลกชุดที่ 887 (ค.ศ. 
1999) และชุดที่ 903 (ค.ศ. 2001) โดยได้วางแนวทางไว้ว่า สารเสพติดตามอนุสัญญาเด่ียวว่าด้วยสารเสพ
ติด ค.ศ.1961 ได้แก่ สารที่ออกฤทธ์ิอย่างมอร์ฟีน โคเคน หรือกัญชา หรือเป็นสารที่สามารถถูกปรับให้เป็น
สารที่ระบุในบัญชีของอนุสัญญาดังกล่าว โดยมีแนวโน้มที่จะมีการใช้ในทางที่ผิด และก่อให้เกิดอันตราย 
คล้ายกับสารเสพติดในบัญชี I และ II ของอนุสัญญา หรือเป็นสารที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสารในบัญชี I 
และบัญชี II ของอนุสัญญาดังกล่าว 

การใช้สารในทางท่ีผิดและผลอันตรายของสารท่ีอยู่ในบัญชี I และ II ของอนุสัญญาดังกล่าว เป็น
หลักการที่ถูกใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดบัญชี ดังน้ี 

บัญชี I และ II สารที่มีแนวโน้มที่มีการใช้ในทางที่ผิดและก่อให้เกิดผลอันตรายคล้ายกับสารใน
บัญชี I และ II หรือเป็นสารที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสารในบัญชี I และ II 

บัญชี III  สารประกอบเบ้ืองต้นซึ่งได้รับการยกเว้นแต่มีสารตามบัญชี I และ II ผสมอยู่ 

บัญชี IV สารที่มีแนวโน้มเป็นพิเศษที่มีจะมีการใช้ในทางที่ผิดและก่อให้เกิดอันตรายและไม่
มีการชดเชยด้วยประโยชน์ในทางบําบัดรักษา 

สําหรับบทลงโทษสําหรับการกระทําผิดเด่ียวกับสารเสพติดน้ัน อนุสัญญาเด่ียวว่าด้วยสารเสพติด 
ค.ศ.1961 มาตรา 36 ได้กําหนดโดยมีสาระสําคัญว่า ภายใต้ข้อจํากัดแต่ละรัฐธรรมนูญของแต่ละภาคี 
ภาคีควรรับมาตรการที่ประกันการกระทําเก่ียวกับสารเสพติดที่ขัดกับอนุสัญญาว่าเป็นความผิดที่ต้องถูก
ลงโทษทางอาญา เมื่อกระทําโดยเจตนา และอาจถูกลงโทษโดยการจําคุกหรือโทษอ่ืนซึ่งตัดเสรีภาพอย่าง
เพียงพอ แต่สําหรับกรณีที่เป็นผู้ใช้สารในทางท่ีผิด ภาคีอาจกําหนดทางเลือกอ่ืนในการบังคับหรือลงโทษ
เป็นมาตรการในการรักษา ให้การศึกษา ดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับคืนสู่สังคม  

ประเทศไทยอนุวัติอนุสัญญาและรับพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาดังกล่าวข้างต้นในที่ประชุม
สหประชาชาติในวันที่ 6-24 มีนาคม ค.ศ. 1972  

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2528 มาตรา 4 ให้ความหมาย ยาเสพติดให้โทษว่าเป็นสารเคมีหรือวัตถุชนิด
ใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้ว ทําให้เกิดผล



12 
 

ต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เช่น ต้องเพ่ิมขนาดการเสพเร่ือยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มี
ความต้องการเสพท้ังร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง 
กับให้รวมถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้
โทษและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย ทั้งน้ีตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจําบ้านบางตํารับ ตาม
กฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ (สํานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สํานักงาน ป.ป.ส. 2554: 8)  

ตารางที่ 2.1 การแบ่งประเภทสารเสพติด 

การแบ่ง
ประเภท

สารเสพติด 

แหล่งท่ีเกิด 

พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 

ประเภท 

การออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 

ธรรมชาต ิ สังเคราะห ์ 1 2 3 4 5 กด กระตุ้น หลอน ผสมผสาน 

ฝิ่น X   X    X    

มอร์ฟีน  X  X    X    

เฮโรอีน  X X     X    

สารระเหย  X 
พรบ.ป้องกันการใช้สารระเหย 

พ.ศ.2550 
X    

โคเคน  X  X    X    

พืชกระท่อม X      X X X   

ยาบ้า  X X      X   

แอลเอสดี  X X       X  

กัญชา X      X    X 

ยาอี  X X      X   

ยาเค  X  X      X  

ไอซ์  X X      X   

เห็ดข้ีควาย X      X   X  

ที่มา  สํานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส.(2554: 8)  

 

ปัจจุบันมียาเสพติด สารเสพติด และวิธีการเสพชนิดใหม่ๆ มีผลกระทบต่อการสาธารณสุข 
โดยเฉพาะทางด้านนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งผู้จัดทํานโยบายและผู้เช่ียวชาญใน
สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้องต้องมีข้อมูลเก่ียวกับยาเสพติดที่ถูกต้องและทันสมัย เน่ืองจากปัญหายาเสพติดใน
ทวีปยุโรปได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก และทําการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ต  (สํานักงาน ป.ป.ส.,  มปป.) 
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การดําเนินการกับยาเสพติดชนิดใหม่ 

ต้ังแต่ได้มีการจัดต้ังระบบการเตือนภัยล่วงหน้าของสหภาพยุโรป (European Union’s early-
warning system) ในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการประกาศสารเสพติดชนิดต่างๆจํานวน 110 ชนิด โดยในปี 
2552 มีการประกาศสารเสพติดที่ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทชนิดใหม่ จํานวน 24 ชนิด โดย 9 ชนิด อยู่ใน
กลุ่มของ Synthetic cannabinoids 5 ชนิด อยู่ในกลุ่มของ Phenethylamines 2 ชนิดอยู่ในกลุ่มของ 
Tryptamines และ 4 ชนิดอยู่ในกลุ่มของ Synthetic cathiones ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ยาเสพ
ติดที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง (สํานักงาน ปปส., มปป.) โดยตัวอย่างของสารเสพติดชนิดใหม่ ได้แก่ 

1. สไปซ์ “Spice” 

Spice เป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธ์ิต่อจิตประสาท เมื่อเสพแล้วจะมีผลคล้ายการเสพสาร 
Tetrahydrocannabinol ในกัญชา ซึ่งอนาคตมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมในกลุ่มผู้เสพมากขึ้น โดยใน
ปีที่ผ่านมา Spice ได้มีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้มีความหลากหลายมากข้ึน นอกจากน้ี 
ส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรใน Spice มีการควบคุมโดยกฎหมายเฉพาะของแต่ละประเทศนั้น การจับกุม 
Spice ยาก เพราะความรู้เก่ียวกับคุณสมบัติทางเคมีและผลกระทบของ Spice เป็นไปอย่างจํากัด 

2. เมฟรีโดรน “Mephedrone” 

สารอนุพันธ์ุของเมทคาทิโนน (Methcathinone) ซึ่งเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
(Psychoactive) พบคร้ังแรกในทวีปยุโรปในปี 2550 และได้รับความนิยมอย่างมากในผู้เสพกลุ่มวัยรุ่นใน
ยุโรป การจับกุมสาร “Mephedrone” ในประเทศสวีเดน ผลการตรวจทางพิษวิทยาของ Mephedrone 
พบว่า มีอันตรายถึงชีวิต  โดยในสหราชอาณาจักร พบว่ามีผู้เสียชีวิตจํานวนมากท่ีเก่ียวข้องกับการเสพ 
Mephedrone จึงมีการออกมาตรการควบคุมสาร Mephedrone ในประเทศเดนมาร์ก เยอรมนี 
เอสโตเนีย ไอร์แลนด์ โรมาเนีย สวีเดน สหราชอาณาจักร โครเอเชีย และนอร์เวย์ โดยขณะนี้ในทวีปยุโรป
มีปริมาณการใช้สาร“Mephedrone” เป็นอันดับ 4 รองจากกัญชา (Cannabis) ยาอี (Ecstasy) และ
โคเคน (Cocaine) 

การแพร่หลายของสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทท่ีไม่มีการควบคุม   

“Legal-highs” เป็นสารเสพติดที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทที่ไม่มีการควบคุม  (unregulated 
psychoactive products) เช่น สารผสมจากสมุนไพร (herbal mixtures) สารสังเคราะห์ (synthetic) 
Designer drugs หรือ  Party pills ซึ่ งใช้ เสพโดยวิธีสูบ  (smoke) สูด  (snorte) หรือ  กิน  (ingeste) 
นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ข้างต้น สามารถทําการตลาดในลักษณะของกลิ่นหอมภายในห้อง (room 
odourisers) ธูปสมุนไพร (herbal incenses) ยาเสพติดสังเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายเกลืออาบนํ้า (bath 
salts) เป็นต้น ซึ่งการที่สารเสพติดต่างๆ มีรูปแบบและการเสพท่ีหลากหลาย ทําให้ยากต่อการเก็บ 

การเฝ้าระวังการค้ายาเสพติดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

ระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้ติดตามการซื้อขายสารเสพติดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้ังแต่ปี 2549 โดย
ในปี 2553 มีร้านค้ายาเสพติดทางระบบอินเตอร์เน็ต (online drug shops) จํานวน 170 ร้านค้า ซึ่งมี
จํานวน 30 ร้านค้าที่ทําการขายทั้ง Legal highs และเห็ดที่มีฤทธ์ิหลอนประสาท (Hallucinogenic 
mushrooms)  และพบว่ามีจํานวนผู้ที่จําหน่ายเห็ดที่มีฤทธ์ิหลอนประสาทมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น  

การติดตามสารเสพติดอ่ืนๆ (theguardian, 2016) 
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Piperazines : BZP และ mCPP 

สารผสมที่ถูกพบทั้ งในลักษณะของแบบผงแป้ง (Powder) รวมทั้ งสารเสพติดประเภท 
Piperazines ได้ถูกผสมกับยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ เช่น แอมเฟตามีน และ MDMA (Ecstasy) ขณะที่มีการ
จับกุมสารประเภท  BZP และ mCPP ในจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ  การจับกุมสารเสพติดประเภท 
Piperazines ทําได้ยาก 

GHB/GBL และ Ketamine 

GHB (Gamma-Hydroxybutyric acid) ได้รับการควบคุมจากนานาชาติต้ังแต่ปี 2544 ขณะที่ 
Ketamine ซึ่งเป็นเวชภัณฑ์ยา ได้รับการควบคุมจากแต่ละประเทศภายใต้กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดหรือ
เวชภัณฑ์ยา การเสพ GBL (Gamma-Butyrolactone) ซึ่งเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วจะเปลี่ยนเป็น GHB 
อย่างรวดเร็ว ได้รับความกังวลจากประเทศในทวีปยุโรป ซึ่ง GBL ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในประเภทของ
สารต้ังต้น (Precursor) โดยประเทศอิตาลี ลัตเวีย ออสเตรีย สวีเดน สหราชอาณาจักร และนอร์เวย์ ได้
ควบคุม GBL ภายใต้กฎหมายยาเสพติดของแต่ละประเทศ 

ความแพร่หลายของ GHB และเคตามีนในกลุ่มประชาชนทั่วๆไปยังคงอยู่ในระดับตํ่า แต่จะสูงขึ้น
ในเฉพาะกลุ่ม (Specific group) ขณะที่การสํารวจผ่านทางระบบ online โดยมีเป้าหมายที่นักเที่ยว
กลางคืน (Club-goers) ในสหราชอาณาจักรพบว่า 32.4% เคยใช้สารเสพติดประเภทKetamine 1.7% 
เคยใช้สารเสพติดประเภท GHB และ 1.6% เคยใช้สารเสพติดประเภท GBL 

 กฎหมายไทยที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 16 ฉบับ แต่ที่เก่ียวข้องโดยตรงมี 10 ฉบับ คือ  

1. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

4. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

5. พระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

6. พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

7. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

8. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495* 

9. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535*  

10. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการดําเนินการตามคํา
พิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527* 

11. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542* 

12. พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551* 
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13. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
พ.ศ. 2556* 

14. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้สงสัยว่า
การกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบําบัด ฟ้ืนฟูและการ
ดูแลผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 

15. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 109/2557 เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 

16. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 116/2557 เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิด  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 
2557 

หมายเหตุ * เป็นกฎหมายที่ใช้ร่วมแต่มิได้เก่ียวข้องโดยตรง 

 

กฎหมายควบคุมยาเสพติด 

1. ด้านการป้องกันและควบคุม 

1.1 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 

หลักการ/เจตนารมณ์ของกฎหมาย  

เน่ืองจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
ซึ่งได้กระทํากัน ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514  เพ่ือร่วมมือกับ
ประเทศรัฐภาคีอ่ืน ๆ ควบคุมการผลิตการขาย การนําเข้า การส่งออก การนําผ่านหรือการมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาททั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มิให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพของบุคคลและสังคม 

สาระสําคัญของกฎหมาย   

กฎหมายฉบับน้ีมีบทบัญญัติทั้งหมด  119 มาตรา  สาระสําคัญได้แก่ 

1) คําจํากัดความ 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 

“วัตถุออกฤทธ์ิ” หมายความว่า วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือที่ได้
จากส่ิงธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์  ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“วัตถุตํารับ” หมายความว่า สิ่งปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใด ที่มีวัตถุออกฤทธ์ิรวมอยู่ด้วย ทั้งน้ี
รวมทั้งวัตถุออกฤทธ์ิที่มีลักษณะเป็นวัตถุสําเร็จรูปทางเภสัชกรรม ซึ่งพร้อมที่จะนําไปใช้แก่คนหรือสัตว์ได้ 

“วัตถุตํารับยกเว้น” หมายความว่า วัตถุตํารับที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ได้รับ
การยกเว้นจากมาตรการควบคุมบางประการสําหรับวัตถุออกฤทธ์ิที่มีอยู่ในวัตถุตํารับน้ัน 
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“เอกสารกํากับวัตถุออกฤทธ์ิ” หมายความว่า กระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดที่ทําให้ปรากฏความหมาย
ด้วยรูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ อันเก่ียวกับวัตถุออกฤทธ์ิ ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไว้กับภาชนะหรือ
หีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธ์ิ 

“ผลิต” หมายความว่า ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และหมายความรวมถึงเปล่ียนรูป แบ่งบรรจุ 
หรือรวมบรรจุ 

“ขาย” หมายความรวมถึง จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ส่งมอบหรือมีไว้เพ่ือขาย 

“นําเข้า” หมายความว่า นําหรือสั่งเข้าในราชอาณาจักร 

“ส่งออก” หมายความว่า นําหรือส่งออกจากราชอาณาจักร เพ่ือไปต่างประเทศ 

“นําผ่าน” หมายความว่า นําหรือส่งผ่านราชอาณาจักรแต่ไม่รวมถึงการนําหรือส่งวัตถุออกฤทธ์ิ
ผ่านราชอาณาจักรโดยมิได้มีการขนถ่ายออกจากเคร่ืองบินที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 

“เสพ” หมายความว่า การรับวัตถุออกฤทธ์ิเข้าสู่ร่างกายโดยรู้อยู่ว่าเป็นวัตถุออกฤทธ์ิไม่ว่าด้วยวิธี
ใดหรือทางใด 

“ติดวัตถุออกฤทธ์ิ” หมายความว่า เสพเป็นประจําติดต่อกันจนตกอยู่ในสภาพที่จําเป็นต้องพ่ึง
วัตถุออกฤทธ์ิน้ัน โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่าน้ันได้ตามหลักวิชาการ 

“การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การรักษาพยาบาลผู้ติดวัตถุออกฤทธ์ิรวมตลอดถึงการฟ้ืนฟู
สุขภาพและสมรรถภาพ เพ่ือให้บุคคลน้ันกลับคืนสู่สภาพของปกติชน 

“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลหรือสถานพักฟ้ืนที่ให้การรักษาพยาบาลหรือการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพและสมรรถภาพของผู้ติดวัตถุออกฤทธ์ิ ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6 

“สถานที่” หมายความรวมถึง อาคารหรือส่วนของอาคารและบริเวณของสถานที่ด้วย 

“เภสัชกร” หมายความว่า ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันช้ันหน่ึงในสาขาเภสัชกรรม 

“ผู้รับอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้รับ
ใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งต้ังให้เป็นผู้ดําเนินกิจการเก่ียวกับวัตถุออกฤทธ์ิด้วย 

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า 

(1) เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(ก) สําหรับการอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิทุกประเภท 

(ข) สําหรับการอนุญาตให้ผลิต นําเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 และประเภท 4 
หรือนําผ่าน ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิทุกประเภท 

(ค) สําหรับการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธ์ิ ประเภท 3 และประเภท 4 ในกรุงเทพมหานคร 

(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับการอนุญาตให้
ขายวัตถุออกฤทธ์ิประเภท 3 และประเภท 4 ในจังหวัดที่อยู่ในเขตอํานาจ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร 

2) หลักกฎหมายสําคัญ 



17 
 

• คณะกรรมการ 

มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์หรือผู้แทน 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้แทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมตํารวจหรือผู้แทน 
อัยการสูงสุดหรือผู้แทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้แทน ผู้อํานวยการกองสุขภาพจิต 
กรมการแพทย์ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ ให้เลขาธิการเป็น
กรรมการและเลขานุการ และผู้อํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

• อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

มาตรา 11 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็น คําแนะนําหรือความเห็นชอบในเรื่องต่อไปน้ี 

(1) การผลิต ขาย นําเข้า ส่งออก นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิ หรือการขึ้น
ทะเบียนวัตถุตํารับ 

(2) การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การเพิกถอนทะเบียนวัตถุตํารับ หรือการเพิก
ถอนวัตถุตํารับยกเว้น 

(3) การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการผลิต ขาย นําเข้า ส่งออก นําผ่าน มีไว้
ในครอบครอง หรือการนํามาเป็นตัวอย่าง ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิ หรือวัตถุตํารับ ยกเว้นและการตรวจสอบ
สถานที่ผลิต สถานที่ขาย สถานที่เก็บ และสถานที่ประกอบธุรกิจอ่ืน ซึ่งวัตถุดังกล่าว 

(4) การออกกฎกระทรวงหรือประกาศที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(5) เรื่องอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

• อํานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 

มาตรา 49 ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่ขาย 
สถานที่นําเข้า หรือสถานที่เก็บ ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิ ในระหว่างเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี และมีอํานาจนําวัตถุออกฤทธ์ิในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบหรือใน
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี อาจยึดหรืออายัดวัตถุออกฤทธ์ิที่
เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธ์ิและเอกสารที่เก่ียวข้อง
ด้วย เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินคดี 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงให้ผู้รับอนุญาตและบรรดาผู้มีหน้าที่
เก่ียวข้องกับการผลิต การขาย การนําเข้าหรือการเก็บ ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในสถานที่ผลิต สถานที่ขาย 
สถานที่นําเข้า หรือสถานที่เก็บ อํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา 51 วัตถุออกฤทธ์ิรวมทั้งภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธ์ิ และเอกสารที่ได้ยึดหรือ
อายัดไว้ตามมาตรา 49 หรือในกรณีมีการส่งออกหรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี 
ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่พิพากษาให้ริบ และผู้เป็น
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เจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอรับคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึดหรืออายัด หรือวันที่ทราบคําสั่ง
เด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข 

ถ้าสิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้น้ันเป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหาย หรือ
จะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินราคาของวัตถุออกฤทธ์ิ พนักงานเจ้าหน้าที่จะจัดการขายส่ิงที่ได้ยึด
หรืออายัดไว้ก่อนถึงกําหนดตามวรรคหน่ึงก็ได้ได้เงินจํานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดเงินน้ันไว้แทน 

3) กระบวนการ/วิธีการบังคับใช้ 

มาตรา 13 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย นําเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ความใน
วรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข เว้นแต่
พระราชบัญญัติน้ีจะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 มาตรา 13 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย นําเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 เว้นแต่
การผลิตเพ่ือส่งออกและการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 บางชนิด ที่รัฐมนตรีประกาศระบุช่ือตาม
มาตรา 6 (4 ทวิ) โดยได้รับใบอนุญาต 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงสาธารณสุข เว้นแต่พระราชบัญญัติน้ีจะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย นําเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 หรือนําผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิทุกประเภท เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 14 กระทรวงสาธารณสุขอาจอนุญาตให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่าง
ประเทศที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร นําเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ในปริมาณ
พอสมควร เท่าที่จําเป็นต้องใช้ประจําในการปฐมพยาบาล หรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะน้ันได้ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 61 ในกรณีวัตถุตํารับใด 

(1) มีวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง
ปรุงผสมอยู่ 

(2) มีลักษณะที่ไม่อาจก่อให้เกิดมีการใช้ที่ผิดทาง 

(3) ไม่สามารถจะแยกสกัดเอาวัตถุออกฤทธ์ิที่มีอยู่ในวัตถุตํารับน้ันกลับมาใช้ในปริมาณท่ีจะทําให้
เกิดมีการใช้ที่ผิดทาง และ 

(4) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางด้านสุขภาพและสังคมได้ 
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รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นวัตถุตํารับยกเว้นได้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

วัตถุตํารับยกเว้นที่ประกาศตามวรรคสอง รัฐมนตรีอาจประกาศเพิกถอนได้ เมื่อปรากฏว่าวัตถุ
ตํารับน้ันไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึง 

มาตรา 62 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 

มาตรา 62 ตรี ห้ามมิให้ผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 เว้นแต่การเสพตามคําสั่งของผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันช้ันหน่ึงในสาขาทันตกรรมเพ่ือประโยชน์ใน
การรักษาพยาบาลผู้น้ัน 

 มาตรา 62 จัตวา ห้ามมิให้ผู้ใดจูงใจ ชักนํา ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง หรือขู่เข็ญ ให้ผู้อ่ืน
เสพวัตถุออกฤทธ์ิ 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันช้ันหน่ึง ในสาขาทันตกรรม อาจ
แนะนําหรือบังคับให้ผู้อ่ืนเสพเพ่ือประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้น้ันได้ 

 • บทกําหนดโทษ 

มาตรา 89 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 13 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 13ทวิ วรรคหน่ึงต้องระวางโทษจําคุก
ต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี และปรับต้ังแต่หน่ึงแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

 มาตรา 90 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหน่ึง
แสนบาท 

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ให้ความหมาย “วัตถุออกฤทธ์ิ” 
ว่าเป็นวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือที่ได้จากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์ หรืออีกนัยหน่ึง วัตถุออกฤทธ์ิ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใด ๆ ซึ่ง
มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจของผู้ได้รับสารเหล่าน้ี 

การแบ่งประเภทของวัตถุออกฤทธ์ิ ตาม พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 
แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังน้ี 

ประเภทที่ 1 มีอันตรายร้ายแรง มีประโยชน์ด้านการแพทย์น้อยหรือไม่มีเลย ห้ามมิให้ ผู้ใดผลิต 
ขาย นําเข้า หรือส่งออก การนําผ่านต้องมีใบอนุญาตนําผ่าน 

ประเภทที่ 2 มีอันตรายมาก มีประโยชน์น้อยในด้านการแพทย์ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขายนําเข้า หรือ
ส่งออก เว้นแต่การผลิตเพ่ือส่งออกบางชนิดที่รัฐมนตรีประกาศระบุช่ือโดยได้รับอนุญาต การนําผ่านต้องมี
ใบอนุญาตนําผ่าน 

ประเภทที่ 3 มีอันตรายมากแต่ก็มีประโยชน์ด้านการแพทย์มากเช่นกัน ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย 
นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต การนําเข้า-ส่งออกต้องมีใบแจ้ง 

ประเภทที่ 4 มีอันตรายน้อย มีประโยชน์มากด้านการแพทย์ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย นําเข้า 
ส่งออก หรือนําผ่าน เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต การนําเข้า-ส่งออกต้องมีใบแจ้ง 
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วัตถุออกฤทธ์ิ ตามความใน พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ให้รวมถึง 

1. วัตถุที่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกับวัตถุออกฤทธ์ิดังกล่าว 

2. ไอโซเมอร์ใด ๆ ของวัตถุออกฤทธ์ิดังกล่าว ยกเว้นไอโซเมอร์อ่ืนของวัตถุออกฤทธ์ิที่ได้ระบุตัว 
ไอโซเมอร์น้ันๆ เป็นวัตถุออกฤทธ์ิไว้แล้วโดยเฉพาะ 

3. เอสเตอร์และอีเทอร์ใด ๆ และเกลือของวัตถุออกฤทธ์ิดังกล่าวเว้นแต่ที่ได้ประกาศไว้ 

4. วัตถุตํารับที่มีวัตถุออกฤทธ์ิดังกล่าวผสมอยู่ เว้นแต่จะมีการระบุเง่ือนไขเฉพาะไว้ 

เง่ือนไขการนําเข้า ส่งออก การนําผ่านวัตถุออกฤทธ์ิมีดังน้ี 

 

ตารางที่ 2.1 เง่ือนไขการนําเข้า ส่งออก การนําผ่านวัตถุออกฤทธ์ิ 

ประเภทวัตถุ
ออกฤทธ์ิ 

เง่ือนไข 

1. ห้ามนําเข้า ส่งออก การนําผ่านต้องมีใบอนุญาตนําผ่าน 

2. นําเข้า ส่งออก เว้นแต่การผลติเพ่ือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิบางชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ 
ระะบุช่ือโดยได้รับอนุญาตการนําผ่าน ต้องมีใบอนุญาตนาํผ่าน 

3 และ 4 การนําเข้า ส่งออก ต้องมีใบอนุญาต และใบแจ้งการนําเข้า ส่งออก การนําผ่าน ต้องมี
ใบอนุญาตนําผ่าน 

 

วัตถุออกฤทธ์ิ คือ วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาร ที่เป็นสิ่งธรรมชาติ หรือที่เป็นวัตถุสังเคราะห์
ตามท่ีระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการแบ่งวัตถุออกฤทธ์ิออกเป็น 4 ประเภท แต่ละ
ประเภทมีการควบคุมที่ลดลัน่กันตามระดับความรุนแรง และความจําเป็นทางการแพทย์ ดังน้ี 

ประเภท 1 ที่สาํคัญคือ 

1) ไซโลซีน (PSILOCINE) 

2) ไซโลไซบีน (PSILOCYBINE) 

3) เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (TETRAHYDROCANNABINOL) เว้นแต่ที่อยู่ในกัญชา 

ประเภท 2 ที่สําคญัคือ 

1) เฟเททิลลีน (FANETHYLLINE) 

2) อีเฟดรีน (EPHEDRINE) 

3) ซูโดอีเฟดรีน (PSEUDOEPHEDINE) เว้นแต่ที่เป็นส่วนผสมในตํารับยาที่ขึ้นทะเบียน 

4) เซโคบาร์บิตาล (SECOBARBITAL) 

5) เพโมลีน (PEMOLINE) 
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6) โซลพิเดม (ZOLPIDEM) 

ประเภท 3 ที่สําคัญคือ 

1) เพนตาโซซีน (PENTAZOCINE) 

ประเภท 4 ที่สําคัญคือ 

1) ไดอาซีแพม (DIAZEPAM) 

2) เฟนโพรพอเรกซ์ (FENPROPOREX) 

3) คลอไดอาซีพอกไซด์ (CHLORDIAZEPOXIDE) 

ทั้งน้ีตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยผู้อนุญาต” หมายความว่า 

(1) เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(ก) สําหรับการอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิทุก
ประเภท 

(ข) สําหรับการอนุญาตให้ผลิต นําเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 และประเภท 
4 หรือนําผ่าน ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิทุกประเภท 

(ค) สําหรับการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธ์ิ ประเภท 3 และประเภท 4 ในกรุงเทพมหานคร 

(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับการอนุญาตให้
ขายวัตถุออกฤทธ์ิประเภท 3 และประเภท 4 ในจังหวัดที่อยู่ในเขตอํานาจ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 

กฎหมายน้ีให้อํานาจเลขาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการโดยความเห็นหรือ
คําแนะนําของคณะกรรมการ มี อํานาจสั่ งให้จัดส่งผู้ ใดเสพติดซึ่ งวัตถุออกฤทธ์ิ ผู้ น้ันไปรับการ
รักษาพยาบาลหรือการฟ้ืนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ ณ สถานพยาบาลหรือสถานพักฟ้ืนตามที่เห็นสมควร 
เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ในกรณีจําเป็นเก่ียวกับการรักษาพยาบาล หรือการฟ้ืนฟูสุขภาพและ
สมรรถภาพ เลขาธิการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการจะขยายเวลาต่อไปอีกได้ไม่เกินหน่ึงร้อย
แปดสิบวัน (มาตรา 88) และ ให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ให้การรักษา การศึกษาอบรม การดูแล 
ภายหลังการรักษาพยาบาลหรือการฟ้ืนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามสมควรแก่บุคคลดังกล่าว เพ่ือให้
บุคคลน้ันกลับคืนสู่สภาพของปกติชนซึ่งมิได้เสพติดซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิ ผู้ เสพติดซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิให้
หมายความถึงผู้เสพ รับเข้าร่างกายหรือใช้ด้วยวิธีอ่ืนใดซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิและแสดงอาการเสพติดวัตถุออก
ฤทธ์ิที่ตรวจสอบได้ตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ตารางที่ 2.2 ข้อหาหลักและอัตราโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 

ข้อหา ประเภท 1 

ผลิต 
นําเข้า 
ส่งออก 

– จํ าคุ ก  5-20 ปี  และป รับ  100,000 -400,000 บ าท 
(มาตรา 89) 
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ข้อหา ประเภท 1 

ขาย 

นําผ่าน – จําคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท (มาตรา 
90) 

ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ – จําคุก 1-5 ปี และปรับ 20,000-100,000 บาท (มาตรา 
106 ว.1) 

ครอบครองหรือใช้ประโยชน์เกินปริมาณที่
รัฐมนตรี ประกาศกําหนด* 

– ปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธ์ิเกิน 0.5 กรัม (ประมาณ 
25 เม็ด) อีเฟดรีน คํานวณ เป็นสารบริสุทธ์ิเกิน 12 กรัม 
จําคุก 5-20 ปี และปรับ 100,000 –400,000 บาท (มาตรา 
106 ทวิ) 

เสพ – จําคุก 1-5 ปี และปรับ 20,000-100,000 บาท (มาตรา 
106 ตรี) 

จูงใจ ชักนํายุยง ส่งเสริมใช้อุบายหลอกลวง 
หรือขู่เข็ญให้ผูอ่ื้นเสพ 

– จําคุก 2-10 ปี และปรับ 10,000-200,000 บาท (มาตรา 
106 จัตวา) 

– ถา้กระทําต่อหญิงหรือผู้ไมบ่รรลุนิติภาวะ หรือเพ่ือจูงใจ
ให้ผู้อ่ืนกระทําความผิดอาญา หรือเพ่ือประโยชน์ในการ
กระทําความผิดอาญา จําคุก 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 
60,000-500,000 บาท (มาตรา 106 จัตวา ว. 2) 

* หมายเหตุ ข้อหาครอบครองหรือใช้ประโยชน์เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดใช้เฉพาะวัตถุท่ีออกฤทธิ์ฯ ประเภท 
1-2 บางตัว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 92 

1.2 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

หลักการ/เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

เน่ืองจากกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ใช้บังคับมานานแล้วและมี
บทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้การปราบปรามและควบคุม
ยาเสพติดให้โทษเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและเพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยยาเสพติดให้โทษซึ่งประเทศไทยเป็นรัฐภาคีสมาชิกอยู่  

สาระสําคัญของกฎหมาย   

 กฎหมายฉบับน้ีมีบทบัญญัติ  106 มาตรา  เน้ือหาที่สําคัญได้แก่ 

1) คําจํากัดความ 

มาตรา 4 “ยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย
ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทําให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจใน
ลักษณะสําคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึง
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พืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและ
สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย  ทั้งน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่
หมายความถึงยาสามัญประจําบ้านบางตํารับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ 

“ผลิต” หมายความว่า เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุด้วย 

“จําหน่าย” หมายความว่า ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ 

“นําเข้า” หมายความว่า นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

 “ส่งออก” หมายความว่า นําหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร 

“เสพ” หมายความว่า การรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด 

“ติดยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า เสพเป็นประจําติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จําเป็นต้อง
พ่ึงยาเสพติดให้โทษน้ัน โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่าน้ันได้ตามหลักวิชาการ 

“หน่วยการใช้” หมายความว่า เม็ด ซอง ขวด หรือหน่วยอย่างอ่ืนที่ทําขึ้นซึ่งโดยปกติสําหรับการ
ใช้เสพหน่ึงครั้ง 

“การบําบัดรักษา” หมายความว่า การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งรวมตลอดถึงการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการติดตามผลหลังการบําบัดรักษาด้วย 

“สถานพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพักฟ้ืน หรือสถานที่อ่ืนใด
เฉพาะที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสถานที่ทําการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 

 “ข้อความ” หมายความรวมถึงการกระทําให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง 
เครื่องหมายหรือการกระทําอย่างใด ๆ ที่ทําให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

“โฆษณา” หมายความรวมถึงกระทําการไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า แต่ไม่หมายความรวมถึงเอกสารทางวิชาการหรือตําราที่เก่ียวกับการเรียนการ
สอน 

2)  หลักกฎหมายที่สําคัญ 

• ประเภทของยาเสพติด 

มาตรา 7  ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

(1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin) แอมเฟตามีนและเมทแอม
เฟตามีน 

(2) ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน 
(Codeine) ฝิ่นยา (Medicinal Opium) 

(3) ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตํารับยา และมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 
ผสมอยู่ด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(4) ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น อาเซติค
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แอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride) 

(5) ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา พืชกระท่อม 

นอกจากน้ี คําว่า ฝิ่นยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝิ่นที่ได้ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งโดยมีความ
มุ่งหมายเพ่ือใช้ในทางยา 

  

• คณะกรรมการ  

มาตรา 6  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ” 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์หรือผู้แทน อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้แทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมตํารวจหรือผู้แทน อธิบดี
กรมอัยการหรือผู้แทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้แทน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม และ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ อ่ืนอีกไม่ เกินเจ็ดคนซึ่ งรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการ และให้เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้ากองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา 5 พระราชบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับแก่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข  แต่ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รายงานการรับ การจ่าย 
การเก็บรักษา และวิธีการปฏิบัติอย่างอ่ืนที่เก่ียวกับการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 

ให้คณะกรรมการทราบทุกหกเดือน แล้วให้คณะกรรมการเสนอพร้อมกับให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี
เพ่ือสั่งการต่อไป 

มาตรา 8 รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(1) ระบุช่ือยาเสพติดให้โทษว่า ยาเสพติดให้โทษช่ือใดอยู่ในประเภทใด 

(2) เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงช่ือหรือประเภทยาเสพติดให้โทษตาม (1) 

(3) กําหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธ์ิ หรือลักษณะอ่ืนของยา
เสพติดให้โทษตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ 

(4) กําหนดจํานวนและจํานวนเพ่ิมเติมซึ่งยาเสพติดให้โทษที่จะต้องใช้ในทางการแพทย์และทาง
วิทยาศาสตร์ทั่วราชอาณาจักรประจําปี 

(5) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้
ผลิต นําเข้า จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองได้ 

(6) กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3  

(7) จัดต้ังสถานพยาบาล 

(8) กําหนดระเบียบข้อบังคับ เพ่ือควบคุมการบําบัดรักษาและระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล 

• อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
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มาตรา 13  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(1) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีตามมาตรา 5 

(2) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีเพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา 8 

(3) ให้ความเห็นชอบต่อผู้อนุญาตในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(4) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการกําหนดตําแหน่งและระดับของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(5) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี เพ่ือวางระเบียบปฏิบัติราชการในการประสานงานกับสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงทบวงกรมอ่ืน 

(6) ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการอนุญาตให้ผลิต จําหน่าย นําเข้า ส่งออกหรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 และในประเภท 5 

(7) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

3) กระบวนการ/วิธีการบังคับใช้ 

 

ตารางที่ 2.3 บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ประเภท 1 

ความผิด บทกําหนดโทษ มาตรา 

• ผลิต นําเข้า หรือส่งออก อันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา 15 

จําคุกตลอดชีวิต 
และปรับต้ังแต่หนึ่งล้านบาท ถึงห้าล้าน
บาท 

มาตรา 65 วรรค 1 

• ผลิต นําเข้า หรือส่งออก อันเป็น
การกระทําเพ่ือจําหน่าย 

ประหารชีวิต มาตรา 65 วรรค 2 

• ผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวม
บรรจุ และมีปริมาณยาเสพติดไม่ถึง
ปริมาณท่ีกําหนด 

จําคุกต้ังแต่ 4 ปี - 15 ปี 
หรือปรับต้ังแต่ 80,000 - 300,000 
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 65 วรรค 3 

• ผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวม
บรรจุ และมีปริมาณยาเสพติดไม่ถึง
ปริมาณท่ีกําหนด เปน็การกระทํา
เพ่ือจําหน่าย 

จําคุกต้ังแต่ 4 ปี - ตลอดชีวิต 
และปรับต้ังแต่ 400,000 - 5,000,000 
บาท 

มาตรา 65 วรรค 4 

• จําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือ
จําหน่าย และมีปริมาณยาเสพติดไม่
ถึงปริมาณท่ีกําหนด  

จําคุกต้ังแต่ 4 ปี - 15 ปี  
หรือปรับต้ังแต่ 80,000 - 300,000 
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 66 วรรค 1 

• จําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือ
จําหน่าย มีปริมาณคํานวณเป็นสาร
บริสุทธ์ิ  
ต้ังแต่ปริมาณท่ีกําหนด ตามตารางท่ี 
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ความผิด บทกําหนดโทษ มาตรา 

2  แต่ 

- ไม่เกิน 20 กรัม 
จําคุกต้ังแต่ 4 ปี - ตลอดชีวิต 
และปรับต้ังแต่ 400,000 - 5,000,000 
บาท 

มาตรา 66 วรรค 2 

- เกิน 20 กรัมข้ึนไป 
จําคุกตลอดชีวิต 
และปรับต้ังแต่หนึ่งล้าน - ห้าล้านบาท 
หรือประหารชีวิต 

มาตรา 66 วรรค 3 

• ครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต 
และมีปริมาณยาเสพติด ไม่ถึง
ปริมาณท่ีกําหนด  

จําคุกต้ังแต่ 1 ปี - 10 ปี 
หรือปรับต้ังแต่ 20,000 - 200,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 67 

• ผู้ใดเสพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 
57 

จําคุกต้ังแต่ 6 เดือน - 3 ปี 
หรือปรับต้ังแต่ 10,000 - 60,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 91 

• ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้อ่ืนเสพ 
จําคุกต้ังแต่ 1 ปี - 5 ปี 
หรือ ปรับต้ังแต่ 20,000 - 100,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 93/1 วรรค 1 

• ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้
กําลังประทุษร้าย หรือข่มขืนใจ ให้
ผู้อ่ืนกระทําความผิดฐานผลิต นําเข้า 
ส่งออก จําหน่าย ครอบครองเพื่อ
จําหน่าย หรือครอบครองซ่ึงยาเสพ
ติดให้โทษ 

ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่าของโทษที่
กฎหมายบัญญัติไว้ 
สําหรับความผิดนั้น 

มาตรา 93/2 

ท่ีมา ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (http://www.fda.moph.go.th/fda- 
    net/html/product/addict/lawtable1.html) 
 
ตารางที่ 2.4 การผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตาม
ปริมาณดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าเป็นการผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย (ตามมาตรา 
15 วรรค 3) 

ชื่อยาเสพติดให้โทษ 
มีปริมาณคํานวณ 
เป็นสารบริสุทธิ์
ต้ังแต ่ 

หรือมียาเสพติดที่
มีสารดังกล่าว
ผสมอยู่จํานวน
หน่วยการใช ้

หรือมีนํ้าหนัก
สุทธิต้ังแต ่ 

1. เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล 
เอส ด ี

0.75 มก.ขึ้นไป 
15 หน่วยการใช้
ขึ้นไป 

300 มก.ขึ้นไป 

2. แอมเฟตามีน หรืออนพุันธ์แอม
เฟตามีน 

375 มก.ขึ้นไป 
15 หน่วยการใช้ 

ขึ้นไป 
1.5 กรัม ขึ้นไป 
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ชื่อยาเสพติดให้โทษ 
มีปริมาณคํานวณ 
เป็นสารบริสุทธิ์
ต้ังแต ่ 

หรือมียาเสพติดที่
มีสารดังกล่าว
ผสมอยู่จํานวน
หน่วยการใช ้

หรือมีนํ้าหนัก
สุทธิต้ังแต ่ 

3. ยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 1 
นอกจาก (1) และ (2) 

3 กรัม ขึ้นไป 
  

ท่ีมา ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (http://www.fda.moph.go.th/fda- 
    net/html/product/addict/lawtable1.html) 

 

ตารางที่ 2.5 ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 

ความผิด บทกําหนดโทษ มาตรา 

• ผลิต นําเข้า หรือส่งออก อันเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา 16 

จําคุกตั้งแต่ 1 ปี - 10 ปี  
และปรับตั้งแต่ 100,000 - 

1,000,000 บาท 
มาตรา 68 วรรค 1 

• ผลิต นําเข้า หรือส่งออก ซึง่มอร์ฟีน 
ฝ่ิน หรือโคคาอีน 

จําคุกตั้งแต่ 20 ปี - ตลอดชีวิต  
และปรับตั้งแต่ 2,000,000 - 

5,000,000 บาท 
มาตรา 68 วรรค 2 

• ครอบครอง อนัเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 
17 

จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 
100,000 บาท  
หรือทั้งจําทั้งปรบั 

มาตรา 69 วรรค 1 

• จําหน่าย หรือครอบครองเพื่อ
จําหน่าย อันเปน็การฝ่าฝืนมาตรา 17 

จําคุกตั้งแต่ 1 ปี - 10 ปี  
หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 

บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรบั 

มาตรา 69 วรรค 2 

• จําหน่าย หรือครอบครองเพื่อ
จําหน่าย ซึ่งมอร์ฟีน ฝ่ิน หรอืโคคาอีน 
มีปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถงึ 
100 กรัม 

จําคุกตั้งแต่ 3 ปี - 20 ปี  
หรือปรับตั้งแต่ 60,000 - 400,000 

บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรบั 

มาตรา 69 วรรค 3 

• จําหน่าย หรือครอบครองเพื่อ
จําหน่าย ซึ่งมอร์ฟีน ฝ่ิน หรอืโคคาอีน 
มีปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ตัง้แต่ 
100 กรัมขึ้นไป 

จําคุกตั้งแต่ 5 ปี - ตลอดชีวิต  
และปรับตั้งแต่ 500,000 - 

5,000,000 บาท 
มาตรา 69 วรรค 3 

• ผู้ได้รับใบอนุญาตจําหน่าย หรือมีไว้
ในครอบครอง ตามมาตรา 17 กระทํา
การฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึง วรรคสอง 
หรือวรรคสาม 

จําคุกไม่เกิน 5 ปี  
และปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 69 วรรค 4 
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ความผิด บทกําหนดโทษ มาตรา 

• ผู้ใดเสพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58 
จําคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 3 ปี  

หรือปรับตั้งแต่ 10,000 - 60,000 
บาท หรอืทัง้จําทั้งปรับ 

มาตรา 91 

• ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เขญ็ ใช้
กําลังประทุษร้าย ใช้อํานาจครอบงําผิด
คลองธรรม หรอืใช้วิธขี่มขืนใจด้วย
ประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพ 

จําคุกตั้งแต่ 1 ปี - 10 ปี  
และปรับตั้งแต่ 100,000 - 

1,000,000 บาท 
มาตรา 93 

• ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ 
จําคุกตั้งแต่ 1ปี - 5 ปี  

หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 
บาท หรอืทัง้จําทั้งปรับ 

มาตรา 93/1 วรรค 1 

ท่ีมา ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (http://www.fda.moph.go.th/fda- 
    net/html/product/addict/lawtable1.html) 
 

ตารางที่ 2.6 ยาเสพติดให้โทษประเภท 3 

ความผิด บทกําหนดโทษ มาตรา 

• ผลิต หรือนําเข้า โดยมิไดร้ับ
อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 20 

จําคุกตั้งแต่ 1 ปี - 3 ปี  
และปรับตั้งแต่ 100,000 - 300,000 
บาท 

มาตรา 70 

• จําหน่าย ครอบครองเพื่อจําหน่าย 
หรือส่งออก โดยมิได้รับอนุญาต โดยมี
จํานวนยาเสพตดิให้โทษ ไม่เกินที่
กําหนดตาม มาตรา 20 วรรค 4 

จําคุกไม่เกิน 1 ปี  
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

มาตรา 71 วรรค 1 

• จําหน่าย ครอบครองเพื่อจําหน่าย 
หรือส่งออก โดยมิได้รับอนุญาต โดยมี
จํานวนยาเสพตดิให้โทษ เกินจํานวน
ตามมาตรา 20 วรรค 4  

จําคุกไม่เกิน 2 ปี  
และปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

มาตรา 71 วรรค 2 

• นําเข้า หรือส่งออก อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 22  
(ผู้รับอนุญาตจะต้องไดร้ับใบอนญุาต
ทุกครัง้ ที่มกีารนําเข้า หรือส่งออก) 

จําคุกไม่เกิน 1 ปี  
และปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

มาตรา 72 

• ผลิต นําเข้า หรือส่งออก ซึง่ยาปลอม 
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39 (1) 

จําคุกตั้งแต่ 3 ปี - 20 ปี  
และปรับตั้งแต่ 300,000 - 
2,000,000 บาท 

มาตรา 82 

• จําหน่ายซึ่งยาปลอม อันเป็นการฝ่า จําคุกไม่เกิน 5 ปี  มาตรา 83 
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ความผิด บทกําหนดโทษ มาตรา 

ฝืนมาตรา 39(1) และปรับไม่เกิน 500,000 บาท 

• ผลิต นําเข้า หรือส่งออก ซึง่ยาผิด
มาตรฐาน หรือเส่ือมคุณภาพ อันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา 39(2) หรือ (3) 

จําคุกไม่เกิน 3 ปี  
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

มาตรา 84 

• จําหน่ายซึ่งยาผิดมาตรฐาน หรือเส่ือม
คุณภาพ อันเปน็การฝ่าฝืนมาตรา 
39(2) หรือ (3) 

จําคุกไม่เกิน 1 ปี  
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรอืทั้ง
จําทั้งปรับ 

มาตรา 85 

• ผลิต นําเข้า หรือส่งออก ซึง่ยาที่ไม่ได้
ขึ้นทะเบียนตํารบัยา หรือเพิกถอน
ทะเบียนตํารับยา อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 39(4) หรือ (5) 

จําคุกไม่เกิน 5 ปี  
และปรับไม่เกิน 500,000 บาท 

มาตรา 86 

• จําหน่ายยาทีม่ิได้ขึ้นทะเบยีนตํารับยา 
หรือเพิกถอนทะเบียนตํารับยา อันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา 39(4) หรือ (5) 

จําคุกไม่เกิน 3 ปี  
และปรับไม่เกิน 300,000 บาท 

มาตรา 87 

• ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ตามมาตรา 20 

ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ มีอํานาจส่ังพกัใช้
ใบอนุญาตได้ โดยมีกําหนดครัง้ละไม่
เกินหนึง่ร้อยแปดสิบวัน 

มาตรา 52 

ท่ีมา ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (http://www.fda.moph.go.th/fda- 
    net/html/product/addict/lawtable1.html) 
 
ตารางที่  2.7 ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 

ความผิด บทกําหนดโทษ มาตรา 

• ผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย อันเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา 26 

จําคุกตั้งแต่ 1 ปี - 10 ปี  
และปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 
บาท 

มาตรา 73 วรรค 1 

• ผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย  
ตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป 

จําคุกตั้งแต่ 1 ปี - 15 ปี  
และปรับตั้งแต่ 100,000 - 
1,500,000 บาท 

มาตรา 73 วรรค 2 

• ครอบครอง 
จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 
100,000 บาท  
หรือทั้งจําทั้งปรบั 

มาตรา 74 

ท่ีมา ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
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ตารางที่ 2.8 ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

ความผิด บทกําหนดโทษ มาตรา 

• ผลิต นําเข้า หรือส่งออก อันเป็นการฝ่า
ฝืนมาตรา 26 

จําคุกตั้งแต่ 2 ปี - 15 ปี  
และปรับตั้งแต่ 200,000 - 
1,500,000 บาท 

มาตรา 75 วรรค 1 

• ผลิต นําเข้า หรือส่งออกพืชกระท่อม 
จําคุกไม่เกิน 2 ปี  
และปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

มาตรา 75 วรรค 2 

• ครอบครอง 
จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 
100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรบั 

มาตรา 76 วรรค 1 

• ครอบครองพชืกระทอ่ม 
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
20,000 บาท หรือทัง้จําทั้งปรับ 

มาตรา 76 วรรค 2 

• จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพือ่
จําหน่าย โดยมีจํานวนไม่ถงึ 10 กิโลกรัม 

จําคุกตั้งแต่ 2 ปี - 10 ปี  
หรือปรับตั้งแต่ 40,000 - 200,000 
บาท หรอืทัง้จําทั้งปรับ 

มาตรา 76/1 วรรค 1 

• จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพือ่
จําหน่าย โดยมีจํานวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัม
ขึ้นไป 

จําคุกตั้งแต่ 2 ปี - 15 ปี  
และปรับตั้งแต่ 200,000 -1,500,000 
บาท 

มาตรา 76/1 วรรค 2 

• จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพือ่
จําหน่ายพืชกระท่อม โดยมีจํานวนไม่ถึง 
10 กิโลกรัม 

จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 
40,000 บาท หรือทัง้จําทั้งปรับ 

มาตรา 76/1 วรรค 3 

• จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพือ่
จําหน่ายพืชกระท่อม โดยมีจํานวนตั้งแต่ 
10 กิโลกรัมขึ้นไป 

จําคุกไม่เกิน 2 ปี  
และปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

มาตรา 76/1 วรรค 4 

• ผู้ใดเสพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
20,000 บาท หรือทัง้จําทั้งปรับ 

มาตรา 92 วรรค 1 

• ผู้ใดเสพพืชกระท่อม 
จําคุกไม่เกิน 1 เดือน  
หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

มาตรา 92 วรรค 2 

• ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ 
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 
20,000 บาท หรือทัง้จําทั้งปรับ 

มาตรา 93/1 วรรค 2 

ท่ีมา ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (http://www.fda.moph.go.th/fda- 
    net/html/product/addict/lawtable1.html) 

 

บทกําหนดโทษตามตารางข้างต้นน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงจากหนังสือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมอีกครั้งในฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ด้วยเหตุผล 
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คือ เน่ืองจากสภาพปัญหาเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สมควร
ปรับปรุงพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น โดยแก้ไขโทษในความผิด
เก่ียวกับการมีไว้ในครอบครอง มีไว้ในครองครองเพื่อจําหน่าย และจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษจํานวน
เล็กน้อยให้มีโทษขั้นสูงลดลงเพ่ือให้เหมาะสมกับความผิด และให้บุคคลซึ่งต้องหาว่าเสพเข้าสู่กระบวนการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และให้ศาลสามารถลงโทษได้ 
เมื่อมีคํารับสารภาพ โดยพนักงานอัยการไม่ต้องสืบพยานประกอบเสมอไป และให้ศาลสามารถใช้
มาตรการรอการกําหนดโทษ หรือ รอการลงโทษได้กว้างขวางขึ้น นอกจากน้ีมีมาตรการให้ทางราชการ
สามารถขออนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ เพ่ือ
ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ และเพ่ิมมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ โดยให้มีการค้นได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น การให้มีอํานาจ
สั่งตรวจ หรือ ทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายหรือไม่ และเพ่ิมขอบเขต
ให้ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย หรือผู้เสพและจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษท่ีมีจํานวนเล็กน้อย  
มีโอกาสสมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษาได้กว้างขวางขึ้น รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษให้ลดหลั่นกันตาม
ความร้ายแรงของการกระทําความผิด และใช้มาตรการโทษปรับเป็นหลักในการลงโทษผู้กระทําผิด ที่มุ่ง
หมายประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกําหนดมาตรการควบคุมการครอบครองเพ่ือจําหน่ายยาทั่วไป ซึ่ง
มีส่วนผสมของยาเสพติดให้โทษและกําหนด วิธีการและควบคุมการโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  การ
บําบัดรักษาสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพ่ือให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม 

บทบัญญัติที่สําคัญ แต่ไม่ได้รับความสนใจและส่งเสริมอย่างจริงจัง บทยกเว้นโทษ ตาม พ.ร.บ. ยา
เสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 94  กรณีผู้เสพสมัครใจขอเข้ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อน
ความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พ้นจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพราะในทางปฏิบัติ 
การเข้าถึงสถานบําบัดค่อนข้างยากลําบากเพราะมีไม่เพียงพอ  อีกทั้งผู้เสพยังรู้สึกอายที่ต้องเข้าสถานที่
ดังกล่าว  รวมถึงยังมีความรู้สึกกลัวที่จะถูกจับกุม 

มาตรา 94  ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือ
จําหน่าย หรือเสพและจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษตามลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และได้สมัครใจขอเข้ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อ 
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจอีกทั้งได้ปฏิบัติครบถ้วน  

ตามระเบียบข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบําบัดรักษา และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาล
ดังกล่าว จนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รฐัมนตรีกําหนดแล้ว ให้พ้นจากความผิด
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงกรณีความผิดที่ได้กระทําไปภายหลังการสมัครใจเข้ารับการ 
บําบัดรักษา 

การรับเข้าบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

  

 1.3 ประกาศบัญชียาเสพติดท้ายประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 108/2557 

 เน่ืองจากมีประกาศบัญชียาเสพติดท้ายประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 108/2557 
ได้กําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของยาเสพติด ดังน้ี 
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1 ลักษณะ ชนิด และประเภทของยาเสพติด สําหรับความผิดฐานเสพ มีดังต่อไปน้ี  

(1) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 มี 6 ชนิด ได้แก่  

(ก) เฮโรอีน  

(ข) เมทแอมเฟตามีน  

(ค) แอมเฟตามีน  

(ง) 3, 4 เมทิลลิน ไดออกซิเมทแอมเฟตามีน  

(จ) เมทิลลีนไดออกซิแอมเฟตามีน  

(ฉ) เอ็น เอทิล เอ็มดิเอ หรือเอ็มดิอิ  

(2) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 มี 2 ชนิด ได้แก่  

(ก) โคคาอีน  

(ข) ฝิ่น  

(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มี 1 ชนิด ได้แก่ กัญชา  

(4) สารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  

ยาเสพติดให้โทษตาม (1) และ (2) ให้รวมถึงวัตถุที่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน แต่มีสูตรโครงสร้างทาง
เคมีอย่างเดียวกันกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว และเกลือใด ๆ ของยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย 

2. ปริมาณของยาเสพติดตาม 1 สําหรับความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง มีดังต่อไปน้ี  

(1) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1  

(ก) เฮโรอีนมีนํ้าหนักสุทธิไม่เกินหน่ึงร้อยมิลลิกรัม  

(ข) เมทแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษหรือมีนํ้าหนักสุทธิไม่เกินห้าร้อยมิลลิกรัม  

(ค) แอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
หรือมีน้ําหนักสุทธิไม่เกินห้าร้อยมิลลิกรัม  

(ง) 3,4-เมทิลลินไดออกซิเมทแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมาย
เมทิลลินไดออกซีแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมี
นํ้าหนักสุทธิไม่เกินหน่ึงพันสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัม  

(ฉ) เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ หรือเอ็มดีอี มีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วย
ยาเสพติดให้โทษ หรือมีนํ้าหนักสุทธิไม่เกินหน่ึงพันสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัม  

(2) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  

(ก) โคคาอีนมีนํ้าหนักสุทธิไม่เกินสองร้อยมิลลิกรัม  

(ข) ฝิ่นมีนํ้าหนักสุทธิไม่เกินห้าพันมิลลิกรัม  
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(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ได้แก่ กัญชามีนํ้าหนักสุทธิไม่เกินห้าพันมิลลิกรัม 

ยาเสพติดให้โทษตาม (1) และ (2) ให้รวมถึงวัตถุที่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน แต่มีสูตรโครงสร้างทาง
เคมีอย่างเดียวกันกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว และเกลือใด ๆ ของยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย  

 

1.4 พระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม  

 หลักการ/เจตนารมณ์ของกฎหมาย  

พระราชบัญญัติดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมรักษาการและให้ความหมาย“สารระเหย”  ว่าเป็นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศ
ว่าเป็นสารระเหย ผู้ที่ติดสารระเหยคือผู้ซึ่งต้องใช้สารระเหยบําบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจเป็น
ประจํา โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่าน้ันได้ตามหลักวิชาการ ด้วยเหตุผลคือมีการนําสารระเหยหรือ
วัตถุหรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปมีสารระเหยผสมหรือเจือปนอยู่ ซึ่งผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือทาง
อ่ืน ไปใช้สูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด อันก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากแก่ผู้สูด ดม โดยเฉพาะเยาวชน ประกอบกับ
ยังไม่มีกฎหมายใช้บังคับแก่สารระเหยโดยเฉพาะ  สมควรที่จะดําเนินการป้องกันการใช้สารระเหยไป
ในทางที่ไม่ถูกต้อง และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาความปลอดภัย
สาธารณะ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดน้ี  

สาระสําคัญของกฎหมาย   

กฎหมายฉบับน้ีมีบทบัญญัติทั้งหมด  31 มาตรา  สาระสําคัญได้แก่ 

1) คําจํากัดความ 

มาตรา 3  

“สารระเหย” หมายความว่า สารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศว่าเป็นสารระเหย 

“ผู้ติดสารระเหย” หมายความว่า ผู้ซึ่งต้องใช้สารระเหยบําบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ
เป็นประจํา โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่าน้ันได้ตามหลักวิชาการ 

“ผลิต” หมายความว่า ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และให้หมายความรวมถึงเปลี่ยนรูป แบ่ง
บรรจุ หรือรวมบรรจุด้วย 

“การบําบัดรักษา” หมายความว่า การบําบัดรักษาผู้ติดสารระเหย ซึ่งรวมตลอดถึงการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และการติดตามผลภายหลังการบําบัดรักษาด้วย 

“ขาย” หมายความรวมถึงจําหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 
หรือมีไว้เพ่ือขายด้วย 

“นําเข้า” หมายความว่า นําหรือสั่งเขา้มาในราชอาณาจักร 

“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 4 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหยตามพระราชกําหนดน้ี 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามพระราชกําหนดน้ี 
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2 ) หลักกฎหมายสําคัญ 

• อํานาจของรัฐมนตรี 

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(1) ระบุช่ือ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น สารระเหย เมื่อ
รัฐมนตรีเห็นว่าอาจนําไปใช้หรือได้นําไปใช้เพ่ือบําบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ 

(2) เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงช่ือ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่
เป็นสารระเหย 

(3) กําหนดสถานพยาบาลที่ให้การบําบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหย 

(4) กําหนดการอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติตามพระราชกําหนดน้ี 

 • คณะกรรมการ 

มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย” 
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมคุม
ประพฤติ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังอีก
ไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ให้แต่งต้ังจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน 

ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ อํานวยการกองควบคุมวัตถุ เสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

• อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

มาตรา 9 ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ให้คําแนะนําหรือความเห็นต่อรัฐมนตรีในเรื่องต่อไปน้ี 

(1) การออกประกาศตามมาตรา 4 

(2) การกําหนดนโยบายหรือมาตรการเก่ียวกับการป้องกันการใช้สารระเหย หรือการบําบัดรักษา 

(3) การวางระเบียบว่าด้วยการรับเข้าบําบัดรักษา การบําบัดรักษา และการดูแลผู้ติดสารระเหยใน
สถานพยาบาล 

(4) การออกกฎกระทรวงตามพระราชกําหนดน้ี 

(5) เรื่องอ่ืนตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
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 • อํานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 

มาตรา 19 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า 
สถานที่ขาย หรือสถานท่ีเก็บสารระเหยในระหว่างเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราช
กําหนดน้ี และในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ อาจยึดสารระเหย 
ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหยหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินคดีได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง ให้ผู้ผลิต ผู้นําเข้า หรือผู้ขายสารระเหย 
และบรรดาผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการผลิต การนําเข้า หรือการขาย ในสถานที่ผลิต สถานที่นําเข้า 
สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บสารระเหย อํานวยความสะดวกตามสมควร 

3) กระบวนการ/วิธีการบังคับใช้ 

มาตรา 12 ผู้ผลิตสารระเหยต้องจัดให้มีภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ
ที่บรรจุสารระเหย เพ่ือเป็นการเตือนให้ระวังการใช้สารระเหยดังกล่าว ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 13 ผู้นําเข้าสารระเหยก่อนนําออกขาย ต้องจัดให้มีภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่
ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหยเพ่ือเป็นการเตือนให้ระวังการใช้สารระเหยดังกล่าว ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 14 สารระเหยที่ผู้ขายจะขายนั้นต้องมีภาพ เครื่องหมายหรือข้อความท่ีผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า
ได้จัดให้มีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุตามมาตรา 12 หรือมาตรา 13 อยู่ครบถ้วน  

มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดขายสารระเหยแก่ผู้ที่มีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ เว้นแต่เป็นการขาย
โดยสถานศึกษาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  

มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดขาย จัดหา หรือให้สารระเหยแก่ผู้ซึ่งตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหย  

มาตรา 17 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้สารระเหยบําบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีสูด 
ดม หรือวิธีอ่ืนใด  

มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดจูงใจ ชักนํา ยุยงส่งเสริม หรือใช้อุบายหลอกลวงให้บุคคลอ่ืนใช้สาร
ระเหยบําบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด 

มาตรา 24/2 ผู้ใดใช้สารระเหยบําบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ และได้สมัครใจขอเข้า
รับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจ โดยได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการรับเข้าบําบัดรักษา การบําบัดรักษา 
และการดูแลผู้ติดสารระเหยในสถานพยาบาลดังกล่าวจนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีกําหนดแล้ว ให้ผู้น้ันพ้นจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณี
ความผิดที่ได้กระทําไปภายหลังการสมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษา 

• บทกําหนดโทษ 

มาตรา 25 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 19 
วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



36 
 

มาตรา 25 ทวิ ในกรณีที่มีการยึดสารระเหยตามมาตรา 19 วรรคหน่ึง หรือตามกฎหมายอ่ืน และ
ไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล เพราะเหตุที่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิดและพนักงานอัยการสั่งให้งด
การสอบสวน หรือเพราะพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีถ้าไม่มีผู้ใดมาอ้างว่าเป็นเจ้าของภายใน
กําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ยึด ให้สารระเหยน้ันตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข และให้กระทรวง
สาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ถ้าผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของตามวรรคหน่ึง แสดงต่อคณะกรรมการได้ว่าเป็นเจ้าของแท้จริงและไม่ได้รู้
เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด ให้คณะกรรมการสั่งให้คืนสารระเหยแก่เจ้าของ  

ถ้าสารระเหยน้ันยังคงอยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา 25 ตรี ในกรณีที่มีการฟ้องคดีความผิดเก่ียวกับสารระเหยต่อศาลและไม่ได้ 

มีการโต้แย้งเรื่องประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย ถ้า
ศาลช้ันต้นมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ริบสารระเหย ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น 
และไม่มีคําเสนอว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบ
วันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ริบสารระเหยน้ัน ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

พระราชบัญญัติได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ด้วยเหตุผลที่สภาพปัญหาการใช้
สารระเหยบําบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจได้ทวีความรุนแรงย่ิงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน สมควรปรับปรุงพระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน โดยให้โอกาสแก่ผู้ใช้สารระเหยบําบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจได้สมัครใจเข้ารับการ
บําบัดรักษาในสถานพยาบาล และยกเลิกบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวกับการบังคับรักษา เพ่ือให้ผู้ใช้สาร
ระเหยดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจตามกฎหมายว่าด้วย
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  และเมื่อได้รับการบําบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพแล้วมีโอกาสกลับ
เข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข โดยให้ถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วย และโดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กกําหนด
ว่า เด็ก คือบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  ดังน้ัน เพ่ือเป็นการคุ้มครองเด็กมากย่ิงขึ้น จึงห้ามขาย
สารระเหยแก่ผู้ซึ่งมีอายุตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ
ดําเนินการ จึงปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย รวมทั้งให้อํานาจรัฐมนตรี
วางระเบียบเก่ียวกับการรับเข้าบําบัดรักษา การบําบัดรักษา และการดูแลผู้ติดสารระเหยในสถานพยาบาล 
และประกาศกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  กับได้ปรับปรุงบทกําหนดโทษให้เหมาะสม
ย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 กฎหมายน้ีได้กําหนดสถานพยาบาลที่ให้การบําบัดรักษาแก่ผู้ติดสารระเหย ตามมาตรา 24/2 ผู้ใด
ใช้สารระเหยบําบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ และได้สมัครใจขอเข้ารับการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ โดยได้
ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการรับเข้าบําบัดรักษา การบําบัดรักษา และการดูแลผู้ติดสารระเหยใน
สถานพยาบาลดังกล่าวจนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีกําหนดแล้ว ให้ผู้
น้ันพ้นจากความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณีความผิดที่ได้กระทําไปภายหลังการสมัคร
ใจเข้ารับการบําบัดรักษา 
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1.5 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495 

          โภคภัณฑ์ หมายความว่า เครื่องอุปโภคบริโภค และหมายความรวมตลอดถึงสิ่งที่ระบุไว้ใน
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 

ตามกฎหมายน้ี มาตรา 4  บัญญั ติให้รัฐบาลมี อํานาจควบคุมโภคภัณฑ์ได้โดยออกเป็น
กฎกระทรวง  

กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 
2495 ข้อที่ 1-2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออก
กฎกระทรวง ให้กรดแอซีติกล้วน (Giacial acetic acid, CH3-COOH) หรือช่ือที่เรียกเป็นอย่างอ่ืนแต่มี
สูตรโครงสร้างอย่างเดียวกันน้ีที่มีความบริสุทธ์ิต้ังแต่ ร้อยละ 90 คิดตามอัตราส่วนนํ้าหนักต่อนํ้าหนัก และ
มีปริมาณต้ังแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป เป็นโภคภัณฑ์ควบคุม ด้วยเหตุผลเพราะมีการนํากรดแอซีติกล้วน 
(Glacial acetic acid) ไปแปรสภาพเป็นนํ้ายาเคมีแอซีติกแอนไฮไดรด์ (Acetic anhydride) และนํ้ายา
เคมีแอซีติลคอลไรด์ (Acetyl chloride) ซึ่งเป็นสารเคมีที่สามารถนําไปใช้ในการผลิตเฮโรอีน อันเป็นยา
เสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง จึงต้องระบุกรดน้ีเป็นโภคภัณฑ์ควบคุม และแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุม
โภคภัณฑ์ไว้ด้วย (ร.จ. เล่ม 109 ตอนที่ 20 หน้า 35 วันที่ 13 มีนาคม 2535) 

การควบคุมตามความในมาตรา 4 ให้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาเพ่ือการดังต่อไปน้ี 

          1. จํากัดปริมาณโภคภัณฑ์ซึ่งบุคคลจะมีไว้ในครอบครองได้ 

          2. จํานวนปริมาณโภคภัณฑ์ซึ่งบุคคลจะได้มา 

          3. วางระเบียบในการค้า การจําหน่าย การเก็บรักษา และการกระทําอย่างหน่ึงอย่างใดเก่ียวกับ
โภคภัณฑ์ ตลอดจนการควบคุมร้านค้าทั้งปวงซึ่งจําหน่ายโภคภัณฑ์ 

          4. กําหนดเวลา และสถานที่ และพฤติการณ์ในการจําหน่ายโภคภัณฑ์ 

          5. จํากัดชนิด ปริมาณ ประเภทแห่งโภคภัณฑ์ซึ่งอนุญาตให้จําหน่ายได้ 

          6. ห้ามการจําหน่ายหรือการใช้โภคภัณฑ์ 

          7. กําหนดวิธีการปันส่วนโภคภัณฑ์ 

          8. กําหนดกิจการและกําหนดวิธีดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือบรรลุจุดประสงค์ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4 

ตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2545 และให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา
ควบคุมโภคภัณฑ์ ฉบับก่อน โดยกําหนดตามมาตรา 4 ให้โภคภัณฑ์ควบคุมตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กําหนดให้สารกาเฟอีน (Caffeine) เป็นโภคภัณฑ์ควบคุมและแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโภคภัณฑ์ 
พ.ศ. 2545 ด้วยเหตุผลเพราะได้มีการนําสารกาเฟอีนซึ่งได้ระบุให้เป็นโภคภัณฑ์ควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมโภคภัณฑ์แล้ว ไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นยาเสพ
ติดให้โทษชนิดร้ายแรง อันเป็นการทําลายสวัสดิภาพของประชาชน เพ่ือป้องกันมิให้มีการนําสารกาเฟอีน
ไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยาเสพติดให้โทษ สมควรปรับปรุงวิธีการควบคุมและวางระเบียบในการนํา 
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ขนย้าย จําหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพซึ่งโภคภัณฑ์ดังกล่าวในทุกท้องที่ทั่ว 

 

2. ด้านการปราบปราม  

2.1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 

หลักการ/เจตนารมณ์ของกฎหมาย  

รัฐบาลน้ีมีนโยบายที่จะป้องกันและปราบปรามการค้าและการเสพยาเสพติดอย่างเข้มงวดกวดขัน 
ในการน้ีจําเป็นต้องมีกฎหมายเพ่ือกําหนดมาตรการและให้อํานาจในการดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามให้ได้ผลโดยเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ  

สาระสําคัญของกฎหมาย   

กฎหมายฉบับน้ีมีบทบัญญัติ  18 มาตรา  เน้ือหาที่สําคัญ ได้แก่ 

1) คําจํากัดความ 

 มาตรา  3 ยาเสพติด หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุ
ออกฤทธ์ิตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันการใช้สารระเหย 

กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุ
ที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และกฎหมายว่าด้วย
มาตรการในการ ปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

2)   หลักกฎหมายสําคัญ 

• คณะกรรมการ 

มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า ป .ป .ส . 
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดี
กรมอัยการ เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการอ่ืนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังไม่เกินหกคน และ
เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

• อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

มาตรา 13 (1) กําหนดแผนงานและมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระทําความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

 (2) ควบคุมการสืบสวน สอบสวน และการฟ้องคดีความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

 (3) วางโครงการและดําเนินการ ตลอดจนสั่งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการเผยแพร่
ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด 

 (4) ควบคุม เร่งรัด และประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอํานาจหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
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 (5) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรืองาน แผนงาน 
หรือโครงการของส่วนราชการที่มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

 (6) ประสานงานและกํากับการเกี่ยวกับการบําบัดรักษาตัวผู้ติดยาเสพติด 

 (7) พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังเจ้าพนักงานเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

3) กระบวนการ/วิธีการบังคับใช้ 

มาตรา 13 ตรี ในกรณีที่เจ้าพนักงานตรวจ พบว่ามกีารกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการตามมาตรา 13 ทวิ หากเจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการดังกล่าวไม่สามารถ
ช้ีแจงหรือพิสูจน์ให้คณะกรรมการเช่ือได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวัง ตามสมควรแก่กรณีแล้ว 

ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งปิดสถานประกอบการแห่งน้ันช่ัวคราว หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจน้ัน แล้วแต่กรณี แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินครั้งละสิบห้าวันนับแต่วันที่
เจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการน้ันทราบคําสั่ง 

มาตรา 14 ในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพ
ติด ให้กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานมีอํานาจดังต่อไปน้ี 

(1) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
และพระอาทิตย์ตก เพ่ือตรวจค้น ยึด หรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจับกุมบุคคล
ใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด แต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามียาเสพ
ติดซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุคคลที่จะถูกจับได้หลบซ่อนอยู่ในเคหสถานหรือสถานที่น้ัน 
ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือว่าหากไม่ดําเนินการในทันที ยาเสพติดน้ันจะถูกโยกย้ายหรือบุคคลที่หลบ
ซ่อนอยู่จะหลบหนี ก็ให้มีอํานาจเข้าไปในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตกได้ 

(2) ค้นเคหสถาน สถานที่ หรือบุคคลใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ยึด หรืออายัดยาเสพติดหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่ได้รับมาเน่ืองจากการกระทําความผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
หรือที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 

(3) จับกุมบุคคลใดๆ ที่กระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

(4) สอบสวนผู้ต้องหาในคดีความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

(5)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการใดๆ มาให้ถ้อยคํา 
หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หรือวัตถุใดๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 

มาตรา 14 ทวิ ในกรณีที่จําเป็นและมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพติด
ในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือยานพาหนะ ให้กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานมี
อํานาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลน้ันมีสารเสพติดอยู่ใน
ร่างกายหรือไม่ 

วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา 14  จัตวา  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนใด ซึ่งส่งทาง
ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสื่อทางเทคโนโลยี สารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการกระทําความผิดเก่ียวกับยา
เสพติด เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับอนุมัติจากเลขาธิการเป็นหนังสือจะย่ืนคําขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษา
ศาลอาญาเพ่ือมีคําสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงาน ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ 

การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วน
บุคคลหรือสิทธิอ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจําเป็นดังต่อไปน้ี 

(1) มีเหตุอันควรเช่ือว่ามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

(2) มีเหตุอันควรเช่ือว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดจากการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

(3) ไม่อาจใช้วิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน 
โดยกําหนดเง่ือนไขใดๆ ก็ได้ และให้ผู้เก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารในส่ิงสื่อสารตามคําสั่งดังกล่าว จะต้องให้
ความร่วมมือเพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตราน้ี ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
เหตุผลความจําเป็นไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา อาจ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตได้ตามท่ีเห็นสมควร 

มาตรา 15 กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายมีอํานาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ทั่วราชอาณาจักร 

มาตรา 15 ทวิ เจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศตามมาตรา 13 ทวิ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่หน่ึงหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 

มาตรา 16 ผู้ใดไม่ให้ความสะดวก หรือไม่ให้ถ้อยคํา หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือวัตถุใด แก่
กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 14 หรือไม่ยินยอมให้ตรวจ
หรือทดสอบตามมาตรา 14 ทวิ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําต่อผู้ที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตาม
มาตรา 14 ตรี ผู้กระทําต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึง 

มาตรา 17 กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจ้าพนักงานผู้ใด กระทําความผิดใดๆ ตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเสียเอง ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษท่ีกําหนดไว้สําหรับความผิดน้ันๆ 

เหตุผลที่ยาเสพติดเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
และรัฐบาลน้ีมีนโยบายที่จะป้องกันและปราบปรามการค้าและการเสพยาเสพติดอย่างเข้มงวดกวดขัน ใน
การน้ีจึงตรากฎหมายเพ่ือกําหนดมาตรการและให้อํานาจในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามให้ได้ผล
โดยเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ   

ต่อมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ด้วยเหตุผล เพ่ือให้การป้องกัน
และปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด และการดําเนินการเพ่ือตรวจสอบทรัพย์สินที่
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เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับสารระเหยตามกฎหมาย 

เครือข่ายการค้ายาเสพติดระดับสําคัญมาก หมายถึง สมาชิกหรือกลุ่มบุคคลซึ่งปกปิดวิธีการ
ดําเนินการและมีความมุ่งหมายร่วมกันกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด และมีลักษณะดําเนินการ ดังน้ี 

1. มีผลกระทบต่อภาค หรือภาคอ่ืน หรือภาพรวมของประเทศ 

2. มีพฤติการณ์การค้ายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง    

3. มีเจ้าหน้าที่รัฐ/ผู้มีอิทธิพล เข้าไปเก่ียวข้อง  

4. มีกลไกการค้ายาเสพติดของเครือข่ายที่ซับซ้อน ซึ่งยากต่อการดําเนินการโดยหน่วยใดหน่วย
หน่ึง โดยมีความจําเป็นต้องบูรณาการหน่วยงาน ในการใช้มาตรการการบังคับใช้กฎหมายด้านต่างๆ และ
ทรัพยากรต่างๆ 

 

2.2 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 
2534 

หลักการ/เจตนารมณ์ของกฎหมาย  

เพ่ือให้การปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จําเป็นต้องมีการ
กําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการปราบปรามผู้กระทําผิดตามกฎหมายดังกล่าว
ขึ้นโดยเฉพาะ   

"ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด" หมายความว่า การผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจําหน่ายซึ่งยาเสพติด และให้หมายความ รวมถึง การสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือ
พยายามกระทําความผิดดังกล่าวด้วย 

สาระสําคัญของกฎหมาย   

กฎหมายฉบับน้ีมีบทบัญญัติทั้งหมด  42  มาตรา  สาระสําคัญได้แก่ 

1) คําจํากัดความ 

มาตรา 3  “ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
และยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและกฎหมายว่า
ด้วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

“ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความว่า การผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจําหน่ายซึ่งยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือ
พยายามกระทําความผิดดังกล่าวด้วย 

“ทรัพย์สินที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิด” หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับมา
เน่ืองจากการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดย
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การใช้เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวซื้อหรือกระทําไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้เงินหรือทรัพย์สินน้ันเปลี่ยนสภาพ
ไปจากเดิม ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนสภาพก่ีครั้ง และไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินน้ันจะอยู่ในความครอบครองของ
บุคคลอ่ืน โอนไปเป็นของบุคคลอ่ืนหรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอ่ืนก็ตาม 

2) หลักกฎหมายสําคัญ 

• คณะกรรมการ 

มาตรา 15 ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินคณะหน่ึงประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานกรรมการ อัยการสูงสุดเป็นรองประธานกรรมการ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรม
ที่ดิน อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการ และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการจะแต่งต้ังข้าราชการคนใดคนหน่ึงในสํานักงานเป็นช่วยเลขานุการก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหน่ึงนอกจากประธานกรรมการไม่อาจมาประชุมได้ อาจมอบหมาย
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
มาประชุมแทนเฉพาะครั้งน้ันก็ได้ 

• อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

มาตรา 16 ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(1) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 14 มาตรา 21 มาตรา 22 
มาตรา 23 และมาตรา 33 

(2) ตรวจสอบทรัพย์สินที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

(3) วินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดของผู้ต้องหาหรือผู้อ่ืนเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดหรือไม่ 

(4) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 22 

(5) วางระเบียบเก่ียวกับการเก็บรักษา การนําทรัพย์สินออกขายทอดตลาดและการนําทรัพย์สิน
ไปใช้ประโยชน์ตามมาตรา 24 และระเบียบเก่ียวกับกองทุนตามมาตรา 37 และมาตรา 38 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้อนุกรรมการหรือเลขาธิการดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินตาม 
(2) หรือดําเนินการยึดหรืออายัดตาม (4) แล้วรายงานให้ทราบก็ได้ 

• อํานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 

มาตรา 25 เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาและตรวจสอบทรัพย์สิน ยึด หรืออายัดทรัพย์สินตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให้กรรมการ อนุกรรมการและเลขาธิการมีอํานาจดังต่อไปน้ี 

(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงาน 

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจมาเพ่ือให้ถ้อยคํา ส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสาร หรือ
หลักฐานใดมาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดท่ีเก่ียวข้องมาเพ่ือให้ถ้อยคําส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือ
ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา ทั้งน้ี รวมถึงการ
ตรวจสอบจากธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินด้วย 

(3) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด หรือมีทรัพย์สินตามมาตรา 22 ซุกซ่อนอยู่ เพ่ือทําการตรวจค้นหรือเพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจสอบ ยึด หรืออายัดทรัพย์สิน ในเวลากลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ในกรณีที่
มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า หากไม่ดําเนินการในทันทีทรัพย์สินน้ันจะถูกยักย้ายก็ให้มีอํานาจเข้าไปในเวลา
กลางคืน 

ในกรณีตาม (3) ประธานกรรมการ หรือเลขาธิการจะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
แทนแล้วรายงานให้ทราบก็ได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายตามวรรคสองต้องแสดงเอกสาร
มอบหมายต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทุกคร้ัง  

มาตรา 26 การยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 22 ซึ่งกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย หาก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ผู้กระทําไม่ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นส่วนตัว 

3) กระบวนการ/วิธีการบังคับใช้ 

มาตรา 5 ผู้ใดกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักรผู้น้ันจะต้องรับ
โทษในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า 

(1) ผู้กระทําความผิดหรือผู้ร่วมกระทําความผิดคนใดคนหน่ึงเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
ไทย หรือ 

(2) ผู้กระทําความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทําโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักรหรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ 

(3) ผู้กระทําความผิดเป็นคนต่างด้าวและการกระทําน้ันเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การ
กระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐน้ัน หากผู้น้ันได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักร และมิได้มีการส่งตัวผู้น้ัน
ออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ทั้งน้ี ให้นํามาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา 6 ในความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดน้ัน 

(1) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทําความผิดก่อนหรือขณะกระทําความผิด 

(2) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่หรือวัตถุใดๆ เพ่ือประโยชน์ หรือให้ความ
สะดวกแก่การกระทําความผิด หรือเพ่ือมิให้ผู้กระทําความผิดถูกลงโทษ 

(3) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่ประชุม ที่พํานัก หรือที่ซ่อนเร้นเพ่ือช่วยเหลือหรือให้ความ
สะดวกแก่ผู้กระทําความผิด หรือเพ่ือช่วยให้ผู้กระทําความผิดพ้นจากการถูกจับกุม 
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(4) รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด จากผู้กระทําความผิดเพ่ือประโยชน์ หรือให้ความ
สะดวกแก่การกระทําความผิด หรือเพ่ือมิให้ผู้กระทําความผิดถูกลงโทษ 

(5) ปกปิด ซ่อนเร้นหรือเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดหรือวัตถุใดๆ ที่ใช้ในการกระทําความผิดเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้กระทําความผิด 

(6) ช้ีแนะ หรือติดต่อบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการกระทําความผิด 

ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พํานักหรือที่ซ่อนเร้นเพ่ือช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือ
ภริยาของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผู้น้ันหรือลงโทษผู้น้ันน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้
สําหรับความผิดน้ันเพียงใดก็ได้  

มาตรา 7 ผู้ใดพยายามกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้สําหรับ
ความผิดน้ันเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดสําเร็จ 

มาตรา 8 ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันต้ังแต่สองคนขึ้นไป เพ่ือกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ผู้
น้ันสมคบกันกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าได้มีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหน่ึง ผู้สมคบ
กันน้ันต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้สําหรับความผิดน้ัน  

มาตรา 9 ผู้ใดกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดโดยแต่งเครื่องแบบหรือโดยแต่งกายให้เข้าใจว่า
เป็นเจ้าพนักงาน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษตามท่ีกําหนดไว้สําหรับความผิดน้ันอีกก่ึงหน่ึง 

มาตรา 10 กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลหรือสภาท้องถิ่นอ่ืน 
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ใด
กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหรือกระทําความผิดตามมาตรา 42 ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษ
ที่กําหนดไว้สําหรับความผิดน้ัน  

มาตรา 11 กรรมการหรืออนุกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด เจ้า
พนักงานหรือข้าราชการผู้ใดกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาอันเก่ียวเน่ืองกับการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษท่ีกําหนดไว้สําหรับความผิดน้ัน 

บทกําหนดโทษ 

มาตรา 40 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคํา หรือไม่ส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือ
หลักฐานตามมาตรา 25 (2) หรือขัดขวาง หรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา 25 (3) ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 41 ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเก่ียวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กระทําด้วยประการใดๆ ให้ผู้อ่ืนรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าวเว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตาม
กฎหมาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิดหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
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มาตรา 42 ผู้ใดยักย้าย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ 
หรือรับไว้โดยมิชอบด้วยประการใดซึ่งทรัพย์สินที่มีคําสั่งยึดหรืออายัดหรือที่ตนรู้ว่าจะถูกยึดหรืออายัดตาม
พระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืน ปี พ.ศ. 2556 การขยายผลการจับกุม
คดียาเสพติดข้อหาสําคัญ หมายถึง การดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ขณะหรือภายหลังการจับกุมผู้ต้องหา
ซึ่งถูกแจ้ง ข้อหา ผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือครอบครองเพ่ือจําหน่ายยาเสพติด ดังน้ี  

1. มีการขยายผลจับกุมผู้เก่ียวข้อง 5 ข้อหาสําคัญ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ฐาน
เป็นตัวการ หรือเป็นผู้ใช้ให้กระทําความผิด  

2. มีหมายจับผูเ้ก่ียวข้องตาม มาตรา 6 มาตรา 8 ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 หรือ 5 ข้อหาสําคัญ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 ฐานเป็นตัวการ หรือเป็นผู้ใช้ให้กระทาํความผิด 

3. มีคําสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 

4. มีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

5. มีคําสั่งให้ตรวจสอบการประเมินภาษีของผู้ต้องหาหรือผู้เก่ียวข้องตามประมวลรัษฎากร 

6. รายงานข่าวสารต่อสํานักงาน ป.ป.ส. โดยแสดงรายละเอียดและพฤติการณ์ของบุคคล เอกสาร 
หรือวัตถุที่เก่ียวข้อง ซึ่งน่าเช่ือว่ามีความเช่ือมโยงเก่ียวพันกับนายทุน ผู้สั่งการหรือผู้ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือในการกระทําความผิดน้ัน แต่ยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะบังคับใช้กฎหมายได้ 

 

2.3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  

หลักการ/เจตนารมย์ของกฎหมาย 

เน่ืองจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญากําหนดความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายและ
เน่ืองจากการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนทําให้การก่อการร้ายรุนแรง
ย่ิงขึ้น อันเป็นการกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ขอให้
ทุกประเทศร่วมมือดําเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทําที่เป็นการก่อการร้าย รวมถึงการ
สนับสนุนทางทรัพย์สินหรือกรณีอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์จะนําไปใช้ดําเนินการก่อการร้ายเพ่ือแก้ไขปัญหาให้
การก่อการร้ายยุติลงด้วยสมควรกําหนดให้ความผิดฐานก่อการร้ายเป็นความผิดมูลฐานตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพ่ือนํามาตรการตามกฎหมายดังกล่าวมา
ใช้ควบคู่กัน ซึ่งจะทําให้การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องน้ีเป็นไปอย่างได้ผล โดยท่ีเป็นกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความ
ปลอดภัยสาธารณะ  

สาระของกฎหมาย 

การฟอกเงิน คือ การเปลี่ยนแปรสภาพเงิน หรือ ทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือ โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายให้เสมือนหน่ึงว่า เป็นเงินที่ได้มาโดยชอบ หรือ อาจจะกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า การฟอกเงิน
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เป็นกระบวนการซึ่งกระทําโดยบุคคลต่อทรัพย์สิน เพ่ือปกปิดแหล่งที่มาของรายได้ที่ผิดกฎหมาย และทํา
ให้รายได้น้ันมีที่มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังหมายความรวมไปถึงการเปลี่ยนเงิน หรือ ทรัพย์สินที่
ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ ไม่สุจริต ให้กลายสภาพเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ี 

“ความผิดมูลฐาน” ตามมาตรา 3 (1) คือความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด ความผิดมูลฐานกับการฟอกเงิน 

ความผิดมูลฐาน คือ ความผิดทางอาญาที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดมาตรการในการลงโทษทางอาญากับผู้ที่ฟอกเงิน หรือ ทรัพย์สิน ที่
ได้มาจากการกระทําซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือ จากการสนับสนุน ช่วยเหลือการกระทําซึ่งเป็นความผิด
มูลฐานในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายน้ี ยังได้กําหนดมาตรการในการริบทรัพย์สินที่ที่
ได้มาจากการกระทําซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือ จากการสนับสนุน ช่วยเหลือการกระทําซึ่งเป็นความผิด
มูลฐานอีกด้วย  

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ได้ระบุความผิดทาง
อาญาที่เป็นความผิดมูลฐานไว้ดังน้ี คือ 

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผดิเก่ียวกับยาเสพติด ได้แก่ 

ก.  ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2528 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530 

ข.  ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทพ.ศ. 
2518 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 

ค. ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามพระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 

ง.   ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ได้แก่ การผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือ มีไว้ในความ
ครอบครองเพ่ือจําหน่ายซึ่งยาเสพติด และหมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือ 
พยายามกระทําความผิดดังกล่าวน้ีด้วย 

 

มาตรา 5 ได้กําหนดลักษณะความผิดฐานฟอกเงินไว้กล่าวคือ 

1.  การโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ือซุกซ่อน หรือ 
ปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินน้ัน หรือ เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนไม่ว่า ก่อน ขณะ หรือ หลังการกระทําความผิด
มิให้ต้องรับโทษ หรือ รับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

2.  การกระทําด้วยประการใดๆ เพ่ือปกปิด หรือ อําพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ต้ัง 
การจําหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด นอกจากน้ี ในมาตรา 7
มาตรา 8 และมาตรา 9 ยังได้กําหนดให้การกระทําดังต่อไปน้ี 
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- ผู้กระทําต้องรับโทษเช่นเดียวกับตัวการ กล่าวคือ 

1.  การสนับสนุนการกระทําความผิด หรือ ช่วยเหลือ ผู้กระทําผิดฐานฟอกเงิน ไม่ว่าก่อน หรือ
ขณะกระทําความผิด 

2.  การจัดหา หรือ ให้เงิน หรือ ทรัพย์สิน ยาพาหนะ สถานที่ หรือ วัตถุใดๆ หรือ กระทําการใด 
ๆ เพ่ือช่วยให้ผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงินหลบหนี หรือ เพ่ือมิให้ผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงินถูกลงโทษ 
หรือ เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ในการกระทําความผิด 

3.  การพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

4.  การสมคบโดยการตกลงกันต้ังแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระทําความผิดฐานฟอกเงิน และมีการ
กระทําความผิดเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน 

 

การปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ 

การปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาข้ามชาติ รัฐบาลมียุทธศาสตร์แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นหน่วยงานหลัก  ในมิติของการ
เพ่ิมความร่วมมือระหว่างประเทศน้ัน มุ่งเน้นการลดปริมาณยาเสพติดที่เข้ามาจากต่างประเทศ และเพ่ิม
ความร่วมมือด้านยาเสพติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมุ่งเน้นการปราบปราม/สกัดก้ันยาเสพติดตามแนว
ชายแดน การเพ่ิมความร่วมมือด้านการข่าวกับประเทศเพ่ือนบ้าน การเพ่ิมความร่วมมือกับประเทศหรือ
องค์การอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ิมการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทางเลือก
ให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดที่สําคัญ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่
ไทยมีส่วนร่วม ได้แก่ (กระทรวงการต่างประเทศ 2555) 

- คณะกรรมาธิการด้านยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (Commission on Narcotic Drugs: CND) 
ซึ่งเป็นเวทีหารือและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับโลก และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศใน
กรอบสหประชาชาติ และเป็น Governing Body หน่ึงของสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) 

- ความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่ายว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาคมี
ฝ่าย ไทย ลาว เมียนมาร์ จีน กัมพูชา เวียดนาม และ UNODC เพ่ือผลักดันการดําเนินงานด้านการแก้ไข
ปัญหาการลักลอบผลิต ค้า และเสพยาเสพติดในภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาคเพ่ือการ
ควบคุมยาเสพติด (Sub-Regional Action Plan on Drug Control) 

- การประชุม HONLEA (Heads of National Drug Law Enforcement Agencies) เป็นการ
ประชุมย่อยภายใต้ CND แบ่งการประชุมตามภูมิภาค โดยเน้นความร่วมมือของฝ่ายปราบและบังคับใช้
กฎหมาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนการข่าว สําหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

- ความร่วมมือในกรอบอาเซียนต่าง ๆ เพ่ือให้อาเซียนบรรลุการเป็นเขตปลอดยาเสพติด  

- ความร่วมมือที่สําคัญอ่ืน ๆ อาทิ คณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission) ทวิภาคีระหว่าง
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการควบคุมพืชเสพติดโดยการปลูกพืชทดแทน
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และการพัฒนาทางเลือก การจัดสรรทุนในการจัดการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ให้แก่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ การจัดทํา MOU ด้านความร่วมมือด้านยาเสพติดกับประเทศต่าง ๆ  

 

2.4 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 109/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

หลักการ/เจตนารมณ์ของกฎหมาย  

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพ่ือ
ปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

สาระกฎหมาย 

1) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบคณะกรรมการ ป.ป.ส. 

“มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า “ป.ป.ส.” 
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  ่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย … 

2) แก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ส.  

“มาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(1) กําหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน มาตรการ และกลไกในการสกัดก้ัน ป้องกันและ
ปราบปราม บําบัดรักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการที่
เก่ียวข้องสามารถบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ครบวงจร เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

(2) กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ เพ่ือปราบปรามการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด รวมท้ังประสานงานการข่าวเพ่ือสกัด
ก้ันและปราบปรามจับกุมขบวนการและเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ 

(3) ควบคุม เร่งรัด และประสานงาน เพ่ือการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่มีอํานาจหน้าที่ในการ
สืบสวน สอบสวน ปราบปราม การฟ้องคดี และการบังคับโทษตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

(4) กําหนดสถานะของพ้ืนที่หรือกลุ่มพ้ืนที่ในแต่ละปี หรือพ้ืนที่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและ
กําหนดผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมกับกําหนดให้มีกลไก 
โครงสร้าง และเจ้าหน้าที่ผฎ้ปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับสถานะของปัญหาและให้
ส่วนราชการให้การสนับสนุนตามที่ร้องขอ 

(5) วางโครงการและดําเนินการ ตลอดจนสั่งให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องดําเนินการเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับยาเสพติด 
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(6) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรืองาน แผนงาน
หรือโครงการของส่วนราชการที่มีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

(7) ประสานงานและกํากับเก่ียวกับการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(8) พิจารณาอนุมัติหรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังเจ้าพนักงาน
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(9) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการและกําหนดให้สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใด ๆ 
เป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว 

(10) เสนอความเห็นเก่ียวกับการให้ความดีความชอบหรือโยกย้ายหรือลงโทษทางวินัยต่อ
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทฎ่เก่ียวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือที่เข้าไปเก่ียวข้องกับการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด ตลอดจนขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเร่งรัดการดําเนินการที่เก่ียวข้อง รวมท้ังให้ความ
คุ้มครองแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

(11) พิจารณาและดําเนินการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้แก่
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งกํากับและ
ติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(12) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

(13) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ”  

3) ให้ยกเลิกและให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา 13 ตรี ในกรณีที่เจ้าพนักงานตรวจพบว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการตามมาตรา 13 ทวิ หากเจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการสถานประกอบการดังกล่าวไม่
สามารถช้ีแจงหรือพิสูจน์ให้คณะกรรมการเช่ือได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว 

ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งปิดสถานประกอบการแห่งน้ันช่ัวคราว หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจน้ัน แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน ให้เลขาธิการมี
อํานาจในการดําเนินการดังกล่าว ทั้งน้ี ต้องไม่เกินครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของหรือผู้ดําเนินกิจการ
สถานประกอบการน้ันทราบคําสั่ง 

 

2.5 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 116/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

หลักการ/เจตนารมย์ของกฎหมาย 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวกับการตรวจสอบทรัพย์สินที่เก่ียวเน่ืองกับการ
กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
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1) ให้ยกเลิกความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา 19 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินของผู้ต้องหารายใดเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวเนื่อง
กับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ให้คณะกรรมการสั่งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้น้ัน 

ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน เลขาธิการอาจสั่งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาไปก่อน
แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วพบว่าการดําเนินการตรวจสอบ
ต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบพร้อมกับ
ความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา หากคณะกรรมการเห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

คณะกรรมการอาจสั่งให้ยุติการตรวจสอบทรัพย์สินน้ันก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งให้ยุติการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน หากคณะกรรมการเห็นสมควรจะสั่งให้คืนทรัพย์สินที่มีการยึดหรืออายัดไว้ช่ัวคราวใน
ระหว่างการตรวจสอบให้แก่เจาของทร  ้  ัพย์สินก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน การยุติการตรวจสอบทรัพย์สินหรือ
การคืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ช่ัวคราว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด” 

 

2.6 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
พ.ศ. 2556 

 หลักการ/เจตนารมย์ของกฎหมาย 

การประกอบอาชญากรรมท่ีมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยและความม่ันคงของประเทศเป็นอย่างมาก แต่ปรากฏว่ากฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยังไม่
สามารถใช้บังคับเพ่ือดําเนินคดีกับการกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร จึงสมควรกําหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการ
กระทําดังกล่าว รวมทั้งกําหนดวิธีการสืบสวน สอบสวนการกระทําความผิดดังกล่าวน้ันด้วย 

 สาระสําคัญของกฎหมาย 

“องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลต้ังแต่สามคนข้ึนไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลา
หน่ึง และร่วมกันกระทําการใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระทําความผิดร้ายแรงและเพ่ือได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทําความผิด ซึ่งมี
ลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) ความผิดที่กระทําในเขตแดนของรัฐมากกว่าหน่ึงรัฐ (2) ความผิด
ที่กระทําในรัฐหน่ึง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระทํา
ความผิดได้กระทําในอีกรัฐหน่ึง (3) ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แต่เก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมท่ีมี
การกระทําความผิด มากกว่าหน่ึงรัฐ (4) ความผิดที่กระทําในรัฐหน่ึง แต่ผลของการกระทําที่สําคัญเกิดขึ้น
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ในอีกรัฐหน่ึง “ความผิดร้ายแรง” หมายความว่า ความผิดอาญาที่กฎหมายกําหนดโทษจําคุกขั้นสูงต้ังแต่ สี่
ปีขึ้นไปหรือโทษสถานที่หนักกว่าน้ัน 

 

2.6.1 ข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 

สาระสําคัญข้อตกลงฉบับน้ี เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐมีหลาย
หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ระหว่างสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพ่ือประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดฐานมี
ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ อธิบดีกรมการปกครอง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติจึงตกลงกันเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่างหน่วยงาน 

 

2.6.2 ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการตรวจคนและอํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญั ติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 14 วรรคสองและวรรคสี่ พ.ศ. 2556 

สาระสําคัญของข้อบังคับน้ีคือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมใน
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้กําหนดให้อัยการสูงสุดมีอํานาจออกข้อบังคับ เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวน
และสอบสวนการกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เก่ียวกับการตรวจค้น 
และการกําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการค้น ยึดหรืออายัด
ทรัพย์สิน และสอบถามบุคคล รวมถึงการตรวจสอบพยานเอกสารและวัตถุพยานใด ๆ สําหรับทุก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 

3. ด้านกระบวนการดําเนินคดีและการลงโทษ 

3.1 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 

หลักการ/เจตนารมณ์ของกฎหมาย  

เพ่ือควบคุมการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดได้เปลี่ยนแปลงไปสู่อาชญากรรมที่มีการจัดต้ัง
ในลักษณะองค์กร และมีลักษณะพิเศษมากย่ิงขึ้น โดยผู้กระทําความผิดอาศัยความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและข้อจํากัดของกฎหมายที่ไม่เอ้ืออํานวยต่อการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพ
ติดประกอบกับมีคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดขึ้นสู่การพิจารณาของศาลเป็นจํานวนมาก ซึ่งคดีดังกล่าวมี
ลักษณะพิเศษและซับซ้อนแตกต่างจากการกระทําความผิดอาญาทั่วไป สมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดียาเสพติดโดยเฉพาะเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การสืบสวนสอบสวนโดยการใช้เทคนิคการสืบสวน
สอบสวนพิเศษ และกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีพิจารณาในศาลช้ันต้น การอุทธรณ์ ฎีกาและอายุความ 



52 
 

รวมท้ังกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับชําระค่าปรับตามคําพิพากษา เพ่ือให้ศาลพิจารณาพิพากษา
และบังคับโทษคดียาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

สาระสําคัญของกฎหมาย   

กฎหมายฉบับน้ีมีบทบัญญัติทั้งหมด  24  มาตรา  สาระสําคัญได้แก่ 

1) คําจํากัดความ 

“พนักงานอัยการ” หมายความรวมถึงอัยการทหารตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร 

“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

“กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความว่า กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทําความผดิเก่ียวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท 

“ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด” หมายความว่า ความผิดตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายเก่ียวกับยาเสพ
ติด 

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

2) หลักกฎหมายสําคัญ 

มาตรา 6 ให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี โดยให้
ประธานศาลฎีกามีอํานาจออกระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ีในส่วนที่เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของตน 

• อํานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 

มาตรา 7 ในกรณีจําเป็นและเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

เจ้าพนักงานผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี มีอํานาจปฏิบัติการอําพรางเพ่ือ
การสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

การอําพราง หมายความว่า การดําเนินการทั้งหลายเพ่ือปิดบังสถานะหรือวัตถุประสงค์ของการ
ดําเนินการโดยลวงผู้อ่ืนให้เข้าใจไปทางอ่ืน หรือเพ่ือมิให้รู้ความจริงเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงาน 

ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันสมควร ให้เจ้าพนักงานมีอํานาจปฏิบัติการอําพรางเพ่ือการ
สืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดไปก่อนแล้วรายงานผู้มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหน่ึง
โดยเร็ว 
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การอนุญาตและการอําพรางตามวรรคหน่ึง รวมท้ังการดําเนินการตามวรรคสามให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี ในกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี
มาตรการควบคุมและตรวจสอบการใช้อํานาจด้วย 

การกระทําและพยานหลักฐานที่ได้มาจากการอําพรางของเจ้าพนักงานตามมาตราน้ีให้รับฟังเป็น
พยานหลักฐานได้ 

 มาตรา 8 ในกรณีจําเป็นและเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีให้เจ้า
พนักงานผู้ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี มีอํานาจครอบครองหรือให้มีการครอบครอง
ยาเสพติดภายใต้การควบคุมทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติดได้ 

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องน้ันโดยใน
การมอบหมายให้คํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 

การครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม หมายความว่า การครอบครองชั่วคราวซึ่งยาเสพติด
เพ่ือส่งต่อแก่ผู้ต้องสงสัยว่ากระทําความผิดซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ คําสั่ง หรือการสะกดรอยติดตามของเจ้า
พนักงาน ทั้งน้ี การส่งต่อน้ันให้รวมถึงการนําเข้าหรือส่งออกเพ่ือการส่งต่อในหรือนอกราชอาณาจักรด้วย 

การขออนุญาต การอนุญาต การครอบครอง ระยะเวลาในการครอบครองหรือการให้มีการ
ครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งน้ี ในกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใช้อํานาจ
ด้วย 

การกระทําและพยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระทําของเจ้าพนักงานตามมาตราน้ี ให้รับฟังเป็น
พยานหลักฐานได้ 

 มาตรา 10 ในกรณีจําเป็นและเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

เจ้าพนักงานอาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ดําเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดและ
การดําเนินคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ได้รับการร้อง
ขอดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดําเนินการตามคําร้องขอโดยปฏิบัติตามวิธีการในกฎหมาย
ดังกล่าว 

มาตรา 11 ในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งพนักงานสอบสวนได้
ยึดสิ่งของไว้ตามกฎหมายและอ้างว่าเป็นยาเสพติด ให้พนักงานสอบสวนส่งสิ่งของที่ยึดน้ันภายในสามวัน
ทําการนับแต่เวลาที่พนักงานสอบสวนได้รับสิ่งของน้ันไว้เป็นของกลางในคดี เพ่ือให้ผู้ชํานาญการพิเศษ
ตรวจพิสูจน์และทําความเห็นเป็นหนังสือรวมไว้ในสํานวนการสอบสวน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุ
จําเป็นอย่างอ่ืนที่ไม่อาจส่งสิ่งของที่ยึดน้ัน ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้โดยให้บันทึกเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
จําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการดังกล่าวไว้ในสํานวนการสอบสวนด้วย 
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มาตรา 12 ในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดซึ่งจําเลยมีทนายความ ถ้าปรากฏว่าจําเลยคนใดจงใจ
ไม่มาศาลหรือหลบหนี และมีความจําเป็นเพ่ือมิให้พยานหลักฐานสูญหายหรือยากแก่การนํามาสืบใน
ภายหลัง เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรก็ให้ศาลมีอํานาจสืบพยานหลักฐานลับหลังจําเลย แต่ต้องให้โอกาส
ทนายความของจําเลยที่จะถามค้านและนําสืบหักล้างพยานหลักฐานน้ันได้  

มาตรา 13 ในช้ันพิจารณา ถ้าจําเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบ
พยานหลักฐานต่อไปก็ได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจําเลยไม่ได้กระทําความผิดหรือคดีที่มีข้อหาใน
ความผิดซึ่งจําเลยรับสารภาพน้ันกฎหมายกําหนดอัตราโทษอย่างตํ่าให้จําคุกตลอดชีวิตหรือโทษสถานท่ี
หนักกว่าน้ัน ศาลต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจําเลยได้กระทําผิดจริง 

3) กระบวนการ/วิธีการบังคับใช้ 

 มาตรา 14 ให้จัดต้ังแผนกคดียาเสพติดขึ้นในศาลอุทธรณ์ โดยให้มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดที่มีการอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลช้ันต้นและตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา 18 ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งโดยมิชักช้า และภายใต้บังคับแห่ง
บทบัญญัติมาตรา 16 และมาตรา 19 คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์เฉพาะการกระทําซึ่งเป็น
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให้เป็นที่สุด 

คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์ในการกระทํากรรมอ่ืนซึ่งมิใช่ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด
คู่ความอาจฎีกาได้ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 21 ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให้ลงโทษปรับ ให้พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลออกหมาย
บังคับคดีเพ่ือแต่งต้ังเจ้าพนักงานบังคับคดีของกรมบังคับคดีดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้
ต้องโทษแทนค่าปรับได้ 

การบังคับคดีตามวรรคหน่ึง ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
โดยให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอํานาจตรวจสอบทรัพย์สินและให้ถือว่า
เป็นเจ้าหน้ีตามคําพิพากษา 

บทบัญญัติมาตราน้ี ไม่กระทบต่อการที่ศาลจะมีคําสั่งขังผู้ต้องโทษแทนค่าปรับตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา 22 ในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด สําหรับฐานความผิดซึ่งต้องระวางโทษประหารชีวิต
หรือจําคุกตลอดชีวิต ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทําความผิดมายังศาลภายในกําหนดสามสิบปี นับแต่วัน
กระทําความผิด เป็นอันขาดอายุความ 

ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทําความผิดมายังศาลแล้วผู้กระทําความผิดวิกลจริตและศาลสั่งงดการ
พิจารณาหรือหลบหนีจนเกินกําหนดตามวรรคหน่ึงแล้วนับแต่วันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา หรือนับแต่วันที่
ผู้น้ันหลบหนี แล้วแต่กรณี ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน 

มาตรา 23 ในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดซึ่งศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตหรือ
จําคุกตลอดชีวิตผู้ใด และผู้น้ันยังมิได้รับโทษหรือได้รับโทษแต่ยังไม่ครบถ้วนเพราะหลบหนี 
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ถ้ายังมิได้ตัวผู้น้ันมาเพื่อรับโทษเกินกําหนดเวลาสามสิบปี นับแต่วันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดหรือ
นับแต่วันที่ผู้น้ันหลบหนี แล้วแต่กรณี เป็นอันล่วงเลยการลงโทษ จะลงโทษผู้น้ันมิได้ 

 การปฏิบัติในการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติด 

ตามคําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 227/2551 เรื่อง การปฏิบัติในการบังคับโทษปรับในคดียาเสพ
ติดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนคําขอการพิจารณา และมีคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฎีกาในคดีความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2551 

ในส่วนของการดําเนินการเน้นการปราบปรามผู้ค้า ผู้เสพที่เป็นผู้ค้าอย่างเข้มข้น อีกทั้งได้ให้
อํานาจเจ้าพนักงานมากข้ึน ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550  เช่น อํานาจในการ
ปฏิบัติการอําพรางเพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด อํานาจในการครอบครองยา
เสพติดฯ ทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  ตลอดจน
ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนวิธีพิจารณาคดียาเสพติดของศาล โดยให้คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
อุทธรณ์เฉพาะการกระทําซึ่งเป็นความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให้เป็นที่สุด  แต่คู่ความอาจฎีกาคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์ในการกระทํากรรมอ่ืนซึ่งมิใช่ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  ภายใต้บทบัญญัติว่า
ด้วยการฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทําให้การพิจารณาคดียาเสพติดโดยหลักเหลือ
เพียง 2 ศาลเท่าน้ัน คือ ศาลช้ันต้นกับศาลอุทธรณ์  

อย่างไรก็ตาม อัตราการกระทําผิดในส่วนของการค้ายาเสพติดกลับไม่ได้ลดลง อีกทั้งจํานวนผู้เสพ
ยายังเพ่ิมขึ้นทุกปีอีกด้วย  นอกจากน้ียังพบว่ามีช่องโหว่ที่ทําให้สารต้ังต้นในการผลิตยาเสพติดออกสู่ตลาด
ภายนอกได้โดยง่าย เน่ืองจากความหละหลวมในระบบการควบคุมสารเสพติด ดังเช่น กรณีการรั่วไหล
ของซูโดเอฟีดรีนจากโรงพยาบาลเพ่ือนําไปเป็นสารต้ังต้นในการผลิตยาบ้า โดยเป็นการกระทําของ
เจ้าหน้าที่รัฐเอง 

 
3.2 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคําขอการพิจารณา และมี

คําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฎีกาในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2551 
หลักการ/เจตนารมณ์ของระเบียบ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 19 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียา

เสพติด พ.ศ. 2550 ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจึงออกระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการย่ืนคําขอ การพิจารณา และมีคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฎีกาในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

 
สาระสําคัญของระเบียบ  
สาระสําคัญของระเบียบน้ีมีทั้งหมด  11 ข้อ ได้แก่ 
1) คําจํากัดความ 
“ผู้ร้อง” หมายความถึง คู่ความในคดีที่ขออนุญาตฎีกา 
“คําขอ” หมายความว่า คําร้องขออนุญาตฎีกาในคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
“คดี” หมายความว่า คดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดที่ย่ืนคําขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา 
“ศาลช้ันต้น” หมายความว่า ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีในช้ันต้น 
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2) กระบวนการ/วิธีการบังคับใช้ 
ข้อ 4 คดีที่ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษาหรือคําสั่งแล้วตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 

พ.ศ. 2550 มาตรา 18 วรรคหน่ึง คู่ความอาจย่ืนคําขอโดยทําเป็นคําร้องเพ่ือขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา
พร้อมกับฎีกาภายในกําหนดหน่ึงเดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล
อุทธรณ์ให้คู่ความฝ่ายที่ขออนุญาตฎีกาฟัง 

การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึงให้ย่ืนต่อศาลช้ันต้น ให้ศาลช้ันต้นมีอํานาจตรวจคําขอและฎีกาและมี
คําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 หากผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง ให้ศาลช้ันต้น
รีบส่งคําขอและฎีกาพร้อมสํานวนไปยังศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาสั่งโดยเร็วต่อไป 

ในกรณีมีการขออนุญาตขยายระยะเวลาเพื่อย่ืนคําขออนุญาตฎีกา หากศาลช้ันต้นเห็นสมควร
อนุญาตให้ขยาย ให้ศาลช้ันต้นสั่งตามที่เห็นสมควร หากจะไม่อนุญาตให้ศาลช้ันต้นดําเนินการตามวรรค
สอง 

ในกรณีตามวรรคสาม หากจําเลยเป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้ประหารชีวิต การอนุญาตให้ขยายควร
คํานึงถึงกําหนดระยะเวลาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 262 

หากมีการฎีกาในความผิดเก่ียวกับยาเสพติดพร้อมกับความผิดอ่ืน ให้ศาลช้ันต้นดําเนินการใน
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามระเบียบน้ีก่อน เว้นแต่มีเหตุอันสมควร  

ข้อ 5  คําขออนุญาตฎีกาให้ประกอบด้วย 
(1) ปัญหาที่ขออนุญาตฎีกา ซึ่งแสดงโดยชัดแจ้งและกะทัดรัด 
(2) เหตุที่ศาลฎีกาควรรับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณา 

ข้อ 6  เมื่อมีการย่ืนคําขออนุญาตฎีกา ให้ศาลช้ันต้นส่งสําเนาคําขอและฎีกาให้คู่ความอีกฝ่ายหน่ึง
เพ่ือทราบ แล้วส่งคําขอและฎีกา พร้อมสํานวนคดีและคําคัดค้านหากมี ไปยังศาลฎีกาเพ่ือพิจารณาสั่ง
โดยเร็ว ทั้งน้ี ภายหลังจากที่ศาลช้ันต้นส่งสํานวนคดีดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแล้ว หากคู่ความอีกฝ่ายหน่ึง
ประสงค์จะย่ืนคําคัดค้าน ให้ย่ืนได้ก่อนศาลฎีกามีคําสั่ง 

คําคัดค้านให้ประกอบด้วยเหตุที่ศาลฎีกาไม่ควรอนุญาตให้ฎีกาโดยชัดแจ้งและกะทัดรัด 
ในกรณีที่จําเลยต้องคําพิพากษาให้ประหารชีวิต ให้ศาลช้ันต้นรีบส่งคําขอและฎีกาพร้อมสํานวน

คดีไปยังศาลฎีกาในทันที โดยทางไปรษณีย์ด่วนที่สุดหรือวิธีการอ่ืนที่ได้ผลไม่ช้ากว่าน้ัน 
ข้อ 7  ให้ศาลฎีกาพิจารณาสั่งคําขอให้เสร็จสิ้นภายในหน่ึงเดือน นับแต่วันที่ศาลฎีการับคําขอเว้น

แต่มีเหตุจําเป็น ในกรณีที่จําเลยต้องคําพิพากษาให้ประหารชีวิต ให้พึงพิจารณาว่าเป็นปัญหาสําคัญที่ศาล
ฎีกาควรจะได้วินิจฉัย แต่ถ้ามีคําสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา ให้ศาลฎีกาดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลา
ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 262  

ข้อ 8  ในการวินิจฉัยว่าปัญหาเรื่องหน่ึงเรื่องใดเป็นปัญหาสําคัญที่ศาลฎีกาควรจะได้วินิจฉัย ให้
พิจารณาจากข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่เห็นประจักษ์ว่าอาจมีผลเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ 

ในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์ หรือข้อกฎหมายท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบร้อยซึ่งศาล
ฎีกาเห็นควรยกขึ้นและรับไว้วินิจฉัย  

ข้อ 9  หากศาลฎีกามีคําสั่งอนุญาตให้ฎีกา ให้ศาลช้ันต้นดําเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป  

ข้อ 10 ห้ามมิให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะที่พิจารณาสั่งอนุญาตให้ฎีกาคดีใดเป็นองค์คณะ
พิจารณาพิพากษาคดีน้ันอีก  
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ข้อ 11 ให้ประธานศาลฎีการักษาการและมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติรวมทั้ง
ออกประกาศ มีคําสั่งหรือมีคําแนะนําเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

 
 
3.3 คําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 227/2551 เรื่อง การปฏิบัติในการบังคับโทษปรับในคดียาเสพ

ติดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 
หลักการ/เจตนารมย์ของคําสั่ง 
 มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด มุ่งลงโทษต่อบุคคล 

ผู้กระทําผิดโดยการจําคุกหรือประหารชีวิตตามพระราชบัญญั ติยาเสพติดให้โทษ  พ .ศ . 2522 
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ฯลฯ และมุ่งการลงโทษในทางทรัพย์สิน
โดยการยึด อายัด และริบทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายอ่ืนที่ เก่ียวข้อง แต่มาตรการดังกล่าวก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการดําเนินการบังคับโทษปรับตามคํา
พิพากษา ซึ่ง มาตรา 100/1 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 
ได้ บัญญัติว่าในความผิดเก่ียวกับยาเสพติดที่มีโทษจําคุกและปรับ ให้ศาลลงโทษจําคุกและปรับด้วยเสมอ 
โดย คํานึงถึงการลงโทษในทางทรัพย์สิน เพ่ือป้องปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด แต่เมื่อศาล
ได้มี คําพิพากษาลงโทษตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ก็ยังไม่อาจนําไปสู่การบังคับโทษปรับได้อย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือให้มีกรอบทิศทางในการดําเนินงานบังคับโทษปรับที่ชัดเจน จึงได้มีบทบัญญัติเรื่องการ บังคับ
โทษปรับไว้ในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 โดยให้ พนักงานอัยการ 
เจ้าพนักงานบังคับคดี และสํานักงาน ป.ป.ส. ตลอดทั้งหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง มีบทบาทหน้าที่ในการ
ดําเนินการบังคับโทษปรับ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป  

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานในการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติดมีความชัดเจน และสามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติในการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติดขึ้น 

 
กระบวนการ/วิธีการบังคับใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติในการบังคับโทษปรับในคดียาเสพติดตาม

มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550  โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ 
ดังน้ี 

1. เมื่อมีการสืบสวนจับกุมเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดให้สํานักงาน ป.ป.ส. 
ประสานขอรับการสนับสนุนข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินจากพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนจับกุม หรือพนักงานผู้
มีอํานาจสอบสวน เพ่ือขอทราบข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับทรัพย์สินของผู้ต้องหาหรือจําเลย  

2. เมื่อมีการดําเนินการตรวจสอบ ยึด หรืออายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการใน
การ ปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ให้สํานักงาน ป.ป.ส. รวบรวมข้อมูล
ทรัพย์สิน ที่ไม่อาจนํามาตรการดังกล่าวมาบังคับใช้ มาใช้ประโยชน์ในการบังคับชําระโทษปรับในภายหลัง  

3. เมื่อศาลมีคําพิพากษาลงโทษปรับตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด และพ้นกําหนดสามสิบ
วัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษา หากจําเลยยังไม่ชําระค่าปรับหรือชําระค่าปรับไม่ครบตามคําพิพากษา 
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ให้พนักงานอัยการ หรืออัยการทหารย่ืนคําขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลออกหมายบังคับคดีและ
แต่งต้ังเจ้าพนักงานบังคับคดี พร้อมทั้งแจ้งผลคําพิพากษาและสําเนาหมายบังคับคดีให้สํานักงาน ป.ป.ส. 
ทราบ  

4. เมื่อสํานักงาน ป.ป.ส. ได้รับทราบผลคําพิพากษาลงโทษปรับตาม 4.3 ให้สํานักงาน 
ป.ป.ส. รวบรวมข้อมูลจาก 4.1 และ 4.2 และดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของจําเลย รวมท้ังประสาน
รวบรวม ข้อมูลจากพนักงานผู้มีอํานาจสืบสวนจับกุม พนักงานผู้มีอํานาจสอบสวน พนักงานอัยการ 
อัยการทหาร หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินของจําเลย  

5. เมื่อสํานักงาน ป.ป.ส. ได้รับแจ้งว่ามีการออกหมายบังคับคดีแล้ว ให้ประสานกับกรม
บังคับ คดีเพ่ือต้ังเร่ืองบังคับคดีพร้อมทั้งแถลงถึงทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของจําเลยที่ประสงค์ให้เจ้า
พนักงาน ดําเนินการบังคับคดี วางเงินทดรองค่าใช้จ่ายต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีและนําเจ้าพนักงานบังคับ
คดีไป ทําการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือดําเนินการอ่ืนใดที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของเจ้าหน้ีตามคําพิพากษา  

6. เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์และหรืออายัดเงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็น
เงิน ของจําเลยแล้ว ให้นําเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดและหรือเงินที่ได้จากการอายัดดังกล่าวภายหลัง
จาก หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีส่งศาล เพ่ือชําระค่าปรับและนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
พร้อมทั้งแจ้งให้สํานักงาน ป.ป.ส. ทราบ  

7. เมื่อศาลได้รับชําระค่าปรับครบถ้วนตามคําพิพากษาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ศาลรายงานให้ผู้
พิพากษา หรือตุลาการทหารและแจ้งให้สถานที่คุมขังตามหมายศาลทราบ แต่ถ้าได้ชําระค่าปรับไม่ครบ
ตามจํานวนค่าปรับ ให้เจ้าหน้าที่ศาลรายงานให้ศาลทราบเพ่ือพิจารณาออกหมายกักขังจําเลยแทนค่าปรับ 
ตามจํานวนค่าปรับที่ยังขาดอยู่น้ัน 

  
อํานาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงาน/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 สํานักงาน ป.ป.ส.  
สํานักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
 1.  ประสานกับพนักงานอัยการ หรืออัยการทหารเกี่ยวกับการออกหมายบังคับคดี เพ่ือบังคับโทษ

ปรับ  
 2. ดําเนินการสืบสวน ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินของลูกหน้ีในช้ันสืบสวน จับกุม 

สอบสวน ช้ันฟ้องคดี และช้ันบังคับคดี  
 3. ประสานงานกับกรมบังคับคดี เพ่ือต้ังเรื่องบังคับคดี และดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ชําระ

เงินทดรองค่าใช้จ่าย นํายึดทรัพย์ ฯลฯ  
 4. ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้ีตามคําพิพากษา    

 กรมบังคับคดี  
กรมบังคับคดีมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
 1.  มอบหมายเจ้าพนักงานบังคับคดีให้รับผิดชอบสํานวน  
 2. ดําเนินการยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ เก็บรักษาทรัพย์ ขายทอดตลาดทรัพย์ และบังคับคดี ตาม

อํานาจหน้าที่  
 3. ประสานกับสํานักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินการบังคับคดี  
 4. ดําเนินการอ่ืนๆ ที่เป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี  
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กรมราชทัณฑ์  
กรมราชทัณฑ์ดําเนินการตามหมายคุมขังจําเลยที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกและปรับ และ

ดําเนินการกักขัง ตามหมายศาลกรณีจําเลยไม่ชําระค่าปรับ หรือชําระค่าปรับไม่ครบถ้วนตามจํานวน  
 สํานักงานอัยการสูงสุด  
 1.  ร้องขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดี กรณีจําเลยหรือผู้ต้องขังไม่ชําระค่าปรับหรือชําระ

ค่าปรับไม่ครบจํานวน แล้วแจ้งผลคดีพร้อมสําเนาหมายบังคับคดีให้สํานักงาน ป.ป.ส. ทราบ  
 2. แจ้งหมายบังคับคดีให้สํานักงาน ป.ป.ส. และกรมบังคับคดีทราบ  
 3. แก้ต่างในศาลกรณีมีการร้องขัดทรัพย์ หรือกรณีที่บุคคลภายนอกร้องเข้ามาในช้ันบังคับคดี  
 4. ให้คําปรึกษาแนะนําและดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบบังคับโทษปรับบรรลุผล  
 สํานักงานอัยการทหาร  
 1.  ร้องขอต่อศาลทหารให้ออกหมายบังคับคดี กรณีจําเลยหรือผู้ต้องขังไม่ชําระค่าปรับหรือ ชําระ

ค่าปรับไม่ครบจํานวน แล้วแจ้งผลคดีพร้อมสําเนาหมายบังคับคดีให้สํานักงาน ป.ป.ส. ทราบ  
 2. ให้คําปรึกษาแนะนําและดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบบังคับโทษปรับบรรลุผล  
 สํานักงานศาลยุติธรรม  
 1. ประสานข้อมูลเก่ียวกับการชําระค่าปรับของจําเลยหรือผู้ต้องขังแก่สํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือ

สนับสนุนให้การบังคับโทษปรับมีประสิทธิภาพ  
 2. เมื่อได้รับชําระค่าปรับแล้วให้ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลหรือผู้อํานวยการ 

สํานักงานประจําศาลนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
บทบัญญัติที่สําคัญ แต่ไม่ได้รับความสนใจและส่งเสริมเท่าที่ควร ได้แก่ บทยกเว้นโทษ ตาม

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 94∗  กรณีผู้เสพสมัครใจขอเข้ารับการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พ้นจากความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้  
เพราะในทางปฏิบัติ การเข้าถึงสถานบําบัดค่อนข้างยากลําบากเพราะมีไม่เพียงพอ  อีกทั้งผู้เสพยังรู้สึกอาย
ที่ต้องเข้าสถานที่ดังกล่าว  รวมถึงยังมีความรู้สึกเกรงกลัวที่จะถูกจับกุม 

ในส่วนของการบําบัดฟ้ืนฟูตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  
มีบทบัญญัติที่นับว่าเหมาะสม แต่มีปัญหาด้านการปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะของเจ้าหน้าที่ โปรแกรมที่เหมาะสม
ในการบําบัดฟ้ืนฟูความไม่ เพียงพอของศูนย์ฟ้ืนฟู  (เน่ืองจากการบําบัดรักษาต้องใช้ระยะเวลา 
ที่นานพอสมควร ผู้ติดยาอาจเข้ารับการบําบัดหลายคร้ัง) การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ทําให้
ผลสัมฤทธ์ิในการบําบัดรักษายังไม่ชัดเจน  

 
4. ด้านการบําบัดแก้ไขฟื้นฟู 

4.1 พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 

                                                 
∗ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 94 “ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพ
และมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย หรือเสพและจําหน่ายซ่ึงยาเสพติดให้โทษตามลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง และได้สมัครใจขอเข้ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ   อีกท้ังได้ปฏิบัติครบถ้วน ตามระเบียบข้อบังคับเพ่ือควบคุมการ
บําบัดรักษา และระเบียบวินัยสําหรับสถานพยาบาลดังกล่าว จนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ี
รัฐมนตรีกําหนดแล้ว ให้พ้นจากความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้....”  
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หลักการ/เจตนารมณ์ของกฎหมาย  

 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ได้บัญญัติถึงวิธีการคุมความประพฤติผู้กระทําความผิดไว้ให้อํานาจศาลที่จะปล่อยตัวผู้กระทําความผิดไป
เพ่ือให้โอกาสผู้น้ันกลับตัว โดยศาลพิพากษาว่าผู้น้ันมีความผิดแต่ให้รอการกําหนดโทษไว้ หรือกําหนดโทษ
แต่รอการลงโทษไว้ และกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู้กระทําความผิดน้ัน จึงมีการตรา
กฎหมายกําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ  ตลอดจนวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ เพ่ือให้
ประมวลกฎหมายอาญามีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ 

 4.2 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  

หลักการ/เจตนารมณ์ของกฎหมาย  

ปัญหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดให้โทษ ในปัจจุบันมีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น ซึ่งโดยหลักการแล้วผู้
เสพยาเสพติดมีสภาพเป็นผู้ป่วยอย่างหน่ึง มิใช่อาชญากรปกติ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดจึง
สมควรกระทําให้กว้างขวาง และโดยที่ผู้เสพยาเสพติดจํานวนหน่ึงถูกบังคับให้เป็นผู้จําหน่ายยาเสพติดเพ่ือ
แลกกับการได้ยาเสพติดไปเสพด้วย สมควรขยายขอบเขตของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้
ครอบคลุมถึงผู้เสพและมีไว้ในครอบครอง ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย และผู้เสพยาและ
จําหน่ายยาเสพติดจํานวนเล็กน้อยด้วย นอกจากน้ันเน่ืองจากบุคคลซึ่งติดหรือเสพยาเสพติดมีจํานวนมาก
และเป็นปัญหาสําคัญของประเทศ สมควรขยายสถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติด และ
สถานที่เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กว้างขวางย่ิงขึ้น เพราะนอกจากมีหน่วยงานของ
กระทรวงยุติธรรมแล้วยังมีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และหน่วยงานเอกชนท่ีมีขีดความสามารถเข้ามาร่วมใน
การตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของบุคคลดังกล่าว อาทิเช่น 
สถานที่ของหน่วยงานในราชการทหาร เขต อําเภอ และก่ิงอําเภอ สถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข สถานพยาบาลของเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน ซึ่งสมควรรวมทรัพยากรเพ่ือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

สาระสําคัญของกฎหมาย   

กฎหมายฉบับน้ีมีบทบัญญัติ   43 มาตรา  เน้ือหาที่สําคัญได้แก่ 

1)  คําจํากัดความ 

มาตรา 4  

“ยาเสพติด” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและยาเสพ
ติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

“ติดยาเสพติด” หมายความว่า เสพยาเสพติดเป็นประจําติดต่อกัน และตกอยู่ในสภาพที่
จําเป็นต้องพ่ึงยาเสพติดน้ัน โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่าน้ันได้ตามหลักวิชาการ 

“ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” หมายความว่า การกระทําใดๆ อันเป็นการบําบัดการติดยา
เสพติดและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด รวมตลอดถึงการรักษาสภาพร่างกายและ
จิตใจของผู้ซึ่งเสพยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไม่เสี่ยงต่อการเป็นผู้ติดยาเสพติด 

 2) หลักกฎหมายที่สําคัญ 
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• คณะกรรมการ 

มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อัยการสูงสุด เลขาธิการสํานักงานศาล
ยุติธรรม อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการ
แพทย์  

อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดี
กรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังอีก
ไม่เกินสี่คน โดยในจํานวนน้ีให้เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งปฏิบัติงานด้านการป้องกันหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดและมีประสบการณ์การทํางานโดยตรงกับผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการ 
และให้อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา 7 ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(1) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ี 

(2) เสนอแนะรัฐมนตรีในการประกาศเก่ียวกับศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 14 
และมาตรา 16 

(3) แต่งต้ังและถอดถอนอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(4) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 13 

(5) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกําหนดสถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัว 

(6) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการส่งตัวผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไปยังพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการ 

(7) วางระเบียบเก่ียวกับการควบคุมและการย้ายตัวผู้ต้องหาในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(8) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 

(9) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการตรวจสอบและติดตามผลการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้ได้รับอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 

(10) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดตามมาตรา 38 

(11) วางระเบียบเกี่ยวกับการเยี่ยมและการติดต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
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(12) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์ในการลดและการขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด 

(13) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อ
คณะกรรมการ และวิธีการรายงานผลการตรวจพิสูจน์ รวมทั้งผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ 

(14) วางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
เง่ือนไข และข้อบังคับตามมาตรา 32 

 

มาตรา 13 คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(1) พิจารณาวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดหรือไม่ 

(2) ติดตามดูแลการควบคุมตัวผู้ต้องหาในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 

(3) พิจารณาย้ายตัวผู้เข้ารับการบําบัดการติดยาเสพติดหรือเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติดจากสถานบําบัดหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งหน่ึงไปยังอีกแห่งหน่ึง 
รวมทั้งพิจารณาลดหรือขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(4) พิจารณาอนุญาตให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการปล่อยช่ัวคราว 

(5) แจ้งผลการตรวจพิสูจน์หรือผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อคณะกรรมการ พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี 

(6) พิจารณาแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแก่ผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด
ในฐานความผิดที่ระบุไว้ในมาตรา 19 

(7) ติดตามดูแลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดในเขตอํานาจของตนให้เป็นไปตามแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(8) พิจารณาผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 33 

(9) เสนอแนะต่อคณะกรรมการเก่ียวกับวิธีการตรวจพิสูจน์ และวิธีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด 

(10) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(11) พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา 14 เพ่ือประโยชน์แก่การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้รัฐมนตรีมีอํานาจจัดต้ังและ
ยุบเลิกศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นสถานพยาบาลตามประมวลกฎหมายอาญา 
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ให้ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 

มาตรา 17 ในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดแต่ละแห่ง ให้มีผู้ อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดและมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(1) ตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่ได้รับตัวมาตามมาตรา 
19 

(2) ควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไว้ใน
ระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และดูแลให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้
เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปฏิบัติตามระเบียบ เง่ือนไข และข้อบังคับต่างๆ 

(3) ดําเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดตามระเบียบที่กําหนด 

(4) ติดตามผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติดซึ่งได้รับอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว 

(5) จัดทํารายงานผลการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด รวมทั้งผลการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเสนอต่อคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(6) ออกข้อบังคับของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
มอบหมาย 

 

3) กระบวนการ/วิธีการบังคับใช้ 

มาตรา 19 ผู้ใดต้องหาว่ากระทําความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมี
ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย หรือเสพและจําหน่ายยาเสพติดตามลักษณะชนิด ประเภท และปริมาณที่
กําหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซึ่งเป็น
ความผิดที่มีโทษจําคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล  

ให้พนักงานสอบสวนนําตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในสี่สิบแปดช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาน้ันมาถึงที่
ทําการของพนักงานสอบสวน เพ่ือให้ศาลพิจารณามีคําสั่งให้ส่งตัวผู้น้ันไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติด
ยาเสพติด เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป็นอย่างอ่ืนที่เกิดจากตัวผู้ต้องหาน้ันเอง หรือจากพฤติการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทําให้ไม่อาจนําตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ต้องหามีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ให้พนักงานสอบสวนนํา
ตัวส่งศาลเพ่ือมีคําสั่งให้ตรวจพิสูจน์ภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมง นับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาน้ันมาถึงที่ทําการของ
พนักงานสอบสวน 
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การส่งไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด ให้ศาลพิจารณาส่งตัวไปควบคุมเพ่ือตรวจ
พิสูจน์ที่ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดหรือการควบคุมตัวตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงอายุ เพศ และลักษณะเฉพาะบุคคล
ประกอบด้วย แล้วให้ศาลแจ้งคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทราบ 

ในระหว่างการตรวจพิสูจน์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้พนักงานสอบสวนดําเนิน
กระบวนการสอบสวนคดีต่อไป และเมื่อสอบสวนเสร็จให้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการโดย
ไม่ต้องส่งผู้ต้องหาไปด้วย และแจ้งให้ทราบว่าผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด สถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการควบคุมตัวอย่างแห่งใด 

ในระหว่างที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่
ต้องดําเนินการฝากขังหรือขอผัดฟ้องตามกฎหมาย 

 มาตรา 22 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่าผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด ให้จัดให้มีแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และให้แจ้งผล
การตรวจพิสูจน์ให้พนักงานอัยการทราบ ในกรณีเช่นว่าน้ี ให้พนักงานอัยการมีคําสั่งชะลอการฟ้องไว้ก่อน
จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดตามมาตรา 33 

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าผู้ต้องหาซึ่งได้รับแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่งไม่มีสิทธิ
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานอัยการดําเนินคดีต่อไปและแจ้ง
ผลให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทราบ 

ถ้าผลการตรวจพิสูจน์ไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด ให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานผลการตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเพ่ือ
พิจารณาดําเนินคดีต่อไปตามกฎหมาย 

มาตรา 23 ในการจัดทําแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 22 ให้กําหนด
สถานที่และวิธีการสําหรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยคํานึงถึงอายุ เพศ ประวัติ พฤติกรรมในการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพ
ติด ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้งปวงของผู้น้ันประกอบด้วย 

การกําหนดสถานที่สําหรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดเป็นศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือสถานที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดจาก
สถานพยาบาล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานที่ของราชการ หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร
ก็ได้ 

การกําหนดวิธีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้กําหนดโดยคํานึงถึงวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีที่จําเป็นต้องควบคุมตัวผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเข้มงวด ให้ส่ง
ตัวผู้น้ันเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือสถานที่ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีระบบการควบคุมมิให้หลบหนี 

(2) ในกรณีที่ไม่จําเป็นต้องควบคุมตัวผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเข้มงวด ให้
ส่งตัวผู้น้ันเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามความ
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เหมาะสมและกําหนดเง่ือนไขให้ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยู่ภายในเขตที่กําหนดใน
ระหว่างการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(3) ในกรณีที่ไม่จําเป็นต้องควบคุมตัวผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อาจกําหนดให้ผู้
เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องปฏิบัติด้วยวิธีการอ่ืนใดภายใต้การดูแลของพนักงานคุม
ประพฤติก็ได้ 

(4) ในระหว่างการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจกําหนดให้ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดฝึกอาชีพ ทํางานบริการสังคม หรือให้ดําเนินการอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพื่อให้มีความ
มั่นคงในการดํารงชีวิตโดยห่างไกลจากยาเสพติด 

มาตรา 24 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังจากที่ศาลมีคําสั่งตามมาตรา 19 ว่าผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดน้ันต้องหาหรือถูกดําเนินคดีในความผิดฐาน
อ่ืนซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจําคุกหรือต้องคําพิพากษาให้จําคุก ให้ศาลพิจารณามีคําสั่งให้ส่งตัวผู้น้ันไปยัง
พนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีต่อไป 

 มาตรา 25 ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยู่รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดตามแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพิจารณาขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดออกไปอีกได้ 

ในระหว่างการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จะพิจารณาลดระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

การขยายและการลดระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะกระทําก่ีครั้งก็ได้ แต่การ
ขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งหน่ึงต้องไม่เกินหกเดือน และรวมกันทั้งหมดแล้ว
ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 มาตรา 26 ในกรณีที่มีเหตุสมควร คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจ
พิจารณาปล่อยช่ัวคราวสําหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา 36 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดังต่อไปน้ี 

(1) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ เพ่ือตรวจค้นและจับตัวผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ฝ่าฝืนมาตรา 29 หรือมาตรา 31 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่าบุคคล
ดังกล่าวหลบซ่อนอยู่ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเน่ืองจากการเน่ินช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคล
น้ันจะหลบหนีไป 

(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดที่เก่ียวข้องกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมาให้ถ้อยคํา ส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพ่ือ
การตรวจสอบเพ่ือประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติการตามมาตรา 17 



66 
 

(3) สอบปากคําผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือบุคคล
อ่ืนใดที่สามารถให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับกรณีตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 17 

(4) สั่งหรือจัดให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรับการ
ตรวจหรือทดสอบว่ามียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ 

มาตรา 41 ผู้ใดนําข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานใดอันเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ได้มาจาก
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติตามหน้าที่การสอบสวนหรือการ
พิจารณาคดี หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหน่ึง แล้วเปิดเผยข้อเท็จจริงน้ันต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่อาจเปิดเผยได้ตามวรรคหน่ึง 

 

• บทกําหนดโทษ 

มาตรา 42 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 36 (2) หรือไม่อํานวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 36 วรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของ
คณะกรรมการตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ  

มาตรา 43 ความผิดตามมาตรา 42 คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได้และในการน้ี
คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดําเนินการเปรียบเทียบได้ ตามหลักเกณฑ์หรือ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

เมื่อผู้กระทําความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในบรรดาคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งประมวล
กฎหมายฉบับน้ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 นัยสําคัญที่ถูกแก้ไขคือการ
กําหนดเพิ่มเติมให้ผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่ายหรือผู้เสพและจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ
จํานวนเล็กน้อยที่สมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนด
ไว้ ได้พ้นจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 94) นั้น ให้ถือว่าผู้ติดยาเสพติดเป็น
ผู้ป่วยต้องเข้ารับการบําบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

จากข้อมูลเชิงประจักษ์ของผลการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
สํานักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมทั่วประเทศ มีจํานวนคดีฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น
ทุกปี ทําให้กรมคุมประพฤติต้องรับผิดชอบงานทางด้านยาเสพติดมากขึ้น และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
10 กรกฎาคม 2544 ก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องน้ีว่ามีผลทําให้กรมคุมประพฤติต้องรับผิดชอบในภารกิจต่างๆ 
เพ่ิมมากขึ้น ผนวกกับปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สะสมมานาน และมีการวางนโยบายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเน่ืองในนโยบายสาธารณะของประเทศแต่ก็ไม่สามารถลดจํานวนผู้ที่
กระทําผิดได้  ปัญหาคดีฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษในปัจจุบันมีความรุนแรง และได้จัดเป็น
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ปัญหาสําคัญในวาระแห่งชาติที่ผ่านมา โดยหลักการแล้วผู้เสพยาเสพติดมีสภาพเป็นผู้ป่วยอย่างหน่ึง มิใช่
ปัญหาอาชญากรตามปกติ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดจึงสมควรกระทําให้กว้างขวาง และโดย
ที่ผู้เสพยาเสพติดจํานวนหน่ึงถูกบังคับให้เป็นผู้จําหน่ายยาเสพติดเพ่ือแลกกับการได้ยาเสพติดไปเสพด้วย  

ทั้งน้ี กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้บัญญัติระเบียบ
คณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-73 ซึ่งกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด ที่คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจําเขตพ้ืนที่กําหนดหรือติดตามผลของผู้ที่ผ่าน
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

การให้ชุมชนเข้ามาเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติมี วิธีการคือ การมอบหมายงานคดีให้แก่
อาสาสมัครคุมประพฤติสํานักงานคุมประพฤติสามารถพิจารณาคัดเลือกคดี เพ่ือส่งให้อาสาสมัครคุม
ประพฤติน้ันช่วยสอดส่อง ก็ทําได้หลายวิธีอย่างเช่น คณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติเขต
อําเภอเป็นผู้พิจารณา หรือพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสํานวนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก จากน้ันก็
มอบหมายงานคดีเพ่ือให้อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติตามบทบาทอย่างเหมาะสม คดีที่มอบหมายให้
อาสาสมัครคุมประพฤติให้อาสาสมัครคุมประพฤติน้ีช่วยควบคุมและสอดส่อง ควรใช้เวลาประมาณ 8 
เดือนขึ้นไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด จากน้ันก็พิจารณาส่งคดีที่ผู้ถูกคุม
ประพฤติหรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูที่มีถิ่นที่อยู่ใกล้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ และก็ค่อยกําหนดให้อาสาสมัคร
คุมประพฤติดูแลสอดส่องผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้รับการฟ้ืนฟู อย่างไรก็ดี  กระบวนการหรือขั้นตอนเป็นที่
ทราบกันโดยทั่วไปว่า อาสาสมัครคุมประพฤติจะต้องอยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้ที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด เพราะพนักงานคุมประพฤติจะส่งสํานวนในชุมชนใกล้เคียงเพื่อส่งคดีให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ 
(จันทร์เพ็ญ  สีชมพู มปป.) 

แนวทางในการป้องกันและบําบัดรักษาฟ้ืนฟู   

1) การควบคุมทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านครอบครัว โรงเรียน และ การรณรงค์เลิกสุราและ
บุหรี่ก่อน เน่ืองจากสองสิ่งน้ีเป็นจุดเริ่มต้นของการเสพยาเสพติดชนิดอ่ืน หากชุมชนสามารถ
ต่อต้านสิ่งเสพติดพ้ืนฐานได้ การต่อต้านยาเสพติดร้ายแรงก็สามารถทําได้ง่ายขึ้น แต่หากมีผู้ติดยา
แล้วต้องให้โอกาสและยอมรับความเป็นจริงว่า การบําบัดรักษาอาจไม่สําเร็จภายในคร้ังเดียวหรือ
สองครั้ง  

2) การส่งเสริมระบบตํารวจชุมชนสัมพันธ์ โดยเน้นการลงไปในพ้ืนที่เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชนและจะเป็นการป้องปรามผู้ค้ากับผู้เสพไปในตัว  เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะยัง
รู้สึกแปลกแยกและไม่คุ้นเคยกับตํารวจ  การสร้างความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม จะทําให้ได้
ข่าวสารเชิงลึกในพ้ืนที่น้ันอีกด้วย 

3) การมีระบบจําแนกที่มีประสิทธิภาพในการแยกผู้เสพออกจากผู้ค้าตามกฎหมายฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด  เน่ืองจากการลงโทษโดยพิจารณาตามปริมาณของยาเสพติดเป็นหลัก ทําให้ผู้เสพ
ตัวจริงแต่มีปริมาณยามาก เพ่ือเก็บไว้เสพเองหรือต้องจําหน่ายเพ่ือหาเงินมาซื้อยาก็ตามต้องถูก
จําคุก  เมื่อจําแนกได้ผู้เสพที่แท้จริงแล้ว ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ จะต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร 
เครื่องมือและงบประมาณในการบําบัดรักษา 
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4) ในระบบการบําบัดรักษาแบบสมัครใจ เปิดกว้างให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการ
บําบัดรักษาอย่างเต็มที่ สะดวก รวดเร็ว โดยจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอและสม่ําเสมอผ่าน
ระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบได้แก่ ระบบสวัสดิการข้าราชการและครอบครัว ระบบ
ประกันสังคม สําหรับลูกจ้างในภาคเอกชนและแรงงานนอกระบบ (ไม่ครอบคลุมการจ่ายยาเมธา
โดน)  ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ครอบคลุมการจ่ายยาเมธาโดน) ในการเข้ารับการบําบัด
ดังกล่าวควรมีขั้นตอน กระบวนการท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่จําเป็นต้องใช้เอกสารหรือกรอกเอกสาร
จํานวนมาก 

5) ในระบบบําบัดรักษาแบบบังคับรักษา และระบบต้องโทษ (Correctional  System) ในเรือนจํา 
ควรจะต้องปรับปรุงสถานที่ โปรแกรมการรักษาและบุคลากรให้มีคุณภาพมากขึ้น  ในกรณี
บําบัดรักษาแบบบังคับของรัฐควรจะต้องแยกผู้ติดยาเสพติดที่เป็นเยาวชนกับผู้ใหญ่มิให้ปะปนกัน 

6) การสนับสนุน การจัดต้ังสถานบําบัดรักษายาเสพติดของเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากรับ เพ่ือ
เสริมการทํางานด้านบําบัดฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึง ภายใต้การการจัดสรรทรัพยากรเกื้อหนุนพอสมควร
จากรัฐ โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานด้วย ความสามารถทําให้ผู้ติดยาเสพติด
อยู่ในระบบการบําบัดรักษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระบบสมัครใจซึ่งมีผู้เสพเป็นจํานวนมาก ย่อม
เป็นการลดจํานวนลูกค้าในตลาดค้ายาเสพติดไปในตัว 

 
ภาพที่ 2.1 การบังคับใช้กฎหมาย 
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การสร้างทีมปฏิบัติงานในพ้ืนที่/ชุมชน 

 
 ภาพที่ 2.2 ความร่วมมือระหว่างองค์กรในการใช้กฎหมายที่มีความเช่ือมโยงกัน 

 

ระบบยุติธรรม ระบบสาธารณสุข ระบบสวัสดิการสังคม ชุมชน 

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมฯ อปท. 

ภาพที่ 2.3 การบําบัดฟ้ืนฟู 
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ความพยายามที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ การพิจารณาถึงพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ ซึ่ง
จะวางนโยบายยุทธศาสตร์และการดําเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ และพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฯ ที่มุ่งสนับสนุนการรณรงค์ให้ลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอ่ืนที่
ทําลายสุขภาพ จากเงินกองทุนซึ่งจัดเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่า
ด้วยยาสูบ 

การดําเนินการทางกฎหมายหลายฉบับข้างต้นครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันและ
ควบคุม ปราบปราม บําบัดแก้ไขฟ้ืนฟูดังกล่าว ได้ถูกดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมมากข้ึน   

ในส่วนของการบําบัดฟ้ืนฟูตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
 มีบทบัญญัติที่ นับว่าเหมาะสม แต่มีปัญหาด้านการปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะของเจ้าหน้าที่ โปรแกรม 
ที่เหมาะสมในการบําบัดฟ้ืนฟูความไม่เพียงพอของศูนย์ฟ้ืนฟู (เน่ืองจากการบําบัดรักษาต้องใช้ระยะเวลา 
ที่นานพอสมควร ผู้ติดยาอาจเข้ารับการบําบัดหลายคร้ัง) การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ทําให้
ผลสัมฤทธ์ิในการบําบัดรักษายังไม่ชัดเจน  

  

 4.3 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 ประกาศ คสช. ฉบบัที่ 
108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทําผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่า
กระทําผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โดยเจตนารมณ์ การนําผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูฯ ได้กําหนดขึ้น
เพ่ือให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูโดยไม่ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย เพ่ือให้
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเหล่าน้ันได้เข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูฯโดยเร็วก่อนที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม แต่หากผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ยินยอมเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟู ไม่ว่าจะบําบัดฟ้ืนฟู จน
ครบกําหนดหรือไม่ครบกําหนด หากยินยอมเข้ารับการบําบัดฯ ตามประกาศฉบับน้ีเป็นจํานวน 5 ครั้งแล้ว 
แต่ยังไม่สามารถเลิกได้และกลับไปใช้ยาเสพติดอีก ให้นําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ
บําบัดฟ้ืนฟูในระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัวเป็นลําดับต่อไป 

การจัดต้ังศูนย์เพ่ือการคัดกรองระดับอําเภอทุกอําเภอ เพ่ือรับตัวผู้ยินยอมเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟู 
(ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ) สํานัก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ประกาศลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557  เรื่อง การนําตัวผู้
ต้องสงสัยเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟู การบําบัดฟ้ืนฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู  โดยให้ผู้ส่งมา 
และดําเนินการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือประเมินความรุนแรงของการเสพติดภาวะความเสี่ยง
ทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และกําหนดแผนการบําบัดฟ้ืนฟูที่เหมาะสม ตามมาตรฐานที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด พร้อมทั้งส่งต่อไปยังสถานพยาบาลหรือค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งตามประกาศ
ดังกล่าว ในข้อ 3 วรรค 4 ได้กําหนดให้ “การคัดกรองจะดําเนินการในสถานที่ต้ังศูนย์เพ่ือการคัดกรอง
หรือดําเนินการนอกสถานท่ีก็ได้” โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอได้
ดําเนินการจัดต้ังศูนย์เพ่ือการคัดกรองในทุกอําเภอ 

ต่อมา สํานักงาน ป.ป.ส. ได้ออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558  เรื่อง การนําตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟู การบําบัดฟ้ืนฟู และ
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การประเมินเป็นผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยให้ยกเลิกความในข้อ 3 วรรค 4 และให้
ใช้ข้อความต่อไปน้ี แทน“สถานที่ต้ังของศูนย์เพ่ือการคัดกรองให้ใช้โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป หรือศูนย์บริการสาธารณสุข โดยการคัดกรองจะดําเนินการในสถานที่ต้ังศูนย์เพ่ือการ
คัดกรองหรือดําเนินการนอกสถานที่ก็ได้” โดยให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงและจัดต้ังศูนย์เพ่ือการคัดกรองผู้
เข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูให้ต้ังอยู่ที่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป หรือศูนย์บริการ
สาธารณสุข  ดังน้ัน  เพ่ือให้การคัดกรองผู้เข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 108/2557  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นไปอย่างได้ผล และเพ่ือให้การจัดต้ังศูนย์เพ่ือการคัด
กรองผู้เข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูเป็นไปตามประกาศสํานักงานประกาศสํานักคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เรื่อง การนําตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟู และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558  จึงกําหนดสถานที่ต้ังของศูนย์เพ่ือการคัดกรอง
ระดับอําเภอ 

 แนวทางการดูแลยาเสพติดให้โทษและการจัดการ 
 รูปแบบยาและความแรง ได้แก่ ยา  (ฉบับเดือนสิงหาคม 2550  แจ้งผ่านคณะกรรมการเภสัช
กรรมและการบําบัด ( PTC ) 7 กันยายน 2550) 

1) Fentanyl injection 100 mcg/ 2 ml  
2) Morphine sulfate injection 10 mg/ ml 
3) Pethidine injection 50 mg/ ml 
4) Codeine phosphate 30 mg tablet 

 ความเสี่ยงและปัญหาที่พบ ยากลุ่มน้ีหากไม่มีการควบคุมการใช้ อาจถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดได้ ให้ 
แพทย์เป็นผู้สั่งใช้ยาเท่าน้ัน แพทย์ที่ต้องการสั่งใช้ยาในกลุ่มน้ี (ตามรายการที่โรงพยาบาลกําหนด) 

ต้องเขียนใบ ย.ส 5 เพ่ือประกอบกับการสั่งยา  
พยาบาล ให้แยกเก็บยาในท่ีมิดชิดมีกุญแจล็อค และควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด กรณี

ผู้ป่วยใน มีระเบียบ การท้ิงยาส่วนที่เหลือไม่ถึงหน่ึงหน่วยบรรจุ  และเป็นยาที่หมดอายุแล้วน้ัน  ต้องมีการ
บันทึกปริมาณยาส่วนที่ทิ้ง/ ช่ือผู้ทิ้งยาและช่ือผู้ตรวจสอบซ้ําการทิ้งยาทุกคร้ัง  
 เภสัชกร 

1) ควบคุมการเบิกจ่ายตามกฎเกณฑ์ที่โรงพยาบาลกําหนด 
2) แยกพ้ืนที่เก็บยาในกลุ่มน้ีไว้ในที่มิดชิดและมีกุญแจล็อค  
3) กําหนดให้เภสัชกรเท่าน้ันเป็นผู้นํายาจากสถานที่เก็บยามาจ่ายแก่ผู้ป่วย 
4) สรุปรายงานส่งกองวัตถุเสพติด  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวง

สาธารณสุข 
ตารางที่ 2.9 การจําแนกกลุ่มเป้าหมาย/มาตรการ 

กลุ่มเป้าหมาย  ข้อหา  มาตรการที่ใช้  Model  
1 กลุ่มผู้ค้า  ผลิต นําเข้า ส่งออก 

จําหน่าย ครอบครองเพ่ือ
จําหน่าย สมคบ  

ตรวจค้น จับกุม
ดําเนินคดี ลงโทษ ยึด
อายัดทรัพย์สิน บังคับ
โทษปรับ  

Crime Control, Due 
Process of Law  
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กลุ่มเป้าหมาย  ข้อหา  มาตรการที่ใช้  Model  
2 กลุ่มผูใ้ช้  
(ผู้เสพ/ผู้ติด)  

เสพ ครอบครอง  
(ปริมาณเล็กน้อย)  

บําบัดรักษา  
ฟ้ืนฟูสภาพกาย/ใจ  
ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ  

-Diversion,  
-Decriminalization  
-Harm Reduction  
-Rehabilitation  

 

ที่ผ่านมาพบว่าการควบคุมยาเสพติด ด้วยการลงโทษตามกฎหมายน้ัน ส่งผลกระทบเช่ือมโยงใน
หลายมิติ เช่น สังคม เศรษฐกิจ และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเมื่อพิจารณาจากแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรวมของประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 2,575,000,000,000 บาท  พบว่า 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้รับการจัดสรรงบประมาณมากถึง 158,290,300,000 บาท เท่ากับร้อย
ละ 6.1 ของงบประมาณทั้งหมด (สํานักงบประมาณ 2557)  

ในส่วนของการบําบัดรักษา ในปัจจุบัน จุดเน้นได้เปลี่ยนไป เป็นการนําผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับ
การบําบัดรักษาฟ้ืนฟู ซึ่งรวมถึงการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือด้านอาชีพฯ และให้องค์กรภาคเอกชน ชุมชน 
องค์กรส่วนท้องถิ่นร่วมกันบําบัดรักษา 

 

ตารางที่ 2.10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดผู้ติดยาเสพติด 

ระบบ กฎหมายที่ใช้ 
สมัครใจ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

บังคับบําบัด 
 

พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
พ.ร.ก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2545 
พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

ต้องโทษ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
 

ลักษณะและมาตรการที่ใช้  

1. ผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดกลุ่มใหญ่ที่สุดคือ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 

 2. การดําเนินการกับผู้เสพ ผู้ติดซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วย ควรเน้นการบําบัดรักษาฟื้นฟู มิใช่จับกุมและ
ลงโทษ 

 3. ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดแต่ละรายไม่เหมือนกัน ทั้งอายุ วัย สภาพร่างกาย จิตใจ สภาพแวดล้อม 
ปัญหา ฯลฯ การบําบัดรักษาที่ได้ผลต้องมีความเหมาะสมกับแต่ละราย 

 4. มาตรการบําบัดรักษาฟ้ืนฟูที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอยู่อย่างจํากัด มีกฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการ
บําบัดรักษาฟ้ืนฟู 
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บทสรุปกฎหมายไทยที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดกับการปฏิบัติการ 

จากการทบทวนกฎหมายต่างๆ พบว่า 

1) ที่ผ่านมา การมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามบนแนวคิดการทําสงครามกับยาเสพติด (war on drug)
ทําให้ขาดความสมดุลระหว่างการป้องกัน การปราบปราม และการบําบัดรักษา 

2) รัฐบาลไทยยังคงดําเนินนโยบายต่างๆ ในการปราบปรามยาเสพติดโดยเน้นที่มาตรการการ
ปราบปรามการผลิต และการเสพยาเสพติด ด้วยวิธีการลงโทษที่รุนแรงดังที่มีกฎหมายอยู่หลาย
ฉบับข้างต้น และมีบทลงโทษต้ังแต่การลงโทษด้วยการกักขังควบคุมตัวไปจนถึงการประหารชีวิต  

3) การนํากฎหมายป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 
มาใช้กรณีปราบปรามผู้มีอํานาจอิทธิพลในวงการอาชญากรรมเป็นหัวหน้าและมีการสั่งการดําเนิน
อาชญากรรมยาเสพติด กระบวนการการฟอกเงินเพ่ือให้กลายเป็นเงินที่ถูกกฎหมาย นําไปใช้เป็น
ทุนหล่อเลี้ยงองค์กรและขยายเครือข่ายให้กว้างขวาง โดยมีการนําเงินนอกกฎหมายน้ีไปใช้เป็น
ทุนดําเนินการ ตลอดจนบิดเบือนกลไกต่างๆ ติดสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนและอุดหนุน
นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติเพ่ือซื้อความสะดวก (อัยการนิเทศ เล่มที่ 65, 
2546: 50-51)  

4) การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดข้างต้นน้ี กฎหมายกําหนดให้ประสานการปฏิบัติงานกับอัยการ
สูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องตกลงกันเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การรับคําร้องทุกข์หรือคํา
กล่าวโทษ การดําเนินการเก่ียวกับหมายเรียกและหมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การ
ค้น หรือการปล่อยช่ัวคราว การสืบสวนการสอบสวน การเปรียบเทียบ การส่งมอบคดี และการ
ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับคดีอาญาอาชญากรรมข้ามชาติ 

5) กฎหมายที่เก่ียวกับการดําเนินการกับผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดที่เป็นผู้ค้ารายสําคัญ
และที่จัดต้ังเป็นเครือข่าย ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด เช่น มาตรการริบทรัพย์สินกฎหมายสมคบ การขยายเขตอํานาจศาลไทยตาม
หลักดินแดนและหลักบุคคล กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด ส่วนการปราบปรามจะเน้น
บริเวณโดยรอบประเทศ การสกัดก้ันการนําเข้า เป็นกลุ่มคนที่กฎหมายฉบับน้ีจะมุ่งนําตัวมา
ลงโทษทางอาญาอย่างเด็ดขาดและรุนแรง โดยจะนํามาจากการสืบสวนพิเศษเข้ามาบังคับใช้อย่าง
เข้มข้น ทั้งการอําพรางตัวสะกดรอยการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การสืบสวนทางการเงินเพ่ือ
ทลายเครือข่าย การใช้ช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน รวมท้ัง
มาตรการการยึดอายัดทรัพย์ 

6) กฎหมายยาเสพติดของไทยสนับสนุนหลักการแนวคิด ‘ผู้เสพคือผู้ป่วย ไม่ใช่อาชญากร’ แต่ใน
ความเป็นจริง มีผู้ใช้ยาจํานวนมากที่ถูกจําคุก ซึ่งยังมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยเก่ียวกับการใช้ยา 
ภาวะพ่ึงพิงยา การกลับไปเสพซ้ํา หรือ การยอมรับและเข้าใจเง่ือนไขทางการแพทย์ต่อการ
กลับไปเสพซ้ําของผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงยาว่าเป็นโรคเรื้อรังอย่างหน่ึง  

7) การขยายสถานบําบัดรักษายาเสพติดหรือคลินิกพิเศษสําหรับผู้ติดยาทั่วไปแบบสมัครใจอย่าง
เพียงพอในชุมชนทั่วประเทศเพ่ือให้ผู้ติดยาสามารถเข้ารับรักษาได้ง่ายขึ้น  
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8) นอกเหนือไปจากการยกเว้นโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  มาตรา 94  
กรณีผู้เสพสมัครใจขอเข้ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ให้พ้นจากความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้  

9) ตามประกาศ คสช. 108/2557 ต้องสงสัยได้มีโอกาสเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูโดยไม่ถือว่าเป็น
ความผิดทางกฎหมาย เพ่ือให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเหล่าน้ันได้เข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูฯโดยเร็ว
ก่อนที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม แต่หากผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ยินยอม
เข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟู ไม่ว่าจะบําบัดฟ้ืนฟู จนครบกําหนดหรือไม่ครบกําหนด หากยินยอมเข้ารับ
การบําบัดฯ ตามประกาศฉบับน้ีเป็นจํานวน 5 ครั้งแล้ว แต่ยังไม่สามารถเลิกได้และกลับไปใช้ยา
เสพติดอีก ให้นําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟ้ืนฟูในระบบบังคับบําบัด
แบบควบคุมตัวเป็นลําดับต่อไป 

10) หน่วยงานประสานงานทั้งทางด้านป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาให้สามารถเช่ือมโยงงาน
ด้านวิชาการ วิจัยและด้านปฏิบัติเข้าด้วยกัน จัดต้ัง  “สถาบันแก้ไขปัญหายาเสพติดแห่งชาติ” ขึ้น
เป็นหน่วยงาน ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางทั้งด้านการวิจัย การประสานงาน การติดตามประเมินผล
หน่วยงานทุกหน่วยที่เก่ียวข้องปัญหายาเสพติด (งานวิจัยของศักด์ิชัย เลิศพานิชพันธ์ุ, 2556) 

 

ตารางที่ 2.11 การเปรียบเทียบกฎหมาย 

กฎหมาย เจตนารมย์ของกฎหมาย 

ด้านการป้องกันและควบคุม  

1. พระราชบัญญัติวัตถุที่ ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

บัญญัติขึ้นตามเจตนารมย์อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

การผลิต การขาย การนําเข้า มิให้ใช้บังคับกับกระทรวง
สาธารณสุข 

2. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เพื่อการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 

กําหนดยาเสพติดเป็น 5 ประเภท และเน้นการลงโทษ 

3. พระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ. 
2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

การนําสารระเหยที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมไปใช้ในทางอ่ืน
ที่ก่อให้เกิดอันตราย 

4. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495  เนื่องจากมีการนํากรดแอซีติก (Glacial acetic acid) ไป
แปรสภาพเป็นน้ํายาเคมีแอซีติกแอนไฮไดรด์ (Acetic 
anhydride) และน้ํ ายาเคมีแอซีติลคอลไรด์ (Acetyl 
chloride) ซึ่งเป็นสารเคมีที่สามารถนําไปใช้ในการผลิต
เฮโรอีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดรา้ยแรง จึงต้องระบุ
กรดน้ีเป็นโภคภัณฑ์ควบคุม 

ด้านการปราบปราม  

1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด พ.ศ. 2519  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ป้องกันปราบปรามการค้าและการเสพยาเสพติดอย่าง
เข้มงวด 
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กฎหมาย เจตนารมย์ของกฎหมาย 

คําส่ังหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่ 
23/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด พ.ศ. 2519 

กําหนดมาตรการเพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด  พ .ศ . 2519 มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 
116/2557  

การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทําความผิด  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 
2557 

2. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เพื่อการปราบปรามและควบคุมยาเสพติดให้โทษ 

3. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ .ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ปราบปรามเกี่ยวกับยาเสพติด และกําหนดมาตรการ
ต่างๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการปราบปราม
ผู้กระทําผิด 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 
109/2557  

การแก้ ไขเพิ่ มเติมกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติฉบับที่ 
116/2557  

การแก้ ไขเพิ่ มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อ
ปรับปรุงบทบัญญัติ ในส่วนที่ เกี่ยวกับการตรวจสอบ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด 

4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ.2542 

“ความผิดมูลฐาน” ตามมาตรา 3 (1) คือความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดมูลฐานกับ
การฟอกเงิน 

5. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมี
ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 
2556  

ประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรมที่
มี ลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งส่งผล
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของ
ประเทศเป็นอย่างมาก  

ลงน าม ในอ นุ สัญ ญ าสหป ระชาชาติ เพื่ อ ต่ อ ต้ าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรจึงสมควร 

กําหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระทํา
ดังกล่าว รวมทั้งกําหนดวิธีการสืบสวน สอบสวน 

การกระทําความผิดดังกล่าวนั้นด้วย 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระหว่างประเทศ  

ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการสะกดรอยผู้ อนุญาตให้การดําเนินคดีเพื่อสืบสวน จับกุม แสวงหา 
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กฎหมาย เจตนารมย์ของกฎหมาย 

ต้องสงสัย  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามฯ มาตรา 21 พ.ศ. 2556 

และรวบรวมพยานหลักฐาน ดําเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยว่า
กระทําความผิดหรือจะกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วม 
การสืบสวน จับกุม แสวงหา และรวบรวมพยานหลักฐาน 
ดําเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยว่ากระทําความผิดฐานมีส่วน
ร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยวิธีอื่นกระทําได้
ยาก หรืออาจเกิดภยันตรายหรือความเสียหายในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

ด้านกระบวนการดําเนินคดี  

1. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 
2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

คดียาเสพติดไม่สามารถใช้วิธีพิจารณาคดีทั่วไปด้วย
ประมวลวิธีพิจารณาความอาญา จึงมีการบัญญัติเพื่อ
กําหนดวิธีพิจารณาต่างหาก (ด้านการสืบสวน สอบสวน 
และการพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฎีกา) 

ด้านการบําบัดฟื้นฟู  

2. พระราชบัญญัติดําเนินการคุมความประพฤติ
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

กําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติและ
วิธีดําเนินการคุมประพฤติ และใช้กับความผิดทุกประเภท 

5. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มีการบัญญัติถึงการบําบัดในระบบต้องโทษและสมัครใจ 

6. พระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ. 
2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มีการบัญญัติถึงการบําบัดรักษาระบบต้องโทษและสมัคร
ใจ 

7. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เนื่องจากผู้เสพยาเสพติดมีสภาพเป็นผู้ป่วยอย่างหนึ่ง 
มิใช่อาชญากรปกติ ดังนั้นจึงควรฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้
ติดยาเสพติด และโดยที่ผู้เสพยาเสพติดจํานวนหน่ึงถูก
บังคับให้เป็นผู้จําหน่ายยาเสพติดเพื่อแลกกับการได้ยา
เสพติดไปเสพด้วย จึงขยายขอบเขตของการฟื้นฟู ให้
รวมถึงผู้เสพยาและจําหน่ายยาเสพติดจํานวนเล็กน้อย
ด้วย และขยายสถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน์การเสพหรือ
ติดยาเสพติด และสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 
108/2557 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้สงสัยว่าการกระทํา
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่
การบําบัดฟื้นฟูและการดูแลผ่านการบําบัดฟื้นฟู  

กําหนดให้ผู้ต้องสงสัยว่ากระทําความผิดฐานเสพยาเสพ
ติดหรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ตาม
ลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณท่ีกําหนดตามบัญชี
ท้ายประกาศน้ี ซึ่งไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่ผู้อื่นหรือสังคม ได้รับการบําบัดฟื้นฟูโดยการยินยอม 
และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องภายหลังผ่านการบําบัด
ฟื้นฟู รวมทั้ งกําหนดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 3 

 

กฎหมายยาเสพติดต่างประเทศ 
 

การวางนโยบายด้านยาเสพติดเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงที่จะให้เห็นว่ารัฐจะนําพากระบวนการ
ยุติธรรมด้านคดียาเสพติดของประเทศไปในทิศทางใด เพราะยาเสพติดได้กลายเป็นธุรกิจที่ทํากําไรได้ดี
มาก ต้ังแต่ยุค 1960 การขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการก่อตัวของการค้า
ยาเสพติดในภูมิภาคต่างๆ เป็นต้นว่า เอเชีย ละตินอเมริกา แอฟริกา  

 ยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดของอาเซียนที่ต้องการเป็นภูมิภาคท่ีปลอดจากยาเสพติด โดยมองว่า
เป็นการทําให้ปัญหาด้านยาเสพติดเป็นประเด็นทางการเมือง และเสนอว่าทัศนคติของประชาชนต่อยาเสพ
ติดเป็นข้อกังวลด้านความมั่นคงหลักในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศ ดูเหมือนพ้ืนที่การ
ประชุมเสวนาภายในอาเซียนมีอยู่จํากัด  การอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติดที่สําคัญได้เปลี่ยนไป
สําหรับสหรัฐอเมริกา ประเทศต่าง ๆ ในอเมริกาใต้ เช่น อุรุกวัย และภูมิภาคละตินอเมริกา ทําให้เกิด
ความหวังว่าอาจมีอุปสรรคต่อการกําหนดนโยบายด้านยาเสพติดที่เป็นอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
อินเดีย โดยอาจเกิดขึ้นตามลําดับ  

ในบทน้ีได้นําเสนอกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศและ เปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศ
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ 

 

1. กฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวกับยาเสพติด  

 กฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวกับยาเสพติดในปัจจุบัน ได้แก่ 

 1.1 อนุสัญญาเด่ียวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961  

 อนุสัญญาเด่ียวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 (The Single Convention on Narcotic 
Drugs, 1961) และพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาเด่ียวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1972 (The 1972  
Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) โดยมี เน้ื อหาในการ
ควบคุมและจํากัดการใช้ยาเสพติดให้โทษเพ่ือประโยชน์ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน มีการ
กําหนดรายช่ือสารที่จะต้องควบคุม มาตรการบังคับให้สมาชิกออกกฎหมายควบคุมยาเสพติด ให้มี
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (International Narcotics Control Board : INCB) 
และกําหนดให้ประเทศรัฐภาคีรายงานปริมาณการใช้ยาเสพติดต่อ INCB 

ประเทศต่างๆ ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญา และพิธีสารของสหประชาชาติด้านยาเสพติด 
โดยมีข้อกําหนดตามหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วยความมุ่งมั่นต่อพันธสัญญาที่มีต่อกัน ความตามมาตรา 7 ระบุว่า
ประเทศที่ได้ให้สัตยาบัณ ดังน้ี 
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(a) จะนําแนวทางการลดอุปสงค์ของยาเสพติดตามประกาศไปประกาศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
สําหรับประเทศของตน 

(b) จะสนับสนุนให้เกิดนโยบายด้านการดูแลสุขภาพ การลดปัญหาสาธารณสุข การพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน การจัดการศึกษา และให้การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น รวมถึงจะสนับสนุน
การทํางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ระบบครอบครัว และทําให้
ปลอดภัยขึ้น โดยถือว่าทั้งหมดเป็นการลงทุนเพ่ือการลดอุปสงค์ของยาเสพติด 

(c) จะให้ความร่วมมือเพ่ือการส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือ
สร้างความสมดุลในการควบคุมและลดอุปสงค์ของยาเสพติดร่วมกัน 

(d) จะนํามาตรการตามมาตรา 14 วรรค 4 ของอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท ปี ค.ศ. 1971 (Convention on Psychotropic substances, 1971) มาบังคับใช้ในประเทศ
ของตน ซึ่งคือ "มาตรการมุ่งขจัดหรือลดอุปสงค์ของยาเสพติดและสารที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท" 
รวมถึงการให้ความร่วมมือในการพัฒนาข้อตกลงแบบทวิรัฐภาคีหรือพหุรัฐภาคีกับประเทศที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
การน้ีด้วย 

และในหมวดที่ 3 ว่าด้วยหลักการของการลดอุปสงค์ของยาเสพติด มาตรา 8 กําหนดไว้ว่า 
องค์ประกอบของการลดอุปสงค์ในระดับชาติ และยุทธศาสตร์การควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศที่จะ
ปฏิบัติต่อไปน้ี ให้เป็นไปตามหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายต่างประเทศโดยเฉพาะใน
เรื่องการเคารพอธิปไตยและความเป็นอาณาเขตของรัฐของแต่ละประเทศ ทั้งน้ีให้ยึดถือประเด็นสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และหลักการ
ของความสํานึกในความรับผิดชอบร่วมกัน และหลักการลดอุปสงค์มีดังน้ี 

(a) แต่ละประเทศจะต้องมีแนวทางอย่างสมดุลระหว่างการลดอุปสงค์และอุปทานลง รวมถึงการ
ช่วยเหลือสนับสนุนแก่กันและกันในแนวทางบูรณาการเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(b) แต่ละประเทศต้องมีการกําหนดนโยบายการลดอุปสงค์ของยาเสพติดลง โดยจะต้องดําเนิน 
ดังน้ี 

(i) กําหนดเป้าหมายของป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาหรือ สารเสพติด และเป้าหมาย
การลดผลร้ายของการใช้ยาไปในทางที่ผิด 

(ii) ให้การสนับสนุนการดําเนินงานและการประสานงาน เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของบุคคลและชุมชนในทุกระดับ ทั้งในชุมชนทั่วไปและพ้ืนที่เสี่ยง ทั้งความเสี่ยงที่เป็นความจําเพาะของ
กลุ่มประชากรและความเสี่ยงตามลักษณะของพ้ืนที่ 

(iii) ต้องให้ความสําคัญกับพ้ืนฐานด้านวัฒนธรรมของชุมชน และความแตกต่างในด้านเพศ 

(iv) ต้องมีการสนับสนุนและให้ความร่วมมือระหว่างกันทั้งในด้านการให้ข้อมูลในการพัฒนา 
และการสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมอ่ืนที่เอ้ือต่อความสําเร็จตามความมุ่งหมายน้ี 

ในหมวดที่ 5 มาตรา 9 – 17 ซึ่งว่าด้วยการเตรียมการสําหรับการดําเนินงานเพ่ือลดอุปสงค์ของยา
เสพติด 
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มาตรา 9 ต้องดําเนินการประเมินสภาพปัญหา เพ่ือทราบขนาด รูปแบบ และความจําเพาะของ
ปัญหา และจะได้เรียนรู้เพ่ือนํามาปรับและวางแผนสร้างกลยุทธ์ในการดําเนินงาน 

มาตรา 10 เป็นการจัดการกับตัวปัญหาหลัก ซึ่งครอบคลุมทั้งการป้องกันในทุกพ้ืนที่ และลด
อันตรายจากผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ด้านสุขภาพและสังคมจากการใช้ยาเสพติด โดยการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง ให้การศึกษา สร้างความตระหนักของสังคม ป้องกันในระยะท่ียังไม่มีปัญหา การให้
คําปรึกษา การบําบัดรักษา การป้องกันการกลับมาเสพซ้ํา การให้การดูแลอย่างต่อเน่ืองหลังการบําบัดแล้ว 
รวมถึงการช่วยเหลือให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้าถึงบริการด้านต่างๆ ของสังคมตามความจําเป็นได้
โดยง่าย 

มาตรา 11-12 การแสวงหาพันธมิตร โดยเฉพาะความร่วมมือจากคนในชุมชนทุกรูปแบบหรือ
ลักษณะของชุมชนตามความจําเพาะของแต่ละพ้ืนที่หรือสังคมถือว่าการลดอุปสงค์ของยาเสพติดต้องเป็น
การผสมผสานกันเพ่ือเป็นการคุ้มครองสุขภาพ และการให้การส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้เพ่ือป้องกัน
ตนเอง และถือว่าเป็นความจําเป็นที่ต้องสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม และรัฐต้องจัดทําเป็นนโยบายทั้ง
ด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือที่จะสนับสนุนสิ่งเหล่าน้ีให้เกิดขึ้นด้วย 

มาตรา 13-14 การดําเนินการเพื่อลดอุปสงค์ของยาเสพติดต้องดําเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
คํานึงถึงความแตกต่างกันและความจําเพาะของปัญหาแต่ละพ้ืนที่ 

มาตรา 15 มีการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารที่ดี ถูกต้อง และรวดเร็วทันเวลาเพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
ดําเนินงานในการลดอุปสงค์ของยาเสพติด 

มาตรา 16-17 รัฐต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการวางแผนและ
พัฒนากลยุทธ์ในการลดอุปสงค์ของยาเสพติด และต้องมีการนําประสบการณ์ที่ได้ดําเนินการและ
ประเมินผลลัพธ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

นับเป็นเวลากว่า 50 ปี ที่ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยด้วยได้นําอนุสัญญาด่ียวฯ มาปรับใช้
ภายในประเทศ โดยที่ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาไปมาก 

 1.2 อนุสญัญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1971  

 อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ค.ศ. 1971 (The Convention on Psychotropic 
Substances, 1971) น้ีมีวัตถปุระสงค์ ดังน้ี  

1. การส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างรัฐภาคี เพ่ือว่ารัฐภาคีอาจจัดการด้านต่างๆ ของการ
ลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทซึ่งมีขอบข่ายระดับระหว่างประเทศ โดยในการ
ดําเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาน้ี รัฐภาคีจะต้องดําเนินมาตรการที่จําเป็นรวมทั้งมาตรการด้าน
นิติบัญญัติและด้านบริหาร โดยสอดคล้องกับบทบัญญัติพ้ืนฐานของระบบกฎหมายภายในของตน  

2. รัฐภาคีจะต้องดําเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาน้ีในลักษณะที่สอดคล้องกับหลัก
ความเสมอภาคแห่งอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐ และหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของ
รัฐอ่ืน  

3. รัฐภาคีจะต้องไม่ใช้ในดินแดนของรัฐภาคีอ่ืนซึ่งเขตอํานาจ และไม่กระทําหน้าที่ใดซึ่งได้รับ
การสงวนไว้โดยเฉพาะสําหรับเจ้าพนักงานของรัฐภาคีอ่ืนโดยกฎหมายภายในของรัฐภาคีน้ัน 
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อนุสัญญาฯ ฉบับน้ีมุ่งเน้นการควบคุมและจํากัดการใช้วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทสําหรับ
ทางการแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ กําหนดช่ือสารที่จะต้องควบคุม กําหนดมาตรการบังคับให้มีการออก
กฎหมายภายในประเทศ การร่วมมือระหว่างประเทศรัฐภาคีในการควบคุมและจํากัดการใช้วัตถุที่ออกฤทธ์ิ
รวมถึงการมอบให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ INCB เป็นองค์กรในการควบคุมการ
ผลิตการนําเข้ายาเสพติด เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามีอนุสัญญาฯ เพ่ือการควบคุมยาเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท
ดังกล่าว แต่กระบวนการค้ายาเสพติดย่ิงมีความก้าวหน้า ทําอย่างเป็นเครือข่าย ปัญหายาเสพติดยังคง
ขยายตัวไปยังประเทศต่าง ๆ และทวีความรุนแรงอย่างไม่หยุดยั้ง ในขณะที่ความร่วมมือในการปราบปราม
ยาเสพติดระหว่างประเทศขาดความชัดเจน จึงทําให้ไม่อาจดําเนินงานในแนวทางเดียวกันได้ จึงได้มีการ
จัดทําอนุสัญญาขึ้นมาใหม่อีกฉบับหน่ึง 

 1.3 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท ค.ศ. 1988 

 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาท ค.ศ. 1988 (The United Nations Convention against lllicit Traffic in Narcotic Drugs 
and Psychotropic Substances, 1988) อนุสัญญาฯ ฉบับน้ีมีหลักการที่สําคัญหลายประการแต่ที่ถือว่า
เป็นมาตรการใหม่ ๆ ที่นํามากําหนดไว้ให้ประเทศรัฐภาคีนําไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ได้แก่ 

1) ความผิดและกําหนดโทษ (Offences and Sanctions) 

2) เขตอํานาจรัฐ (Jurisdiction) 

3) การบริหารทรัพย์สิน (Confiscation) 

4) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Extradition) 

5) การช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย (Mutual Legal Assistance) 

6) การโอนการดําเนินคดี (Transfer of Proceedings) 

7) การปราบการลักลอบค้ายาเสพติดทางทะเล (Illicit Traffic by Sea) 

 1. กรณีความผิดและกําหนดโทษ หลักการที่สําคัญที่รัฐภาคีจะต้องดําเนินการตามพันธกรณี ซึ่ง
ครอบคลุมกิจกรรมยาเสพติดทุกประเภท และจะต้องได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงเหมาะสมกับฐาน
ความผิด อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท ค.ศ.1988 ได้กําหนดให้การกระทําต่อทรัพย์สินในลักษณะอย่างใด อย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี เป็น
ความผิดทางอาญาตามกฎหมายภายในของประเทศภาคี กล่าวคือ 

 ก . การกระทําต่อตัวทรัพย์สินที่ ได้มาจากการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
ประกอบด้วยการแปรสภาพ หรือ โอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเพ่ือปกปิดแหล่งที่มา หรือ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้กระทําความผิดมิให้ถูกดําเนินคดี [ ข้อ 3 วรรค 1 (ข) (1) ] 

 ข. การปกปิด หรือ อําพรางสถานะ หรือ แหล่งที่มาเก่ียวกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการ
กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด [ ขอ้ 3 วรรค 1 (ข) (2) ] 
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 ค. การครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินน้ัน โดยรู้ในขณะได้มาว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ
กระทําความผิด [ ข้อ 3 วรรค 1 (ค) (1) ] 

2 . การริบทรัพ ย์ผู้ ค้ ายาเสพ ติด  (Forfeiture of the process of illicit trafficking) เป็ น
มาตรการซึ่งกําหนดให้มีการสืบเสาะ ติดตาม อายัด ยึดหรือริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการลักลอบค้ายาเสพ
ติด ทั้งทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดโดยตรง และทรัพย์สินที่มิใช่ได้มาจากการกระทําความผิด
แต่มีมูลค่าเทียบเท่า เน่ืองจากมีการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิด รวมถึงการริบ
อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้หรือเจตนาที่จะใช้ในการผลิตหรือการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาทในเรื่องของการริบทรัพย์น้ี อนุสัญญาได้กําหนดให้มีการร่วมมือกันเพ่ือสามารถริบ
ทรัพย์สินตามคําขอของต่างประเทศ หรือคําพิพากษาต่างประเทศด้วย ซึ่งนับว่าเป็นมาตรการใหม่ ซึ่งมี
ลักษณะแตกต่างจากความช่วยเหลือด้านการศาล (judicial assistance) หรือการยอมรับหรือการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศด้วย 

3. การให้ความช่วยเหลือระหว่างกันทางกฎหมาย (mutual legal assistance) ซึ่งเป็นการให้
ความช่วยเหลือทางด้านพยานหลักฐานระหว่างประเทศ เพ่ือให้มีผลในการลงโทษผู้กระทําความผิดได้ 
สําหรับมาตรการน้ีอาจทําได้ทั้งในลักษณะของความตกลงทวิรัฐภาคี (bilateral) หรือพหุรัฐภาคี 
(multilateral)  สาระสําคัญของอนุสัญญาฯ ฉบับน้ี ได้แก่ การยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติด การให้ความ
ร่วมมือทางอาญา การส่งผู้ร้ายข้ามแดน การสกัดก้ัน การลักลอบค้ายาเสพติดทางทะเล การสกัดก้ันการ
ฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด การควบคุมการส่งผ่านยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นรัฐ
ภาคีแล้วจํานวน 153 ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 1 องค์กร สนธิสัญญาดังกล่าวผูกพันประเทศ
ที่เข้าเป็นสมาชิก และเป็นจุดเร่ิมต้นของการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง เพราะการค้ายาเสพติดส่วน
ใหญ่มักลักลอบและผลิตกันตามแนวเขตชายแดน 

จากหลักการที่กําหนดไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด
และวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ.1988 แต่ละประเทศจึงได้นํามาเป็นแนวทางในการกําหนด
กฎหมายอาญาภายในของแต่ละประเทศ เพ่ือดําเนินการกับผู้ที่กระทําต่อทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด สําหรับประเทศไทย ได้นําแนวทางดังกล่าวมากําหนดเป็นความผิดทางอาญา
โดยได้มีการตรากฎหมายออกมาบังคับใช้ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542  

สรุปสาระสําคัญได้ดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 3.1 สรุปสาระของกฎหมายระหว่างประเทศ 

อนุสัญญา สาระสาํคญั 

อนุสัญญาเด่ียวว่าด้วยยา
เสพติดให้โทษ ค.ศ. 
1961 และพิธีสารแก้ไข
เพ่ิมเติมอนุสัญญาเด่ียว
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
ค.ศ. 1972 

การควบคุมและจํากัดการใช้ยาเสพติดให้โทษเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์
และวิทยาศาสตร์เท่าน้ัน มีการกําหนดรายชื่อสารที่จะต้องควบคุม มาตรการ
บังคับให้สมาชิกออกกฎหมายควบคุมยาเสพติด ให้มีคณะกรรมการควบคุมยา
เสพ ติดระห ว่างประ เทศ  (International Narcotics Control Board : 
INCB) และกําหนดให้ประเทศรัฐภาคีรายงานปริมาณการใช้ยาเสพติดต่อ 
INCB 
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อนุสัญญา สาระสาํคญั 

 ประเทศต่างๆ ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญา และพิธีสารของ
สหประชาชาติด้านยาเสพติด โดยมีข้อกําหนดตามหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วยความ
มุ่งมั่นต่อพันธสัญญาที่มีต่อกัน 

2) อนุสญัญาว่าด้วยวัตถุ
ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 
ค.ศ. 1971 

มุ่งเน้นการควบคุมและจํากัดการใช้วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทสําหรับ
ทางการแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ กําหนดช่ือสารที่จะต้องควบคุม กําหนด
มาตรการบังคับให้มีการออกกฎหมายภายในประเทศ การร่วมมือระหว่าง
ประเทศรัฐภาคีในการควบคุมและจํากัดการใช้วัตถุที่ออกฤทธ์ิรวมถึงการมอบ
ให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ INCB เป็นองค์กรในการ
ควบคุมการผลิตการนําเข้ายาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น 

3) อนุสญัญา
สหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการลักลอบ
ค้ายาเสพติดและวัตถุ
ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 
ค.ศ. 1988 

ความผิดและการลงโทษ การริบทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติด การให้ความช่วยเหลือ
ระหว่างกันทางกฎหมายด้านพยานหลักฐานระหว่างประเทศ เพ่ือให้มีผลใน
การลงโทษผู้กระทําความผิดได้ 

 

2. การทบทวนกฎหมายของต่างประเทศ 

 การศึกษานี้ผู้วิจัยได้ทบทวนกฎหมายยาเสพติด 4 ประเทศ ดังน้ี 

 2.1 กฎหมายยาเสพติดประเทศญี่ปุ่น  

กฎหมายว่าด้วยสารเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิ (The Narcotics and Psychotropics Control 
Law) บัญญัติขึ้นในปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ.1953) เพ่ือควบคุมยาเสพติดวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ญี่ปุ่นมี
กฎหมายแยกจากกันในการควบคุมยาเสพติดอยู่ 5 ฉบับ (Japan’s 5 Drug-related Laws) ได้แก่ 

1) กฎหมายยาเสพติดและควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ (Narcotics & Psychotropics Control Law)  

สารเสพติดภายใต้กฎหมายน้ี ได้แก่ สารเสพติด ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีน (143 Narcotics)  สารวัตถุ
ออกฤทธ์ิ  (79 Psychotropics) วัตถุดิบที่มีสารเสพติด (18Narc./ Psycho Raw Materials) พืชเสพติด 
(5 Narcotics Plants) จุดประสงค์หลักของกฎหมายยาเสพติดในญี่ปุ่น คือ การควบคุมการนําเข้า ส่งออก 
การผลิต ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท  โดยมีมาตรการเชิงป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน การให้การบําบัดรักษาผู้ติดยา และส่งเสริมงานสวัสดิการสําหรับผู้ติดยา รวมถึงการให้คํานิยาม
ประเภทของยาเสพติดชนิดต่างๆ การผลิต การขออนุญาต สถานบําบัดรักษายาเสพติด (Article 1-2 , 
Narcotics and Psychotropics Control Law) 

การครอบครองหรือจําหน่ายเฮโรอีน มอร์ฟีน ยาบ้า (methamphetamine-MAP) มีโทษจําคุก
ไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 5 ล้านเยน (ประมาณ 1.9 ล้านบาท) (Article 64-2, 64-3 , Narcotics and 
Psychotropics Control Law)  การนําเข้าเฮโรอีนหรือยาบ้าจํานวนมาก มีโทษจําคุกตลอดชีวิต ปรับไม่



83 
 

เกิน 10 ล้านเยน (ประมาณ 3.8 ล้านบาท) โดยไม่มีโทษประหารชีวิต กรณีเป็นผู้เสพจะมีการบังคับรักษา 
(Compulsory hospitalization) โดยใช้เมธาโดน 

2) กฎหมายควบคุมกัญชา (Cannabis Control Law)  

กรณีปลูกหรือนําเข้า - ส่งออกกัญชาโดยผิดกฎหมาย  จําคุกไม่เกิน 7 ปี  หากการกระทําดังกล่าว
เป็นไปเพ่ือค้ากําไร จําคุกไม่เกิน 10 ปี หรือจําคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่เกิน  3 ล้านเยน (ประมาณ 1.14 
ล้านบาท) (Article 24, Cannabis Control Law)  ส่วนกรณีมีไว้ รับไว้ หรือถ่ายโอนไปซึ่งกัญชา โทษ
จําคุกไม่เกิน 5 ปี หากการกระทําดังกล่าวเป็นไปเพื่อค้ากําไร จําคุกไม่เกิน 7 ปี หรือจําคุกไม่เกิน 7 ปีและ
ปรับไม่เกิน  2 ล้านเยน (ประมาณ 7.6 แสนบาท) (Article 24-2, Cannabis Control Law)   

3) กฎหมายฝิ่น (Opium Law) 

ในส่วนของฝิ่น ผู้ใดปลูกต้นฝิ่น มีฝิ่นไว้ในครอบครอง ส่งออกหรือนําเข้าฝิ่น มีโทษจําคุกอย่างน้อย 
1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี กรณีผู้กระทําผิดข้างต้นกระทําไปเพ่ือค้ากําไร มีโทษจําคุกอย่างน้อย 1 ปีเช่นกันและ
ปรับไม่เกิน 5 ล้านเยน (Article 51 (1), Opium Law) การสูบฝิ่น มีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี ส่วนผู้ที่จัดหา
สถานที่ให้สูบฝิ่นเพ่ือการค้ากําไร มีโทษจําคุกต้ังเเต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 7 ปี (Chapter 14 - Penal Code 
of  Japan) 

4) กฎหมายควบคุมสารกระตุ้น (Stimulants Control Law)  

กรณีผู้ใดนําเข้าหรือส่งออกจากประเทศซึ่งสารกระตุ้น หรือสารกระตุ้นแปรรูป มีโทษจําคุกไม่
น้อยกว่า 1  ปี  (Article 41(1), Stimulant Control Law)  หากการนําเข้า ส่งออกดังกล่าวกระทําไป
เพ่ือการค้ากําไร  มีโทษจําคุกและต้องทํางานไม่น้อยกว่า 3 ปี  ในบางกรณีอาจมีโทษจําคุกและต้องทํางาน
ไม่น้อยกว่า 3 ปีรวมทั้งมีโทษปรับไม่เกิน 10 ล้านเยน (Article 41(2), Stimulant Control Law)   

5) กฎหมายควบคุมยาเสพติดเฉพาะ (Narcotics Special Law)  

กฎหมายเหล่าน้ีถูกเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) และมีการทบทวนแก้ไข เพ่ือให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านกฎหมายยาเสพติดและสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 
( United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances) กัญชาถูกไม่ได้ถูกบัญญัติในกฎหมายมาก่อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเข้ายึดครองญี่ปุ่น  
ฝิ่นเป็นสิ่งต้องห้ามในระหว่างการฟ้ืนฟูยุคเมจิของประเทศญี่ ปุ่น สารกระตุ้นที่มีมากที่สุด “ยาบ้า” 
(methamphetamine) เป็นยาใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มทหารและคนงาน  

 

ตารางที่ 3.2 อนุสัญญาและกฎหมายภายในประเทศของญี่ปุ่น 

สารเสพติดภายใต้อนุสัญญา สารเสพติด กฎหมายภายในประเทศ 

Single Convention Opium  Opium Law 

Cannabis  Cannabis Control Law 

Other Drugs Narcotics (Narc. & Psycho. Control Law) 

Convention on Schedule I Psychotropics (NPCL) Stimulants Control law 
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สารเสพติดภายใต้อนุสัญญา สารเสพติด กฎหมายภายในประเทศ 

Psychotropics Schedule II Table I Psychotropics (NPCL) 

Schedule III Table II Psycho. (NPCL) 

Schedule IV Table III Psycho. (NPCL) Narcotic (Y-hydroxy 
Butylic Acid) 

ท่ี ม า  Control on Medical Narcotics in Japan, Toshiyoshi Tominaga, Deputy Director, Compliance and 
Narcotics Div. Pharmaceutical and Food Safety Bureau, Ministry of Health, Labor, and Welfare 

 

กฎหมายบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ตํารวจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (National Police Agency -
NPA) มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินคดียาเสพติด เเละยังมีเจ้าหน้าที่ควบคุมยาเสพติด (Narcotics 
Control Officer) กรมควบคุมยาเสพติด (Narcotics Control Department) มีอํานาจในการสืบสวน
สอบสวนคดียาเสพติดแต่งต้ังโดยกระทรวงสุขภาพ แรงงานเเละสวัสดิการ (Ministry of  Health, Labor 
and Welfare) (Article 58 (1) -Narcotic and Psychotropic Drugs Control Act) 

ความแตกต่างของการควบคุมตามกฎหมาย มีดังน้ี 

1) เฮโรอีนและเมทแอมเฟตามีนมีการควบคุมเคร่งครัด (ห้ามนําเข้า จําคุกตลอดชีวิต; No 
Import, Life Imprisonment possible ) 

2) กรณีของ Narcotics มีบทลงโทษคล้ายกัน (ยกเว้นเฮโรอีน ) 

3)  ฝิ่นและกัญชา Opium and Cannabis 

4) ความแตกต่างของวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

5) การนําเข้า ส่งออก 

 

แนวทางการควบคุมสําหรับผู้ได้รับอนุญาต (Flow of Medical Narcotics) 

 
ภาพท่ี 3.1 ผู้รับอนุญาตในวัตถุออกฤทธ์ิทางการแพทย์ (แนวทางเดียว) 

ท่ี ม า  Control on Medical Narcotics in Japan, Toshiyoshi Tominaga, Deputy Director, Compliance and 
Narcotics Div. Pharmaceutical and Food Safety Bureau, Ministry of Health, Labor, and Welfare 
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การใช้ส่วนบุคคลและการบําบัดทางการแพทย์ 

 
ภาพท่ี 3.2 ผู้รับอนุญาตในวัตถุออกฤทธ์ิทางการแพทย์ 

ท่ี ม า  Control on Medical Narcotics in Japan, Toshiyoshi Tominaga, Deputy Director, Compliance and 
Narcotics Div. Pharmaceutical and Food Safety Bureau, Ministry of Health, Labor, and Welfare 

 

ตามอนุสัญญาเด่ียว (Single Convention; 1961) ได้บัญญัติให้การใช้และครอบครอง ดังน้ี 

1) จํากัดเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ (มาตรา 4) และไม่ได้รับอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครอง (มาตรา 33) 

2) ความเห็นเก่ียวกับการประชุมเด่ียว (มาตรา 4) ซึ่งเป็นดุลยพินิจว่าจะลงโทษ ก) การใช้ที่ไม่ใช่
ทางการแพทย์ของผู้ติดยาเสพติด  ข) ไม่ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองเพ่ือการใช้ส่วนบุคคล 

การครอบครองเพ่ือการใช้เองและการใช้เองสามารถทําได้กรณีที่เป็นเภสัชกรและแพทย์จิตเวชดัง
ตารางที่ 3.2  

ตารางที่ 3.2 การละเมิดกฎหมายและการทําให้ถูกกฎหมาย 

สารเสพติด เภสัชกร * แพทย์จิตเวช ** ยาเสพติด ** 

การนําเข้าส่งออก การผลิตและ
การขาย (Ex/Importing, 
Manufacturing Selling) 

ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย 

การครอบครองเพ่ือจําหน่าย 
(Possession for Distribution) 

ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย 

การครอบครองเพ่ือการใช้เอง 
(Possession for Self-use) 

ถูกกฎหมาย ถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย 

การใช้เอง (Self-use) ถูกกฎหมาย ถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย 

หมายเหตุ *ตามกฎหมายยาและเภสัชกรรม และ **ตามกฎหมายว่าด้วยสารเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิ  

ท่ี ม า  Control on Medical Narcotics in Japan, Toshiyoshi Tominaga, Deputy Director, Compliance and 
Narcotics Div. Pharmaceutical and Food Safety Bureau, Ministry of Health, Labor, and Welfare 
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ผลดีของการห้ามตามกฎหมายในการครอบครองและใช้สารเสพติดให้โทษ ก็คือทําให้การควบคุม
บังคับใช้กฎหมายทําได้ง่ายขึ้น การรณรงค์มิให้มีการละเมิด แต่ยังมีประเด็นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน  ข้อที่
พิจารณาเพ่ิมเติมคือ 

1) การใช้ทางการแพทย์ ลดความเจ็บปวดจากมะเร็งซึ่งทําลายคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ฝิ่นใช้
บรรเทาอาการปวด 

2) การอนุญาตให้นํามาใช้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน 

3) การปรับปรุงพฤติกรรมการจ่ายยาของแพทย์ 

4) การควบคุมสมดุลและการเข้าถึงยาเสพติด 

กฎหมายควบคุมยาเสพติด (Narcotic Control Law) ของประเทศญ่ีปุ่น ได้บัญญัติบังคับให้ผู้ติด
ยาต้องเข้ารับการบําบัดรักษา (Compulsory hospitalization for treatment of addiction) ซึ่ ง
ค่อนข้างได้ผลในการควบคุมการเสพฝิ่น โดยกําหนดให้การบําบัดรักษาเป็นส่วนหน่ึงของคําพิพากษาคดียา
เสพติด  ในทางกลับกัน  ผู้ติดยาเสพติดชนิดอ่ืน รวมถึงยาบ้าและสารระเหยจะอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุม
สารกระ ตุ้น  (the Stimulant Control)  กฎหมาย วัตถุมี พิ ษและให้ โทษ  (the Poisonous and 
Deleterious Substance Laws) ซึ่งได้มีการบังคับรักษา  แต่หากบุคคลใดไม่สมัครใจจะต้องได้รับการ
ตรวจวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะอันตรายที่ควรจะต้องรับการรักษาหรือไม่ โดยใช้กฎหมายสุขภาพจิต (the 
Mental Health Law) ในการควบคุมการใช้ยาบ้า และสารระเหย  จะเน้นที่การบังคับใช้กฎหมายควบคู่
ไปกับระบบสาธารณสุข อันเป็นตัวอย่างที่ดีของการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ประเทศญี่ปุ่น มีนโยบายมุ่งปราบปรามการเสพยาเสพติดอย่างหนัก เป็นไปตามตัวแบบทาง
ยุติธรรม (Justice Model) ที่เน้นการใช้กฎหมายนําหน้า โดยไม่ได้ใช้นโยบายลดทอนความผิดคดียาเสพ
ติด (Decriminalization) หรือการลดอันตรายจากการเสพยาเสพติด (Harm Reduction) หากแต่จะเน้น
ที่การบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับระบบสาธารณสุข รวมถึงการทํางานเชิงป้องกัน (Prevention) 
มากกว่า โดยเฉพาะในหมู่ เยาวชน ซึ่งบทบาทงานป้องกันดังกล่าวอยู่ที่ Drug Abuse Prevention 
Center (DAPC)  

ในประเทศญี่ปุ่นได้เน้นการป้องกัน (Prevention) ระดับนักเรียนที่เป็นเด็กและเยาวชน การใช้ 
Informal Social Control ผ่านระบบความเช่ือและระเบียบวินัยของประชาชน นอกจากน้ี ญี่ปุ่นยังใช้
การบังคับบําบัดรักษาอยู่ในคําพิพากษาลงโทษผู้ติดยา แต่การบังคับบําบัดรักษากรณียาบ้าและสารระเหย
ขึ้นอยู่กับการประเมินว่าบุคคลน้ันติดอยู่ในระดับอันตรายมากหรือไม่ ส่วนในกรณีสมัครใจรับการ
บําบัดรักษา ในญี่ปุ่นจะต้องลงทะเบียนแสดงตน  

ทางการญี่ปุ่นได้เตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังการนํายาเข้าประเทศญี่ปุ่น เน่ืองจากยาที่ถูกต้องตาม
กฎหมายในบางประเทศอาจเป็นยาที่ไม่สามารถนําเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ แม้แต่ยารักษาโรคบางอย่างก็ถูก
ควบคุมอย่างเข้มงวด โดยผู้ที่ฝ่าฝืนเสี่ยงต้องโทษจําคุก ตัวอย่าง กรณีที่นางจูเลีย แฮมป์ ผู้บริหารระดับสูง
ของโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ป บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวที่โรงแรมใน
กรุงโตเกียว เน่ืองจากนําเข้ายาแก้ปวดชนิดหน่ึงเข้าประเทศ เป็นตัวอย่างล่าสุดที่แสดงถึงกฎหมายควบคุม
ยาอันเข้มงวดของญี่ปุ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวจํานวนมากยังไม่ทราบว่า รัฐบาลญี่ปุ่นไม่เพียงแต่ควบคุมยาเสพ
ติดเท่าน้ัน แต่ยารักษาโรคบางกลุ่มก็ไม่สามารถนําเข้าประเทศญี่ปุ่นได้  ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
แล้ว จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้งยาที่นําเข้าด้วยตัวเองผ่านทางสนามบิน รวมทั้งยาท่ีส่งมาทางพัสดุ
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ไปรษณีย์ โดยผู้ที่ถูกพบว่าครอบครองยาผิดกฎหมายจะถูกควบคุมตัวเพ่ือสอบสวนอย่างน้อย 2-3 เดือน 
โดยไม่สามารถประกันตัวได้ และในกรณีที่พบว่ามีความผิดจริงอาจถูกจําคุกต้ังแต่ 1-10 ปี หรือปรับเงิน
สูงสุด 5 ล้านเยน แต่หากพบว่าเป็น “ยาเสพติด” อาจต้องโทษหนักย่ิงขึ้น 

ยากลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด คือ ยาแก้หวัดแก้แพ้ในกลุ่ม pseudoephedrine ที่มีช่ือทาง
การค้า เช่น แอคติเฟด ซูดาเฟด ฯลฯ รวมท้ัง ยาแก้ปวดอย่าง ออกซิโคโดน ยากระตุ้นประสาทในกลุ่ม 
Adderall ซึ่งใช้รักษาโรคสมาธิสั้นก็ถือเป็นยาเสพติดในญี่ปุ่น เน่ืองจากมีส่วนผสมของแอมเฟตามีน 

เครื่องสําอางบางชนิดที่ “มีส่วนผสมยา” ตามกฎหมายของญี่ปุ่น ปริมาณยาที่นําเข้าญี่ปุ่นก็มีการ
ควบคุมเช่นเดียวกัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถนําเข้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งพํานักได้ 1 เดือนตามที่กฎหมาย
กําหนดสําหรับใช้เองได้ แต่ที่พึงระวังคือ เครื่องสําอางหลายอย่างที่มีฤทธ์ิเป็นยา เช่น ยาหยอดตา ยาทา
กันยุง ยาสมุนไพร รวมทั้ง ยาดม ยาหม่อง และอาหารเสริมบางประเภท สามารถนําเข้าญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 24 
ช้ินเท่าน้ัน 

 

2.2 กฎหมายยาเสพติดประเทศสหราชอาณาจักร 

ประเทศสหราชอาณาจักรมีปัญหายาเสพติดเช่นเดียวกัน จึงตรากฎหมายควบคุมสารต้ังต้นยาเสพ
ติด (precursor chemical) ภายใต้อนุสัญญาเด่ียว 1961 (the Single Convention on Narcotic 
Drugs) รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด “The Misuse of Drugs Act 1971” 
หรือ “เอ็มดีเอ”นอกจากน้ียังทําให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท (the 
Convention on Psychotropic Substances) และอนุสัญญาสหประชาชาติต่อต้านยาเสพติด (the 
United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances) การกระทําผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติน้ีคือ การครอบครองยาเสพติดควบคุมผิด
กฎหมาย การครอบครองยาเสพติดควบคุมมีเจตนาที่จะจัดหา การจัดหายาควบคุมพิเศษ อํานวยความ
สะดวกในสถานที่ที่ให้ครอบครองหรือจัดการเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ของการผลิต หรือการจัดหายาเสพ
ติดควบคุม 

นับแต่ ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา ในสหราชอาณาจักร มีผู้เสพยาเสพติดจํานวนกว่า 3,000 ราย การ
เสียชีวิตเพราะเสพยาเกินขนาด รัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบาย Action plan to reduce drug-related 
ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา ทั้งน้ี เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตลงให้ได้ร้อยละ 20 ปัจจุบัน มีกฎหมาย
มากกว่า 25 ฉบับในการควบคุมยาเสพติด เช่น The Controlled Drugs (Drug Precursors) (Intra-
Community Trade) Regulation 2 0 0 8 , The Drug Trafficking Act 1 9 9 4 , The Police and 
Criminal Evidence Act 1 9 8 4  (Drug Testing of Persons in Police Detention) (Prescribed 
Persons) Regulations 2001 , The Public Entertainments Licenses (Drug Misuse) Act 1997 
เป็นต้น 

ตามกฎหมายว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด (Misuse of Drugs Act: MDA) (ซึ่งเทียบเท่ากับ 
พ .ร .บ .ยาเสพติดให้โทษของไทย) กฎหมายน้ีและกฎข้อบังคับของกฎหมาย (Misuse of Drugs 
Regulations 1985) ควบคุมการใช้ยาตามบัญชีรายช่ือ (ซึ่งรวมถึงยาที่มีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคและยา
ที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรค)  ในข้อบังคับน้ันได้มีการจําแนกพฤติการณ์ซึ่งถูกต้องตามกฎหมายในการ
นําเข้า ผลิต จัดส่ง ครอบครองไว้เพ่ือการจัดส่งและครอบครองยาควบคุมภายใต้บัญชีหมวด II  
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(schedule II) ของพระราชบัญญัติฉบับน้ี ยาที่ถูกจําแนกตามหลักการบัญชี ก ข ค (class A B C) เพ่ือ
สะท้อนให้เห็นถึงระดับอันตรายที่เกิดกับบุคคลหรือสังคมเมื่อใช้ผิด แต่ละประเภทมีโทษสูงสุดต่างกันที่
นํามาใช้กับการกระทําที่ต้องห้ามอันเน่ืองจากยา 

- บัญชี ก ประเภทน้ีสํารองไว้สําหรับยาอันตรายมากกว่าซึ่งถูกลงโทษหนักกว่า ประเภทน้ี
ประกอบด้วยเฮโรอีน มอร์ฟีน สารเสพติด คล้ายมอร์ฟีนช่วยระงับปวดได้ โคเคน ฝิ่น และสารก่อประสาท
หลอน เช่น ยาอี psilocybin mushrooms และ LSD  นอกจากน้ีก็ยังรวมถึงกัญชาซึ่งมีลักษณะเป็น
ของเหลว (นํ้ามันกัญชา) แคนนาบินอยด์  และอนุพันธ์ุของกัญชา (cannabinol derivatives) และ ยา
บัญชี ข ที่ทําเพ่ือฉีด 

- บัญชี ข ประเภทนี้ประกอบด้วย กัญชา ยางกัญชา สารเข้าฝิ่นที่มีฤทธ์ิน้อย (codeine) สาร
สั งเคราะห์ที่ มี ฤท ธ์ิกระ ตุ้นแรง (oral amphetamines) codeine และ  methylphenidate และ 
sedatives (barbiturates) 

- บัญชี ค ประเภทน้ีสํารองไว้สําหรับยาอันตรายน้อยที่สุด ได้แก่  tranquillzers, สารสังเคราะห์
ที่ มี ฤท ธ์ิกระ ตุ้น น้อยบางชนิด   GHB, ketamine, diazepam, flunitrazepam และ  mild opioid 
analgesics 

ในปี พ .ศ . 2547 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยสภาท่ีปรึกษา (Advisory Council on the 
Misuse of Drugs) โดยยาเสพติด 2 ประเภทแรก เป็นยาเสพติดอันตราย มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
ใหม่ โดยกําหนดให้เปลี่ยนกัญชาจากบัญชี ข เป็น ค  ( class B เป็น C) ทําให้โทษเบาลง ให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงว่า ประชากรกว่าร้อยละ 44 ใช้กัญชาเป็นปกติ ซึ่งสูงสุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั้งหมด  

กฎหมายกัญชาดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากแนวปฏิบัติของตํารวจ นับแต่ปี พ.ศ. 2542 ที่ใช้
ดุลพินิจไม่ดําเนินคดีกับผู้เสพกัญชา เน่ืองจากตํารวจมีทรัพยากรจํากัด จําเป็นต้องใช้ในการป้องกัน
อาชญากรรมร้ายแรงมากกว่า จึงทําการตักเตือนผู้เสพกัญชาเป็นสําคัญ เน่ืองจากกัญชาไม่ใช่ยาเสพติด
ร้ายแรง ท้ายที่สุด รัฐสภา ได้ยอมรับแนวคิดดังกล่าวของตํารวจ ในปี พ.ศ. 2548 การครอบครองกัญชาใน
ปริมาณเล็กน้อย จึงไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไป เว้นแต่ผู้ใช้เป็นเด็กที่ตํ่ากว่า 17 ปี การครอบครองโดย
ปริมาณสูง ใกล้โรงเรียน สนามเด็กเล่น หรือมีพฤติการณ์ที่น่าเช่ือว่าจะมีไว้เพ่ือจําหน่ายให้แก่เยาวชน จึง
จะถูกจับและฟ้องคดี 

ในทางประวัติศาสตร์ การพัฒนานโยบายยาเสพติดของสหราชอาณาจักรสามารถสรุปได้ 3 
ขั้นตอน นโยบายยาเสพติดที่พัฒนาในช่วงศตวรรษที่ 19 และช่วงแรกของศตวรรษท่ี 20 เพ่ือสร้างระบบ
การควบคุมระดับชาติ การควบคุมสารเสพติดเริ่มเข้มงวดขึ้นในศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะนโยบายยาเสพ
ติดที่พัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 ซึ่งรัฐบาลได้เพ่ิมการควบคุมสารเสพติดมากขึ้น และ
ท้ายที่สุด นโยบายยาเสพติดที่จัดทําขึ้นในทศวรรษที่ 1980 1990 และ 2010 ที่พยายามรวมการให้บริการ
บําบัดผู้ติดยาเข้ากับระบบงานยุติธรรมทางอาญา ตัวอย่างเช่น กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปี 
พ.ศ. 2534 (1991 Criminal Justice Act) อนุญาตให้ผู้พิพากษาเพ่ิมเง่ือนไขการเข้ารับการบําบัดภาค
บังคับในคําสั่งคุมประพฤติ ตัวอย่างเช่น กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและศาลยุติธรรมปี พ.ศ. 
2543 (2000 Criminal Justice and Court Service Act) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
มีอํานาจในการตรวจสอบสารเสพติดผู้ที่ถูกจับกุมในคดียาเสพติด 
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กฎหมายน้ียังได้ออกกฎที่ เรียกว่า “คําสั่งห้ามการใช้ยา” (Drug Abstinence Order) และ 
“ข้อกําหนดห้ามการใช้ยา” (Drug Abstinence Requirement) คําสั่งและข้อกําหนดน้ี ได้อนุญาตให้ศาล
มีอํานาจสั่งให้ผู้กระทําผิดที่มีอายุเกิน 18 ปี ละเว้นการเสพยาเสพติดในบัญชี ก และศาลยังสามารถสั่งให้
บุคคลเข้ารับการตรวจสอบสารเสพติดได้ ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้ออกกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา (Criminal Justice Act) กฎหมายน้ีอนุญาตให้ศาลกําหนดข้อจํากัดในการประกันตัวผู้กระทํา
ผิด ซึ่งตรวจพบว่ามีสารเสพติดในบัญชี ก ขณะที่ถูกจับกุม  กฎหมายยาเสพติดปี ค.ศ. 2005 ทําให้
ผู้กระทําผิดไม่สามารถปฏิเสธการเข้ารับการตรวจสารเสพติดและการเข้ารับการบําบัดที่ตามมา ท้ายที่สุด 
เช่นเดียวกับกฎหมายเอ็มดีเอ นโยบายยาเสพติดที่ประกาศใช้เป็นกฏหมายในช่วงท้ายของศตวรรษที่ 20 
และต้นศตวรรษท่ี 21 รัฐบาลสามารถปฏิบัติตามพันธะที่ได้ลงนามไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
ตัวอย่างเช่น กฎหมายลักลอบค้ายาเสพติดปี พ.ศ. 2537 (Drug Trafficking Act of 1944) ทําให้ประเทศ
อังกฤษสามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพ
ติดและสารที่ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทที่ผิดกฎหมายปี พ.ศ. 2531 (1988 UN Convention Against the 
Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) 

รัฐบาลของสหราชอาณาจักรรับผิดชอบในการวางยุทธศาสตร์ให้แก่เขตต่างๆ ที่ได้รับมอบอํานาจ
ไป เว้นไว้แต่อาจจะมีการสงวนอํานาจบางอย่างเท่าน้ัน  มีการนํายุทธศาสตร์ใหม่ด้านยาเสพติดมาใช้เมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) แทนยุทธศาสตร์เดิมปี พ.ศ. 2551 โดยในยุทธศาสตร์ใหม่น้ีได้วาง
นโยบายด้านสุขภาพ  การศึกษา การให้ความดูแลทางสังคมในเขตอังกฤษ  ส่วนนโยบายด้านตํารวจและ
ระบบงานยุติธรรมทางอาญา กําหนดให้ครอบคลุมอังกฤษ และเวลล์  (Davies et al., 2011) 

จากกฎหมายที่บัญญัติออกมาทั้งหมดในศตวรรษที่ 19 และ 20 กฎหมายเอ็มดีเอมีอิทธิพลต่อ
นโยบายยาเสพติดของอังกฤษมากที่สุด กฎหมายน้ีได้ต้ังระบบการแบ่งแยกประเภทของยาที่มีอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้ใช้และต่อสังคมโดยทั่วไป การลงโทษสําหรับการใช้ยาในทางที่ผิดและการจําหน่ายยาได้ถูก
เพ่ิมเติมเข้าไปในการจําแนกประเภทของยาดังกล่าว ภายใต้กฎหมายเอ็มดีเอ ยาในบัญชี ก (เช่น เฮโรอีน 
มอร์ฟีน เมทาโดน เมทแอมเฟตามีน โคเคน ฝิ่น หรือยาอี) ถูกกําหนดให้เป็นยาที่ “มีอันตรายที่สุด” ดังน้ัน
การเสพยาหรือจําหน่ายยาในบัญชีน้ีจะได้รับโทษที่รุนแรงที่สุด 

บุคคลท่ีมียาเสพติดในบัญชี ก ไว้ในครอบครองจะได้รับโทษจําคุกสูงสุดเจ็ดปี การจําหน่าย หรือมี
เจตนาที่จะจําหน่ายยาเสพติดในบัญชี ก จะได้รับโทษท่ีรุนแรงย่ิงขึ้น เพราะเป็นยาที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสังคมส่วนใหญ่ได้ ดังน้ันผู้ค้ายาเสพติดในบัญชี ก อาจได้รับโทษสูงสุดถึงจําคุกตลอดชีวิตได้ ยาเสพติด
ในบัญชี ข (เช่นกัญชา เห็ดซิโลซิน (psilocin) หรือซิโลไซบิน (psilocybin) ที่ปรุงสําเร็จแล้ว) ได้รับการ
พิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้เสพและต่อสังคมน้อยกว่ายาเสพติดในบัญชี ก และในทํานอง
เดียวกัน การเสพและการจําหน่ายยาในบัญชี ข ก็จะได้รับโทษที่น้อยกว่า ท้ายที่สุด ยาในบัญชี ค (เช่น เค
ตามีน (ketamine) หรือยาระงับประสาท (tranquilizers) ได้รับการพิจารณาว่าเป็นยาที่มีอันตรายต่อ
ร่างกายและต่อสังคมน้อยที่สุดในกลุ่มยาท่ีผิดกฎหมาย ดังน้ันผู้ค้ายาเสพติดในบัญชี ค อาจได้รับโทษจําคุก
สูงสุด 14 ปี และผู้ที่มียาเสพติดในบัญชี ค ไว้ในครอบครองอาจได้รับโทษจําคุกสูงสุดสองปี และสําหรับยา
ที่อยู่นอกเหนือจากกฎหมายเอ็มดีเอ จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายยาปี ค.ศ. 1968 ซึ่งจะควบคุม
การผลิตและการจําหน่ายยาเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ กฎหมายยาน้ีได้กําหนดยาออกเป็น 3 
ประเภทคือ ยาที่ขายได้โดยเภสัชกรที่มีใบสั่งยาจากแพทย์ ยาที่เภสัชกรสามารถส่ังได้เอง และยาที่ขายได้
ตามร้านขายยาทั่วไป 
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ในศตวรรษที่ 20 การควบคุมการผลิต การจําหน่าย และการใช้สารที่ไม่เคยมีการควบคุมมาก่อน
โดยรัฐบาล เพ่ิมความเข้มงวดมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะสารที่ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อนหรือมีการใช้น้อย เช่น กัญชา 
แอมเฟตามีน และแอลเอสดี ก่อนที่สารเสพติดเหล่าน้ีจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของสังคมอังกฤษ ตัวอย่างเช่น 

- ปี ค.ศ. 1908 กฎหมายยาพิษและเภสัชกรรม (1908 Poisons and Pharmacy Act) 
ได้ควบคุมการขายใบโคคา (ซึ่งใช้ผลิตโคเคน) แก่สาธารณชน ใบโคคาน้ันหาได้ง่ายเสรี และใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์ เช่น ใช้เป็นยาบํารุงสุขภาพ  

- ปี ค.ศ. 1916 กฎหมายป้องกันราชอาณาจักร (Defense of the Realm Act) ได้จํากัด
การขายโคเคนให้เฉพาะแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาต  

- ปี ค.ศ. 1920 กฎหมายยาอันตราย (Dangerous Drugs Act) ได้จํากัดการผลิต การ
ส่งออก การนําเข้า การจําหน่าย และการครอบครองใบโคคา และโคเคน ฝิ่น มอร์ฟีน และเฮโรอีนให้
เฉพาะแต่ผู้มีใบอนุญาตเท่าน้ัน ภายใต้กฎหมายป้องกันราชอาณาจักร เฉพาะแพทย์เอกชนเท่าน้ันที่ได้รับ
อนุญาตให้สั่งโคเคนและเฮโรอีนให้กับผู้ป่วยที่ติดยาซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของการบําบัดอาการติดยา  

- ปี ค.ศ. 1964 กฎหมายยาอันตรายกําหนดว่า การปลูกกัญชา โดยผิดกฎหมายถือเป็น
ความผิดทางอาญา กฎหมายยา (Drugs Acts) ก็กําหนดว่าการมีแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยผิด
กฎหมายเป็นความผิดทางอาญาเช่นกัน  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นภายใต้กฎหมายป้องกันราชอาณาจักรปี ค.ศ. 1916 แพทย์สามารถส่ัง
โคเคนและเฮโรอีนเพ่ือใช้ในการบําบัดอาการติดยา โดยไม่ต้องรับโทษเช่นเดียวกับการจําหน่ายและการ
เสพสารดังกล่าวที่ผิดกฎหมาย การปฏิบัติดังกล่าวรู้จักกันในนามของระบบของอังกฤษ (British System) 
อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 1967 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายยาอันตราย โดยบัญญัติห้ามการสั่งโคเคนและ
เฮโรอีนเพ่ือใช้ในทางการแพทย์ด้วย 

อย่างไรก็ตาม มีข้อโต้แย้งเร่ืองการจัดแบ่งประเภทยาเสพติดของกฎหมาย MDA รัฐบาลใน
บางครั้งถูกกล่าวหาว่าการใช้นโยบายยาเสพติดและโดยเฉพาะอย่างย่ิงใช้การจัดแบ่งประเภทของยาเสพติด
ในฐานะเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง หรือเพ่ือลดแรงกดดันทางการเมืองและแรงกดดันจากสื่อมวลชน  

ความผิดและโทษ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (The Home Secretary) ของอังกฤษ สามารถเปลี่ยนการ
จัดแบ่งประเภทของยาได้โดยบทบัญญัติที่อาศัยอํานาจกฎหมายอ่ืน เช่น กัญชา การแก้ไขน้ีหมายความว่า 
การครอบครองกัญชาเพ่ือการใช้ส่วนตัวจะเป็นความผิดที่ไม่ถูกจับ แต่ตํารวจจะตักเตือน 

มาตรา 3 ถึง 6 บัญญัติถึง ยาต้องห้าม ซึ่งรวมถึงการผลิต การจัดส่ง การครอบครองและการ
ครอบครองด้วยเจตนาจัดส่ง การนําเข้า การส่งออก มีความผิดตามพระราชบัญญัติการจัดการศุลกากร
และสรรพสามิต (Customs and Excise Management Act 1979)  การปลูกกัญชาเป็นความผิดด้าน
การผลิต แต่แยกออกมาต่างหาก   

มาตรา 8 มีการห้ามผู้ครอบครองยินยอมให้ใช้สถานที่อย่างเต็มใจเพ่ือ การผลิต จัดส่งยาควบคุม  
เคมภัีณฑ์ของฝิ่นเพ่ือสูบ หรือการสูบกัญชา ยางกัญชา ฝิ่นสุก  

มาตรา 9 บัญญัติการกระทําความผิดที่เก่ียวกับฝิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงการสูบ หรือมิฉะน้ันก็การใช้
ฝิ่น  มาตรา 9 A ห้ามจัดส่งวัตถุใดๆ ที่อาจจะนําไปใช้ในการให้ยา โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ( ไม่รวม เข็ม
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ฉีดยา จากการห้ามน้ีเพ่ือจุดมุ่งหมายของโปรแกรมแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยา)  มาตรา 18  ถึง  21 เป็น
ความผิดอ่ืนๆ ที่ส่วนใหญ่เก่ียวกับการย่ัวยุให้กระทําความผิดภายใต้ MDA  ส่วนการลงโทษได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 25 และ 26   มาตรา 27 เก่ียวกับการริบทรัพย์ 

สําหรับยาบัญชี ก มีโทษสูงสุดดังน้ี จําคุก 7 ปี และ/หรือปรับไม่จํากัดสําหรับการครอบครอง 
โทษจําคุกตลอดชีวิต และ/หรือปรับไม่จํากัดสําหรับการผลิตหรือเพ่ือการค้าสิ่งเสพติดพร้อมทั้งสั่งลงโทษ 7 
ปี สําหรับโทษฐานการค้าสิ่งเสพติดครั้งที่สาม  การลงโทษสําหรับโทษฐานการค้าสิ่งเสพติดครั้งที่สาม มีอยู่
ในกฎหมายอาญา (The Criminal Sentences Act 1997) 

ยาบัญชี ข มีโทษสูงสุดดังน้ี จําคุก 5 ปี และ/หรือปรับไม่จํากัดสําหรับการครอบครอง และโทษ
จําคุก 14 ปี และ/หรือปรับ  ไม่จํากัดสําหรับการผลิตหรือการค้าสิ่งเสพติด 

ยาบัญชี ค มีโทษสูงสุดดังน้ี จําคุก 2 ปี และ/หรือปรับไม่จํากัดสําหรับการครอบครอง และโทษ
จําคุก 5 ปี และ/หรือปรับไม่จํากัดสําหรับการผลิตหรือการค้าสิ่งเสพติด 

นอกจากน้ัน ผู้ผลิต/ผู้ค้าอาจจะต้องถูกริบทรัพย์ภายใต้ The Drug Trafficking Act 1994 ดังที่
กล่าวแล้วข้างต้น คนปลูกกัญชาอาจต้องถูกดําเนินคดีภายใต้มาตรา 4 ของ The MDA (การผลิต) แทนท่ี
จะภายใต้มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติน้ี (การเพาะปลูก) น่ีเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าการผลิต (แต่ไม่ใช่
การเพาะปลูกกัญชา) ได้ถูกระบุให้เป็นความผิดฐานการค้าสิ่งเสพติดตามจุดมุ่งหมายของการค้ายาเสพติด 
(The Drug Trafficking Act 1994) 

สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on 
Drugs and Crime: UNODC) ระบุความผิดของการค้ายาเสพติดเป็นความผิดรูปแบบหน่ึงในอาชญากรรม
ข้ามชาติ ระบุว่าเป็นความผิดฐานค้าตามจุดมุ่งหมายของกฎหมายว่าด้วยการค้ายาเสพติด รวมถึงการผลิต 
จัดส่งและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจัดส่ง และความผิดฐานนําเข้าภายใต้กฎหมายการจัดการศุลกากรและ
สรรพสามิต (The Customs and Excise Management Act 1979) 

มาตรา 7 ให้มีกฎข้อบังคับเพ่ือเป็นการยกเว้นการกระทําบางอย่างจากบทบัญญัติความผิด ซึ่ง
เก่ียวกับการใช้เพ่ือการบําบัดรักษาโรคหรือเพ่ือการทําวิจัยทดลองทางวิทยาศาสตร์ ข้อบังคับเก่ียวกับการ
ใช้ยาในทางที่ผิด (The Misuse of Drug Regulations) ปี ค.ศ. 1985 แบ่งยาออกเป็น 5 รายการ กฎ
ข้อบังคับได้กําหนดการจัดกลุ่มบุคคลที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการดูแลเรื่องยาควบคุม ในขณะที่
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพและวางเง่ือนไขเเข้มงวดอย่างมากเก่ียวกับการนําเข้า การส่งออก การผลิต การ
จัดส่ง การมีไว้ในครอบครอง การสั่งยาและการเก็บบันทึกนํามาใช้กับบัญชี 1 (schedule I)  

- ยาในบัญชี 1 ซึ่งเข้มงวดที่สุด (ได้แก่ LSD และกัญชา) แต่อนุโลมให้นํามาใช้หรือมีไว้ใน
ครอบครองเฉพาะเพ่ือการวิจัย หรือวัตถุประสงค์อ่ืนโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนไว้หรือมีไว้เพ่ือใช้ทาง
การแพทย์ตามปกติและแพทย์ที่ไม่มีใบอนุญาตไม่สามารถสั่งยาได้ กัญชาและกลุ่มกัญชาที่ออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาทบางตัวและสารที่อนุพันธ์ุหรือพัฒนามาจากสิ่งอ่ืนจัดอยู่ในกลุ่มยาบัญชี 1 เน่ืองจากๆ ไม่มีผลทาง
บําบัด ดังน้ันยาพวกน้ีใครก็ไม่สามารถสั่งได้และสามารถมีไว้ในครอบครอง เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านการวิจัย
เท่าน้ัน ซึ่งทําได้โดยผู้มีใบอนุญาต  Nabilone (กลุ่มกัญชาสังเคราะห์) ได้จดทะเบียนเพื่อสั่งจ่ายให้คนไข้ที่
มีอาการคลื่นไส้ หรืออาเจียนซึ่งมีผลเนื่องมาจากการบําบัดเคมีโรคมะเร็ง ซึ่งพิสูจน์แล้วไม่มีผลกระทบต่อ
ยาอ่ืนๆ Dronabinoid (กลุ่มกัญชาชนิดหน่ึง) ได้เปลี่ยนจาก บัญชี 1 เป็นบัญชี 2  และมีการส่ังจ่ายได้ แต่
ยังไม่ได้จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรและต้องสั่งจ่าย ตาม “ช่ือคนไข้”  
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- ยาในบัญชี 2  ขึ้นอยู่กับจํานวนในการควบคุมซึ่งเก่ียวข้องกับใบส่ังแพทย์ การจัดเก็บรักษาให้
ปลอดภัยและการเก็บบันทึก  

- ยาบัญชี 5 ต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมด้านการบริหารและอาจจะอนุญาตให้สามารถนําเข้า 
ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือการใช้ส่วนตัวโดยอิสระ 

มาตรา 10 ให้มีการจัดทํากฎข้อบังคับเก่ียวกับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย เอกสารรายละเอียด
เก่ียวกับการดําเนินธุรกรรม การบันทึก บรรจุภัณฑ์และฉลาก การขนส่ง และวิธีการทําลาย การส่ังจ่ายยา  
การจัดส่งข้อมูลเก่ียวกับการสั่งจ่ายยาไปให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง การจดทะเบียนของแพทย์เพ่ือให้ยา
ควบคุมแก่คนไข้ที่ติดยาและการแจ้งเตือนล่วงหน้าโดยแพทย์ 

ระเบียบว่าด้วยการควบคุมการใช้ยาในทางที่ผิด (The Misuse of Drugs (Supply to Addicts) 
Regulations 1997) มีข้อกําหนดเคร่งครัดอย่างย่ิงสําหรับแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตและสามารถสั่งจ่าย
เฮโรอีน ไดพิพาโนน และโคเคนได้ สําหรับการบําบัดรักษาอาการติดยาเสพติด 

บทบัญญัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ยาผิด 

กฎหมายยา (The Medicine Act 1968) บัญญัติระเบียบ ข้อบังคับและข้อบังคับเก่ียวกับการ
ผลิต และการจําหน่ายยาที่ใช้ในการบําบัดรักษาโรคและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคประเภทอ่ืนๆ 
โดยทั่วไป ผู้รับอนุญาตผลิตต้องมีใบอนุญาตก่อนจําหน่ายยา หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดสอบ การขาย การ
จัดส่ง บรรจุภัณฑ์ ฉลาก การส่ังยา การแจกจ่ายโดยเภสัชกร และการขายในร้านผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการ
รักษาโรค ยาควบคุมหลายตัวก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคและต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของทั้ง 
MDA และกฎหมายยา 

กฎหมายว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด (MDA) บัญญัติห้ามนําเข้าและส่งออกยาควบคุม ถ้าไม่ได้รับ
อนุญาตให้ยกเว้นตามระเบียบหรือทําขึ้นภายใต้ใบอนุญาตของกฎหมายการจัดการศุลกากรและ
สรรพสามิต (the Customs and Excise Management Act 1979) ซึ่งบังคับใช้ด้วยกันกับ MDA เพ่ือ
ห้ามการนําเข้าและการส่งออกยาควบคุม โดยปกติความผิดภายใต้กฎหมายการจัดการศุลกากรและ
สรรพสามิต ส่วนบัญชีสอง (II) ของกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา (The 
Criminal Justice (International Co-operation Act 1990)) บัญญัติควบคุมการผลิตและการจัดส่ง
สารเคมีที่เป็นสารต้ังต้นบางชนิดซึ่งสามารถนํามาใช้ในการผลิตยาเสพติดได้ 

การผลิตหรือการจัดส่งที่ขัดต่อกฎหมายการค้ายาเสพติดเป็นความผิดฐานค้ายาเสพติด (The 
Drugs Trafficking Act  1994)  มีการจัดทําระเบียบที่เก่ียวข้องกับการแจ้งในเรื่องการส่งออก การบันทึก
และการจัดส่งข้อมูล ตามข้อบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพ
ติดและสารที่ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ค.ศ. 1998 (The United Nations Convention Against Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1998 พ.ร.บ.น้ีรวมความผิดเก่ียวกับการ
ฟอกเงินและรายได้ที่ได้มาจากการลักลอบการค้ายาเสพติด และเพ่ิมมาตรการริบทรัพย์  ภาระการพิสูจน์ 
เป็นหน้าที่ของจําเลยที่จะพิสูจน์ว่าทรัพย์สินได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายและใช้วิธีประเมินนํ้าหนัก
พยานหลักฐานเปรียบเทียบกับมาตรฐานการพิสูจน์ทางแพ่ง กฎหมาย MDA ไม่ได้แบ่งแยกความผิดฐาน
การลักลอบค้ายาเสพติดกับไม่ใช่ความผิดฐานการลักลอบค้ายาเสพติด  

ในกฎหมายการค้ายาเสพติด (The Drug Trafficking Act 1994) กําหนดความผิดให้เป็น
ความผิดฐานลักลอบค้ายาเสพติด ให้นําบทบัญญัติการริบทรัพย์มาใช้ นอกจากนี้ ผู้กระทําผิดต้อง
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รับผิดชอบการกระทําสําหรับความผิดฐานลักลอบค้ายาเสพติด ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับยาบัญชี ก โดยได้รับ
โทษจําคุกอย่างตํ่า 7 ปี ภายใต้กฎหมายอาญา (The Crime Sentences Act 1997) 

ข้อถกเถียงในประเทศอังกฤษเก่ียวกับกัญชามีอยู่ 2 ประเด็น กล่าวคือ 

(1) การทําให้กัญชาที่ใช้ในด้านนันทนาการถูกกฎหมาย    

(2) การใช้กัญชาในการรักษาโรค  

ปัจจุบัน กฎหมายของสหราชอาณาจักรบัญญัติให้กัญชาเป็นยาเสพติดในบัญชี ค ซึ่งยังคงห้ามมิ
ให้ใช้ด้านนันทนาการ ภายใต้กฎหมาย MDA บัญญัติให้การปลูก การผลิต การมีไว้ในครอบครองหรือ
จัดส่งกัญชาไปให้ผู้อ่ืนเป็นความผิด ถ้ายอมให้ใช้สถานที่เพ่ือการปลูก การปรุง การจัดส่งหรือสูบ การ
ลงโทษสูงสุด สําหรับความผิดเก่ียวกับกัญชา เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจสามารถใช้ดุลยพินิจตักเตือนผู้เสพ หาก
พบว่ามีกัญชาไว้ในครอบครองจํานวนไม่มาก  

ในรายงาน the Independent Inquiry into the Misuse of Drugs Act 1971, Drugs and 
the Law ในสก็อตแลนด์ ได้มีการกล่าวถึงการใช้ดุลยพินิจของตํารวจ โดยเฉพาะในเรื่องกัญชาหลายคดี 
ตํารวจใช้วิธีการตักเตือนและยอมความกันโดยไม่ต้องขึ้นศาล ส่วนอังกฤษและเวลส์ใช้หนังสือเตือนและเงิน
ค่าปรับ การตักเตือนลงบันทึกในประวัติอาชญากร ปัจจุบันไม่มีข้อกําหนดในกฎหมายฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด 
(The Rehabilitation of Offenders Act 1974) โดยไม่ต้องบันทึกความผิด  ซึ่งตักเตือนเยาวชนอายุตํ่า
กว่า 18 ปี ตามกฎหมาย The Crime and Disorder Act 1998 H.M. Costums and Excise สําหรับ
ความผิดฐานการนําเข้าและการส่งออก การยอมความกัน การเสียค่าปรับแทนการฟ้องร้องคดี อาจจะใช้
ในคดีที่เก่ียวข้องกับการมีกัญชานํ้าหนักไม่เกิน 10 กรัม ขณะที่การยอมความกัน ไม่ได้ลงบันทึกไว้ใน
ประวัติอาชญากร แต่อาจจะถูกอ้างอิงในกระบวนการพิจาณาคดีในภายหลัง   

การบังคับใช้กฎหมาย MDA ได้ผลเป็นที่พอใจ แต่มีปัญหาอยู่บ้างบางกรณีที่แตกต่างกันในเรื่อง
การตักเตือนและการยอมความและความไม่แน่นอนของอัตราการตักเตือนระหว่างในกลุ่มตํารวจ  การ
จับกุมในฐานกัญชา กว่าครึ่งหน่ึงถูกตักเตือน ปัจจุบันก็เป็นผลท่ีปฏิบัติได้จริงและเป็นไปตามสัดส่วน  ถ้า
ไม่มีการปฏิบัติเช่นน้ี ศาลก็จะทําอะไรไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ดุลยพินิจไม่ได้ลดความเอาใจใส่ที่ไม่
สมดุลซึ่งกฎหมายและการนํากฎหมายไปใช้ในเรื่องกัญชาและโดยเฉพาะการมีกัญชาไว้ในครอบครอง 

การอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนายาที่ใช้กัญชาเป็นฐาน การวิจัยทาง
คลินิกทําได้ แต่การใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคก็ยังคงต้องห้ามอยู่  

การบําบัดรักษา 

แนวคิดการลดอันตรายจากการใช้ยานํามาสู่การจัดโปรแกรม Harm-reduction program ซึ่งได้
ถูกนํามาใช้ต้ังแต่ พ.ศ. 2507 โดยรัฐแจกจ่ายยา เช่น มอร์ฟีน เพ่ือการรักษาได้ แต่ต่อมา พ.ศ. 2526 ได้มี
การนําเมธาโดน (Methadone) มาใช้แทนที่  ในปี พ.ศ. 2541 ได้มีการนํานโยบายปราบปรามยาเสพติด
มาใช้จริงจังผ่านระบบโรงเรียนและครอบครัว เรียกว่า Drug Prevention Advisory Service: DPAS ทํา
ให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากการเสพยาเสพติดได้อย่างมาก    

เป้าหมายเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ยาเสพติดได้มีการแถลงไว้ในรายงานประจําปีและแผนแห่งชาติ
ฉบับแรก ของ Anti-Drugs Coordinator ซึ่งประกอบด้วย 
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- ลดจํานวนเยาวชนที่ใช้ยาในทางที่ผิดลงให้เหลือครึ่งหน่ึง (โดยเฉพาะอย่างย่ิง เฮโรอีน 
โคเคน) 

- ลดอัตราของผู้กระทําผิดที่ใช้ยาผิดกระทําผิดซ้ําลงให้เหลือครึ่งหน่ึง 

- เพ่ิมจํานวนผู้ใช้ยาผิดเข้ารับการบําบัดรักษา  

- ลดการขายยาที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคให้เหลือครึ่งหน่ึง (โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
เฮโรอีนและโคเคน) 

- แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี มุ่งไปที่ยาอันตรายมากที่สุด (เฮโรอีนและโคเคน) ก็มีคนจํานวนมาก
ถูกปรับ ถูกตักเตือน และบางรายถูกขังคุกเพราะว่ามีกัญชาอยู่ในครอบครองเกิน 100,000 คนต่อปี 

คณะทํางานของราชวิทยาลัยสาขาจิตเวชศาสตร์ (Working Party of the Royal College of 
Psychiatrists and the Royal College of Physicians) ได้ตีพิมพ์รายงานฉบับหน่ึงในปี ค.ศ. 2000 ช่ือ
ว่า ยา : ปัญหาและทางเลือก  (Drugs: Dilemmas and Choices) ในรายงาน ช้ี ว่า สามในสี่ ของ
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของอังกฤษได้ทุ่มเทให้กับการบังคับใช้กฎหมายและการลดการจัดส่งยา
ระหว่างประเทศ มีหลักฐานเล็กน้อยที่แสดงให้เห็นว่าจํานวนเงินน้ีได้ใช้จ่ายไปอย่างมีเหตุผล การใช้
ทรัพยากรที่คุ้มค่า และมีประสิทธิผลที่ได้พิสูจน์แล้วน้ันเก่ียวกับการรักษาด้วยสารเสพติดคล้ายมอร์ฟีน 
ช่วยระงับปวดได้และโปรแกรมที่อาศัยการงดเสพเป็นฐานสําหรับคนติดเฮโรอีน (Davies et al., 2011) 

การปรับปรุงการบําบัดรักษา โดยโปรแกรมการบําบัดรักษาของอังกฤษน้ันใกล้เคียงกับโปรแกรม
ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างย่ิง สถานที่สําหรับให้การบําบัดรักษายาเสพติดหลายๆ แห่งสําหรับวัยรุ่น 

แผนยุทธศาสตร์ 10 ปีเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดของรัฐบาลตระหนักถึงความจําเป็นใน
การลงทุนในเรื่องการบําบัดรักษาเพ่ิมขึ้น แต่ไม่มีคําตอบที่ง่ายและการต้ังเป้าไว้สูงเพ่ือลดสัดส่วนเยาวชนที่
ใช้เฮโรอีนและโคเคนลงคร่ึงหน่ึงภายในปี 2551 น้ัน ไม่บรรลุเป้า ความพยายามที่จะควบคุมการค้ายาเสพ
ติดระหว่างประเทศโดยมิชอบตามกฎหมายยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร (Davies et al., 2011) 

 

 2.3 กฎหมายยาเสพติดประเทศสหรัฐอเมริกา  

รัฐบัญญัติควบคุมยาเสพติด (The Controlled Substances Act : CSA)  เป็นกฎหมายควบคุม
ยาเสพติดของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ภายใต้การควบคุมการผลิต นําเข้า ครอบครอง การใช้ และการ
กระจายตัวของสารบางชนิด กฎหมายน้ีผ่านรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาคร้ังที่ 91 ปี ค.ศ. 1970 
และลงนามในกฎหมายโดยประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน รัฐบัญญัติน้ีเป็นส่วนหน่ึงของชุดการปฏิรูปการ
เปิดเสรีนโยบายยาเสพติด การบังคับใช้กฎหมายและวิธีการท่ีเป็นระบบในการควบคุมการใช้ยาที่ออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท  

กฎหมายข้างต้นน้ีได้รับการออกแบบให้เหตุผลการเปิดเสรีนโยบายยาเสพติดแก่ชาวอเมริกัน กว่า
สามทศวรรษ สภาคองเกรสของสหรัฐฯ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย การลงโทษมากข้ึนในการควบคุม
ยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง การแก้ไขน้ีซึ่งทําให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (the Drug Enforcement 
Administration) ใหญ่กว่าสําคัญกว่าหน่วยเยียวยารักษายาเสพติด และการลงโทษเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 
สําหรับการค้าที่ผิดกฎหมาย (illicit trafficking) เปลี่ยนแปลงกฎหมายเข้าสู่ "สงครามยาเสพติด" (drug 
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war) เป็นวิธีการท่ีเข้มงวดทางอาญา โดยปี ค.ศ.1980 มีความยืดหยุ่นและการควบคุมยาเสพติดลดลง (กล
ยุทธ์ยุคนิกสัน) (Courtwright DT, 2004) 

นอกจากน้ี กฎหมาย CSA น้ียังทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการสําหรับการประชุมอนุสัญญาเด่ียวว่า
ด้ ว ย ย า เส พ ติ ด  ( the Single Convention on Narcotic Drugs)  (Pub.L. 9 1 –5 1 3 , 8 4  Stat. 
1236,enacted October 27, 1970, codified at 21 U.S.C. § 801 et. seq.) การออกกฎหมาย
จําแนกประเภทได้ 5 กลุ่ม  ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันจําแนกตามหน่วยงานเจ้าของ รัฐบาลกลาง กลุ่ม
บั งคับ ใช้กฎหมาย  และกลุ่ มอาหารและยา  (Two federal agencies, the Drug Enforcement 
Administration and the Food and Drug Administration)  

มีการออกกฎหมายในปี ค.ศ.1970 รัฐบัญญัติได้รับการแก้ไขหลายคร้ัง ดังน้ี 

1) The Medical Device Amendments of 1976 

2) The Psychotropic Substances Act of 1978 ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต า ม อ นุ สั ญ ญ า  the 
Convention on Psychotropic Substances  

3) The Controlled Substances Penalties Amendments Act of 1984 

4) The Chemical Diversion and Trafficking Act of 1988 (ปฏิบัติวันที่ 1 สิงหาคม 
1989 ตามมาตรา 12) รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของสหประชาชาติต้านยาเสพติด the 
United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances ซึ่งบังคับใช้วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 1990 

5) The Anabolic Steroids Act, passed as part of the Crime Control Act of 
1990, ซึ่งนําสาร anabolic steroids เข้าไปในกลุ่มบัญชียา 3 (Schedule III) 

6) The Domestic Chemical Diversion and Control Act of 1993 (บังคับใช้วันที่ 16 
เมษายน 1994) ป้องกันเมทแอมเฟตามีน (methamphetamine trafficking) 

7) The Federal Analog Act. 

8) The Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act of 2008 

9) The Electronic Prescriptions for Controlled Substances (EPCS) 2010 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ยึดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้สิ้นไปยาวนาน โดยบังคับใช้กฎหมาย
ที่รุนแรง แต่หลายมลรัฐ เช่น  โอเรกอน โคโรลาโด อลากา โอไฮโอ แคลิฟเฟอร์เนีย มิสซิซิปป้ี นอร์ทโค
โรไลนา นิวยอร์ค และเนบราสกา ไม่ได้ยึดหลักกฎหมายเคร่งครัดตามนโยบายรัฐบาลกลาง  โดยยอมรับว่า 
กัญชา คือสิ่งปกติที่ใช้ในสังคมเพ่ือความบันเทิง จึงไม่มีการพิพากษาลงโทษจําคุกกับผู้เสพกัญชาแต่
ประการใด  

รัฐบาลกลางสหรัฐในปัจจุบัน จึงได้หันกลับมาพิจารณานโยบายการลดอันตราย (Harm 
Reduction policy) เน่ืองจากสถิติพบว่า ผู้ติดยาเสพติดราวร้อยละ 10 จะติดเช้ือ  HIV ด้วย  นับต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2552  จึงได้นําโครงการ Federal Funding of Syringe Exchange เพ่ือแจกจ่ายเข็มฉีดยาท่ีสะอาด
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งแจกจ่ายยาเสพติด กับการให้คําปรึกษาทางจิตวิทยาเพ่ือให้ลดและเลิกใช้ยา
เสพติดในที่สุด กล่าวโดยสรุป สหรัฐฯ ได้ตรากฎหมายปราบปรามยาเสพติดที่เข้มแข็งมาก เช่น Harrison 
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Narcotic Act of 1914 เพ่ือควบคุมใบอนุญาตให้มี ครอบครอง และใช้โคเคน รวมถึงการตรากฎหมาย 
Anti-Drug Abuse Act of 1988 และ  the Controlled Substance Act: CSA) ซึ่ งรู้จัก กันในนาม 
“กฎหมายคลอบคลุมการป้องกันและควบคุมการใช้ในทางที่ผิด” (Comprehensive Drug Abuse 
Prevention and Control Act of 1970)  ซึ่งมีแนวคิดเช่นเดียวกับอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติ
ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  โดยจัดต้ังหน่วยงาน Drug Enforcement Administration หรือ DEA  ขึ้นมา มี
โทษสูงสุด คือ จําคุกตลอดชีวิตหรือปรับย่ีสิบล้านเหรียญ  

การตรากฎหมาย CSA ใน พ.ศ. 2513 (ค.ศ. 1970 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญที่
กัญชาได้รับการจําแนกให้แตกต่างจากยาเสพติดชนิดอ่ืนและการลงโทษตามกฎหมายรัฐบาลกลางก็ลดลง 
ไม่ใช่แค่การมีไว้ในครอบครองเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการค้าและ
จําหน่าย โดยได้รับการเปลี่ยนในยุคการบริหารของประธานาธิบดีเรแกนในช่วงทศวรรษ 1980 

ปี พ.ศ. 2525 ประธานาธิบดีเรแกนได้ลงนามคําสั่งพิเศษแต่งต้ังตําแหน่งที่ปรึกษานโยบายยาเสพ
ติดทําเนียบขาว กฎหมาย The Comprehensive Crime Control Act of 1984, กฎหมาย The Anti-
Drug Abuse Act of 1986 และกฎหมาย The Anti-Drug Abuse Amendment Act of 1988 ได้
ยกระดับการลงโทษสําหรับการกระทําผิดที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด (รวมท้ังการกระทําผิดที่เก่ียวข้องกับ
กัญชา) เพ่ิมงบประมาณสําหรับกิจกรรมการควบคุมยาเสพติดและปรับปรุงความร่วมมือเพ่ือความพยายาม
ในการควบคุมยาเสพติดของรัฐบาลกลาง ปี พ.ศ. 2531 ได้จัดต้ังสํานักงานนโยบายการควบคุมยาแห่งชาติ  

กัญชายังเป็นยาเสพติดภายใต้กฎหมายควบคุมสารเสพติด (CSA)  

การร้องเรียนต่อฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย (The Drug Enforcement Administration: DEA) 
เพ่ือให้จัดกลุ่มกัญชาใหม่เป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มภายใต้กฎหมาย CSA กัญชาควรอยู่ในกลุ่มที่ 1 น้ัน 
กระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาเหตุผล 8 ข้อด้วยกันคือ 1) ศักยภาพที่แท้จริงหรือที่เก่ียวข้องที่จะทําให้เกิด
การใช้ยาเสพติดในทางท่ีผิด 2) หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงผลข้างเคียงของยา 3) สภาวะปัจจุบัน
เก่ียวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับยาเสพติด 4) ประวัติและรูปแบบการใช้ยาประเภทน้ันในทางที่ผิด 
5) ขอบเขต ระยะเวลา และความสําคัญของการใช้ยาในทางที่ผิด 6) ความเสี่ยงต่อการสาธารณสุขหรือไม่ 
7) คุณสมบัติของยาที่มีความเป็นไปได้ในการติดยาทางด้านจิตใจและร่างกาย และ 8) ดูว่ายาเป็นต้นตอ
ของสารที่ควบคุมภายใต้ CSA หรือไม่ ผลคือการร้องเรียนเพื่อให้มีการจัดกลุ่มใหม่ได้รับการปฏิเสธ กัญชา
มีความเสี่ยงสูงที่ จะถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดและสํานักงานอาหารและยา (The Food and Drug 
Administration) ยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้กัญชารักษา 

ทั้งน้ีคําว่า “ใช้ในทางที่ผิด” ไม่ได้กําหนดไว้ใน CSA ฝ่ายบริหารได้ทําการตรวจสอบปัจจัยต่างๆ 
ในการยืนยันความเสี่ยงในการใช้ที่ผิด สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การค้นพบว่าผู้ใช้ยาได้ใช้ยาในปริมาณท่ีถึงขนาด
ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพตนเองหรือต่อความปลอดภัยของผู้อ่ืนหรือต่อชุมชน ในขณะที่กัญชามี
ระดับความเป็นพิษตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับยาเสพติดอ่ืนๆ ที่ถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด มีความเสี่ยงอีกมากซึ่ง
มาจากการใช้ที่เป็นอันตรายและใช้มานานจนยากท่ีจะเยียวยา เช่น อาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ความ
บกพร่องในการตัดสินใจและความจําเสื่อมระยะสั้น อีกเหตุผลหน่ึงคือ การไม่อนุญาตกําหนดกลุ่มกัญชา
ใหม่ คือ ข้อเท็จจริงที่ว่า “ไม่มีการยอมรับเพ่ือใช้งานทางการแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา” การจะได้
อนุญาตต้องมีความพึงพอใจกับองค์ประกอบต่อไปน้ี 

1. เคมีของยาจะต้องเป็นที่รู้จักและผลิตออกมาได้ 
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2. จะต้องมีการศึกษาความปลอดภัยที่เพียงพอ 

3. จะต้องมีการศึกษาอย่างเพียงพอและมีการควบคุมด้านการพิสูจน์ประสิทธิภาพ 

4. ยาเสพติดจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้เช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบัติ 

5. ต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง 

การบําบัดรักษา  

เน่ืองจากการติดยาเสพติดถูกมองในแง่ดีที่สุดว่า “เป็นประเด็นปัญหาทางการแพทย์หรือ
อาชญากรรม” สรุปว่าที่จริงแล้ว การติดยาเสพติดเป็นโรคชนิดหน่ึง  

1. คณะกรรมการร่วมด้านยาเสพติด ABA-AMA  ปี 1961 (ABA-AMA Joint Committee on 
Narcotic Drugs – 1961) 

คณะกรรมการได้ระบุไว้ว่า  

• เพราะผู้ติดยาที่ต้องพ่ึงพายาเสพติดยาเสพติดรวมกับราคาท่ีสูงในตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นสาเหตุ
ของการก่ออาชญากรรม ยาเสพติดไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมด้านอาชญากรรม 

• ในแง่ของกระทบด้านการเจ็บป่วย การติดยาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญน้อยกว่าโรคพิษสุราเรื้อรัง 
คณะกรรมการแนะนําให้มีการศึกษาต่อเรื่องทางเลือกการรักษาสําหรับผู้ติดยาเสพติดต่างๆ  

2. คณะกรรมาธิการ Shafer - ปี 1972 (The Shafer Commission – 1972) 

ในปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ประธานาธิบดีนิกสัน (Nixon) ได้แต่งต้ังคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อ
ศึกษากัญชา คณะกรรมาธิการซึ่งบางครั้งจะเรียกว่า "คณะกรรมาธิการ Shafer" ตามช่ือของประธานซึ่ง
คือผู้ว่าการพรรค Republican ราชการของรัฐ Pennsylvania Raymond P. Schafer  ตามท่ีระบุไว้ใน
รายงานแรก "สภาคองเกรสได้จัดต้ังคณะกรรมาธิการด้านกัญชาและการใช้ยาในทางที่ผิด (Commission 
on Marihuana and Drug Abuse) เพ่ือทําหน้าที่ให้บรรลุความสมดุลในการตัดสินใจเก่ียวกับปัญหา
กัญชา" คณะกรรมาธิการได้จัดรายงาน 2 รายงาน รายงานหน่ึงช่ือว่า "กัญชา สัญญาณของความเข้าใจ
ผิด" ได้ทําการวิเคราะห์ด้านชีววิทยาและสังคมของกัญชา และทบทวนขอบเขตของการตอบสนองด้านนิติ
บัญญัติในเรื่องการใช้กัญชาในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่คณะกรรมาธิการปฏิเสธการทําให้กัญชาถูกกฎหมาย  
แต่คณะกรรมาธิการได้เสนอแนะการลดความผิดทางอาญา /บทลงโทษ (decriminalization) ของกัญชา
สําหรับการใช้ส่วนตัว และยังเสนอให้มีการแจกจ่ายในปริมาณน้อยโดยไม่มีค่าตอบแทน หรือมีค่าตอบแทน
เล็กน้อย โดยไม่เก่ียวข้องกับผลกําไร อย่างไรก็ตาม ยังเป็นที่ถกเถียงว่าการครอบครองกัญชาในที่
สาธารณะควรเป็นการกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งนําไปสู่การยึด เพราะว่านโยบายที่เสนอน้ันเป็นเพียงเพ่ือการ
ใช้ส่วนตัวเท่าน้ัน จุดมุ่งหมายหลักคือการครอบครองควรเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการรักษาหรือการ
ป้องกันมากกว่าการลงโทษทางอาญา 

อย่างไรก็ดี การกระทําผิดเร่ืองการค้ายาเสพติดในปัจจุบันและโครงสร้างของการลงโทษควรจะถูก
รักษาเอาไว้ และการครอบครองสารควบคุมทุกชนิดโดยไม่ได้รับอนุญาตเพ่ือการใช้งานส่วนตัว ยกเว้น
กัญชา ยังคงเป็นสิ่งที่ห้ามการกระทํา การรักษาด้วยเฮโรอีนจะยังคงไม่ได้รับอนุญาต  

นโยบายระดับรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกายังค่อนข้างมีความเข้มแข็ง แต่ในระดับมล
รัฐ ซึ่งเคยเน้นการปราบปรามทั้งผู้ขายและผู้เสพอย่างหนักกลับเริ่มทยอยใช้นโยบายลดทอนความผิดคดี
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ยาเสพติด (Decriminalization) เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2555 มลรัฐโคโลราโด และวอชิงตัน  ได้ลง
ประชามติ (เข้าช่ือเพ่ือเสนอกฎหมาย หมายเลข 205 –Initiative 205) เพ่ืออนุญาตให้ประชาชนของ 2 
รัฐดังกล่าวสามารถขายหรือเสพกัญชาเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดย
ประชาชนที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป สามารถครอบครองกัญชาได้ไม่เกินคนละ 28.5 กรัม ขณะเดียวกันยังเปิดให้
ร้านค้าที่ได้ใบรับรอง สามารถขายกัญชา และจ่ายเงินเข้ารัฐผ่านระบบจัดเก็บภาษีเช่นเดียวกับที่ใช้กับร้าน
ขายแอลกอฮอล์ทั่วไป 

 
ภาพ ธุรกิจกิจกัญชากระป๋อง กําลังเป็นท่ีนิยมอย่างมากในอเมริกา เทคโนโลยีการเก็บรักษากัญชาให้สดใหม่ ด้วยการ
รักษาอุณหภูมิและความชื้นท่ีสามารถควบคุมได้ในกระป๋อง จึงถูกหยิบมาใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดที่
ขยายตัวมากข้ึน  

 

ข้อโต้แย้งที่ ให้ยาเสพติดถูกกฎหมาย (Speaking Out Against Drug Legalization)” ของ
สํานักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา (Drug Enforcement Administration: DEA) ได้ให้
ข้อสรุปในอีกแง่มุมหน่ึงว่า  การดําเนินการที่มีความสมดุลระหว่างการป้องกัน การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ตลอดจนการบําบัดรักษาเป็นกุญแจสําคัญของการต่อสู้กับยาเสพติด การควบคุมยาเสพติดมี
ขึ้นมาก็เพราะยาเสพติดเป็นสิ่งอันตราย  ในส่วนของการใช้กัญชายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าเป็นยารักษา 
การใช้งบประมาณเพื่อการควบคุมยาเสพติดยังน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่สังคมต้องสูญเสียไปกับการติดยาของ
ประชาชน การทําให้ยาเสพติดเป็นสิ่งถูกกฎหมายจะทําให้มีการใช้มากขึ้นและเพ่ิมระดับการติดยามาก
ย่ิงขึ้น  การติดยามีส่วนสัมพันธ์กับอาชญากรรมและความรุนแรง นอกจากน้ีเอกสารดังกล่าวยังให้ข้อมูล
ด้วยว่า ในสหรัฐอเมริกาเพียงกรณีการติดสุราและยาสูบได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ปัญหาสังคมและ
อาชญากรรมมากพออยู่แล้ว  การทําให้ยาเสพติดเป็นสิ่งถูกกฎหมายจะยิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้าย
กว่าเดิม รูปแบบของยุโรปที่มีนโยบายยาเสพติดค่อนข้างเสรี ไม่ใช่รูปแบบที่เหมาะสมกับสหรัฐอเมริกา  
ประการสุดท้าย ปัจจุบันผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ที่ไม่มีความรุนแรงจะเข้าสู่ระบบการบําบัดรักษา มิได้เข้า
เรือนจํา 

กฎหมายที่เก่ียวกับสงครามต้านยาเสพติดยังคงอยู่ในรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา Drug 
Dealer Liability Act of 1999  ที่เสนอในปี พ.ศ. 2542 ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาและ
ผ่านวุฒิสภาเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2543 กฎหมายน้ีกําหนดความรับผิดทางแพ่งเก่ียวกับผู้ค้ายาเสพติด สําหรับ
อันตรายที่เกิดจากการใช้สารควบคุมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แม้ผู้ใช้ยาเองก็ได้รับอนุญาตให้ฟ้อง
เรียกร้องความเสียหาย กฎหมายฉบับน้ีต้องการให้มีการเปิดเผยทุกอย่างเก่ียวกับแหล่งที่มาของยาเสพติด
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ที่ผิดกฎหมายต่อเจ้าพนักงานคดียาเสพติดก่อน ในขณะที่ยังไม่ชัดเจนว่าร่างกฎหมายจะได้รับการตราเป็น
กฎหมายหรือไม่ มลรัฐ 13 มลรัฐก็รับเอาตัวอย่างของกฎหมายน้ีไปใช้แล้ว 

กฎหมายป้องกันเด็กจากยาเสพติด พ.ศ. 2543 (The Protecting Our Children from Drugs 
Act of 2000) กฎหมายฉบับน้ีได้แก้ไขกฎหมายควบคุมสารเสพติด (The Controlled Substances Act)
ที่ได้เพ่ิมบทลงโทษสําหรับพ่อค้ายาเสพติดที่ทําให้เด็กเข้าในเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด บทลงโทษข้ันตํ่า
จะเพ่ิมขึ้นสําหรับตัวแทนจําหน่ายที่ใช้เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีจําหน่ายยาเสพติดในหรือใกล้โรงเรียนหรือ 
“สถานที่ที่มีการป้องกัน (protected locations)” เช่น สนามเด็กเล่นและร้านวิดีโอ ความคิดริเริ่มอ่ืนๆ ที่
นํ า เส น อ  ไ ด้ แ ก่  The Drug Free America Act of 2 0 0 1 ,  The Domestic Narcotic Demand 
Reduction Act of 2001 และ  The Drug Treatment and Research Enhancement of Act of 
2001 

อย่างไรก็ตาม การลงโทษคดียาเสพติดในภาพรวมของสหรัฐอเมริกาได้ลดความรุนแรงลง ทั้งน้ี 
การบังคับใช้กฎหมายทางอาญาอย่างเข้มงวดหรือการเพ่ิมโทษคดียาเสพติดเพียงอย่างเดียว อาจไม่ได้ผล
เท่าที่ควร ในสหรัฐอเมริกามีนโยบายไม่เหมือนกันแต่ละมลรัฐ บางมลรัฐตีตราว่าการเสพติดยาเป็น
อาชญากรรม (ผู้เสพเป็นอาชญากร) บางมลรัฐถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาทางยา 
ส่วนปัจจุบันบางรัฐกําหนดให้การเสพยาบางอย่างในปริมาณน้อย เช่น กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ในบาง
มลรัฐของสหรัฐอเมริกา แนวคิดของผู้พิพากษาในคดีได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยคณะทํางานของศาล
ฎี ก าม ล รั ฐ  Massachusetts (Special Taskforce of Massachusetts Supreme Judicial Court) 
เสนอความเห็นว่า การใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไม่ได้ผลเท่าที่ควร แต่ควรส่งเสริมการบําบัดรักษามากกว่า
การฟ้องคดี  

กฎหมายระดับมลรัฐ       

1.  สาระสําคัญของกฎหมาย                    

ในสหรัฐอเมริกามีกลุ่มที่ เรียกว่า National Conference of Commissioners on Uniform 
State Law มีหน้าที่ร่างกฎหมายที่จะมีการนําไปปรับใช้โดยมลรัฐทั้งหมดเพ่ือสนับสนุนการใช้กฎหมาย
เหมือนกันทั่วทั้งประเทศ มีการร่างกฎหมาย The Uniform Controlled Substances Act หลังสุดในปี 
พ.ศ. 2537 กฎหมายกําหนดรายละเอียดกิจกรรมต้องห้าม แต่รายละเอียดเฉพาะเรื่องการปรับ และการ
ลงโทษยังคงปล่อยให้อํานาจการตัดสินของแต่ละมลรัฐ มลรัฐส่วนใหญ่นําส่วนสําคัญของพระราชบัญญัติ
มาใช้ 

2. ความผิดและโทษของมลรัฐ 

ความผิดคดียาเสพติดแต่ละมลรัฐมีความแตกต่างกันไป เช่น ในคดีครอบครองและจําหน่ายโคเคน 
กัญชา ยาบ้า ยาอี จะขึ้นอยู่กับปริมาณยาเสพติด กรณีมีกัญชา มลรัฐส่วนใหญ่จะดําเนินการไปในแง่ของ
การมีไว้เพ่ือบําบัดรักษา มีเพียง 2 รัฐที่มีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี ส่วนโทษปรับน้ัน มีต้ังแต่ 0 ถึง 150,000 
เหรียญ 

ในส่วนของการจําหน่ายโคเคน ยาบ้า และยาอีน้ัน มีโทษจําคุกต้ังแต่ 1 ปี จนถึงจําคุกตลอดชีวิต  
ขึ้นอยู่กับปริมาณยาเสพติด (Andrews University, 2002: p.133-134) 
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ด้านการลงโทษจากการปรับ มีความแตกต่างที่สําคัญในแต่ละมลรัฐ เช่น บทลงโทษที่เก่ียวข้องกับ
กัญชาในหลายๆ มลรัฐ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2521 กฎหมายกัญชาในฐานะเป็นยาได้รับการตราข้ึนใน 35 รัฐ ใน 
5 รัฐ กฎหมายน้ันยกเลิกหรือหมดอายุ แต่รัฐที่เหลืออยู่ยังคงใช้กฎหมายน้ีต่อไป ในจํานวนรัฐที่เหลือคือ 

• 12 รัฐมีกฎหมาย"โครงการวิจัยการรักษา (Therapeutic Research Program)" ที่ ต้ังใจจะ
อนุญาต ให้มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (แม้จะมีความซับซ้อนโดยข้อห้ามของรัฐบาลกลาง) 

• 10 รัฐ (และเขตปกครองพิเศษ  District of Columbia) มีกฎหมายสัญลักษณ์ที่รับรู้ศักยภาพ
ทางการรักษาของกัญชา แต่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองจากการจับกุมใด ๆ 

• 8 รัฐมีกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้ป่วยใช้กัญชาเพ่ือการแพทย์ แม้จะขัดกับกฎหมายของรัฐบาล
กลาง ได้แก่ รัฐอลาสก้า ตรากฎหมาย วันที่ 3 พฤศจิกายน 1998  รัฐแคลิฟเฟอร์เนีย ตรากฎหมายวันที่ 5 
พฤศจิกายน 1996 รัฐโคโลลาโดตรากฎหมายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2000  รัฐฮาวาย ตรากฎหมายวันที่ 14 
มิถุนายน 2000 รัฐเมน Maine ตรากฎหมายวันที่ 2 พฤศจิกายน 1999  รัฐเนวาดา ตรากฎหมายวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2000 รัฐโอเรกอนตรากฎหมายวันที่ 3 พฤศจิกายน 1998 และเมืองวอชิงตันตรากฎหมาย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 1998  

สรุป การครอบครองกัญชายังคงเป็นการกระทําผิดตามกฎหมายรัฐบาลกลาง  แต่มี 8 มลรัฐ ที่มี
กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาเพ่ือใช้ในการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่การจับกุมยาเสพติดส่วนใหญ่จะทํา 
โดยเจ้าหน้าที่ของมลรัฐและท้องถิ่น เน่ืองจากรัฐบาลไม่สามารถบังคับให้ตํารวจรัฐและท้องถิ่นบังคับใช้
กฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกลางได้ ผู้ใช้กัญชาในฐานะยามักจะสามารถหลีกเลี่ยงการดําเนินคดีฟ้องร้องใน
รัฐเหล่าน้ีได้ แต่เน่ืองจากร้านขายยาไม่ได้ขายกัญชา บางศูนย์จําหน่ายบางแห่งซึ่งเรียกว่า "คลับของผู้ซื้อ" 
ได้เกิดขึ้นมาและการดําเนินงานเหล่าน้ีได้ถูกขัดขวางโดยการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ต่อมาศาล
ฎีกาได้พิจารณาปัญหาในคดี “ของคลับของผู้ซื้อ” ศาลได้มีคําวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ว่า ข้อกล่าวอ้างถึงความ
จําเป็นทางการแพทย์ขัดกับการห้ามผลิตและจําหน่ายกัญชา  ในกฎหมาย  The Controlled 
Substances Act: CSA โดย CSA ได้จําแนกกัญชาเป็นยาเสพติดในบัญชีที่ 1 ซึ่งกัญชาถือว่าไม่มี
ผลประโยชน์ทางการแพทย์ ขณะที่ข้อตัดสินใจในคดีดังกล่าวไม่ทําให้กฎหมายของมลรัฐเก่ียวกับกัญชาใน
ฐานะเป็นยาใช้ไม่ได้  แต่กลับเพ่ิมอํานาจให้แก่รัฐบาลที่จะดําเนินคดีภายใต้ CSA ในทุกรัฐ ดังที่กล่าว
มาแล้ว ความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางไม่ได้เล็งเป้าหมายไปที่กลุ่มคนที่
ครอบครองหรือปลูกกัญชาในจํานวนน้อยเพ่ือการแพทย์ แต่เน้นที่คลับแห่งผู้ซื้อ (คดี U.S. v. Oakland 
Cannabis Buyers’ Cooperative) 

ปี พ .ศ. 2555 มลรัฐโคโลราโด และวอชิงตัน ได้ลงประชามติ (เข้าช่ือเพ่ือเสนอกฎหมาย 
หมายเลข 205 –Initiative 205) เพ่ืออนุญาตให้ประชาชนของ 2 รัฐดังกล่าวสามารถขาย หรือเสพกัญชา
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยประชาชนที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป สามารถ
ครอบครองกัญชาได้ไม่เกินคนละ 28.5 กรัม ขณะเดียวกันยังเปิดให้ร้านค้าที่ได้ใบรับรอง สามารถขาย
กัญชา และจ่ายเงินเข้ารัฐผ่านระบบจัดเก็บภาษีเช่นเดียวกับที่ใช้กับร้านขายแอลกอฮอล์ทั่วไป  นอกจากน้ี 
มลรัฐโคโลราโด ยังอนุญาตให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาเพ่ือใช้เสพเองได้ไม่เกิน 6 ต้น ขณะที่มลรัฐ
วอชิงตัน ยังคงห้ามการปลูกกัญชาเพ่ือใช้เสพเองตามเดิมต่อไป โดยผู้ต้องการเสพกัญชาต้องหาซื้อจาก
ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม  แม้ทั้งสองมลรัฐจะให้การเสพกัญชาในมลรัฐของตนถูก
กฎหมาย แต่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยังคงจัดให้กัญชา เป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย (แนวหน้า ฉบับวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2555 (http://www.naewna.com/inter/29437) 
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การบัญญัติกฎหมายลงโทษรุนแรงเพื่อข่มขู่ยับย้ังปกป้องสังคม อาจกลายเป็นปัญหาได้หรือไม่ 
เพราะเมื่อกําหนดโทษรุนแรงขึ้น ทําให้ราคายาเสพติดแพงขึ้นไปด้วย การบัญญัติกฎหมายยาเสพติดเพ่ือ
ลงโทษผู้เสพเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่เพียงพอในการระงับยับย้ังการติดยา แต่จะต้องเข้าใจธรรมชาติของ
การติดยาด้วย การเสนอให้มีรักษาด้วยการหายาทดแทนยาเสพติด ซึ่งน่าจะให้ผลดีมากกว่าการใช้
กฎหมายบังคับ (Donald J. Cantor, 1961:527)   

ประเด็นที่ เก่ียวข้องกับกัญชากับการแพทย์ คําจํากัดความและชีววิทยาของสารกัญชา 
ผลข้างเคียงของการใช้กัญชา และผลกระทบของการใช้งานในการพัฒนาสมองของวัยรุ่น โดยเฉพาะการ
ระบุเก่ียวกับความถูกต้องตามกฎหมายของกัญชาในประเทศสหรัฐอเมริกามีวิธีแตกต่างกัน 4 วิธี ได้แก่ 1)  
ถูกต้องตามกฎหมายของกัญชา (legalization of marijuana solely for medical purposes)  2) ลด
ความเป็นอาชญากรรม (decriminalization of recreational use of marijuana) 3) การทําให้ถูก
กฎหมายในการใช้เพ่ือผ่อนคลาย (legalization of recreational use of marijuana) และ 4) การ
ดําเนินคดีทางอาญาสําหรับใช้ เพ่ือสันทนาการหรือทางการแพทย์  (criminal prosecution of 
recreational (and medical) use of marijuana) วิ ธีการเหล่าน้ีถูกนําเสนอเพ่ือช่วยในการสร้าง
นโยบายสาธารณะ การพิจารณาถึงผลกระทบต่อเยาวชน การลงโทษทางอาญาสําหรับการใช้กัญชา
ครอบครองและได้รับการแก้ไขด้วย (Seth Ammerman et al., 2015) 

การใช้กัญชาในประชากรเด็กยังคงเป็นความกังวลอย่างต่อเน่ืองและผลข้างคียงของการใช้กัญชา 
เพราะส่งผลต่อพัฒนาการของสมอง เป็นอันตรายต่อโครงสร้างหน้าที่ของสมอง นอกจากน้ี ควันของกัญชา
มีนํ้ามันดินและสารเคมีที่เป็นอันตรายอ่ืน ๆ ดังน้ัน จึงไม่สามารถได้รับการแนะนําโดยแพทย์ ในเวลาน้ียัง
ไม่มีการวิจัยที่ตีพิมพ์ที่ช้ีให้เห็นประโยชน์ของการใช้กัญชาในเด็กและวัยรุ่น ในบริบทของการจํากัด แต่
หลักฐานที่แสดงถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาโดยวัยรุ่น คําแนะนําอย่างเป็นทางการสําหรับ 
"กัญชาทางการแพทย์" การใช้งานโดยวัยรุ่นขัดต่อหลักฐานวิชาการ  

การดําเนินคดีทางอาญาสําหรับการครอบครองกัญชา มีผลกระทบต่อเยาวชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กและเยาวชนของชนกลุ่มน้อย ปัจจุบันมีหลักฐานไม่สนับสนุนการ
มุ่งเน้นการลงโทษสําหรับเด็กและเยาวชนที่ใช้กัญชา แต่การศึกษายาเสพติดและโปรแกรมการรักษาควร
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนดีขึ้น การลดความเป็นอาชญากรรม (decriminalization) การใช้กัญชาเพ่ือ
หย่อนใจหรือทางการแพทย์ของผู้ใหญ่ยังไม่ได้มีอัตราการใช้กัญชาของเยาวชนเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน การลดทอน
ความผิดในการครอบครองกัญชาสําหรับผู้เยาว์และเยาวชนอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือดําเนินคดี
ทางอาญาทันที (Seth Ammerman et al., 2015) 

ในช่วงเวลาน้ีข้อมูลการประเมินผลกระทบของกฎหมายและภาษีกัญชาสําหรับผู้ใหญ่ในรัฐ
วอชิงตันและโคโลราโด และเยาวชนจะได้รับผลกระทบ การควบคุมกัญชาควรจะควบคุมอย่างใกล้ชิด
คล้ายกับผลิตภัณฑ์ยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในแง่ของข้อจํากัด เก่ียวกับการตลาดและการขาย
ให้กับผู้ที่อายุอ่อนกว่า 21 ปี ที่ยังคงบทลงโทษสําหรับการขายภายในอาคาร การป้องกันควันกัญชา และ
ห้ามใช้กัญชาในวิทยาเขต วิทยาลัย โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการควบคุมของ
การบริโภคยาสูบและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างต่อเน่ือง แต่เยาวชนยังคงถูกเป็นเป้าหมายร่วมกัน ดังน้ัน
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการปกป้องเด็กและวัยรุ่นจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
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การป้องกัน 

1. เป้าหมายนโยบายยาเสพติดแห่งชาติและจุดประสงค์ 

นโยบายควบคุมยาเสพติดแห่งชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาอ้างว่า มีรากฐานจากการป้องกัน 
การศึกษา การรักษาและการวิจัย และ "กิจกรรมการลดอุปทาน"  อ้างอิงจากรายงานประจําปี ค.ศ. 2001 
ของสํานักงานนโยบายควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ (ONDCP) ว่า "จากการกระทําต่างๆ ที่สมดุลของการลด
อุปสงค์และอุปทาน เรามุ่งมั่นที่จะลดการใช้ยาเสพติดและการมีอยู่ของยาเสพติดเป็นจํานวนคร่ึงหน่ึง และ
ลดผลกระทบของการใช้ยาเสพติดอย่างน้อย 25% ภายในปี 2007"  ONDCP ได้กําหนดเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ที่สําคัญดังน้ี 

- เป้าหมายที่ 1: ให้ความรู้และทําให้เยาวชนอเมริกันสามารถท่ีจะปฏิเสธยาเสพติดที่ผิด
กฎหมายเช่นเดียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ 

- เป้าหมายที่ 2: เพ่ิมความปลอดภัยของพลเมืองอเมริกันโดยการลดอาชญากรรมและ
ความรุนแรงที่เก่ียวกับยาเสพติดให้มากขึ้น 

- เป้าหมายที่ 3: ลดต้นทุนด้านสังคมและสาธารณสุขในด้านการใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย 

- เป้าหมายที่ 4: ปกป้องน่านฟ้า เขตแดน และท้องทะเลจากการคุกคามของยาเสพติด    

- เป้าหมายที่ 5: ทําลายแหล่งยาเสพติดในประเทศและต่างประเทศ 

 สหรัฐอเมริกามีนโยบายระดับรัฐบาลกลางยังค่อนข้างมีความเข้มข้น แต่ในระดับมลรัฐ ซึ่งเคยเน้นการ
ปราบปรามทั้งผู้ขายและผู้เสพอย่างหนักกลับเริ่มทยอยใช้นโยบายลดทอนมากขึ้นในความผิดคดียาเสพติด ชาติ
ตะวันตกค่อนข้างจะให้น้ําหนัก โดยมองผู้เสพว่าเป็นผู้ป่วยมากกว่าจะเป็นอาชญากร ปี 2558 สหรัฐอเมริกามีกล
ยุทธ์สําคัญ 7 ประการ (Office of National Drug Control Policy, 2015) กล่าวคือ  

- การป้องกันการใช้ยาเสพตดิในชุมชนต่างๆ 

- การแทรกแซงในการดูแลสุขภาพ 

- การบูรณาการการรกัษาความผิดปกตขิองการใช้สารเสพในการดูแลสุขภาพและการสนับสนุน
การฟื้นฟ ู

- ทําลายวงจรของการใช้ยาเสพตดิอาชญากรรมและการจําคุก 

- การสกดัการค้ายาเสพติดในประเทศและการผลิต 

- การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และ 

- การปรับปรงุระบบสารสนเทศการใช้ยาเสพติด  

 

2. การบริหารนโยบาย 

สหรัฐอเมริกาใช้จ่ายงบประมาณด้านการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติมีจํานวนมหาศาลกว่า 18 
พันล้านดอลลาร์ สําหรับปี ค.ศ. 2001 เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านการ
ควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐบาลกลางรวมถึง กระทรวงกลางโหม กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง ได้เข้ามามีส่วนร่วมและมักจะต้องประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
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และท้องถิ่น กลุ่มชุมชนที่หลากหลายและกลุ่มอาชีพต่างๆ การดําเนินการน้ีได้รับการควบคุมดูแลโดย 
ONDCP โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองน้ีและได้รับ
งบประมาณกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2001 หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับงบประมาณสนับสนุนผ่านกระทรวง
ยุติธรรม รวมทั้ง กรมราชทัณฑ์ FBI สํานักงานตํารวจสากล (INTERPOL) สํานักงานบังคับคดี (U.S. 
Marshals Service) สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ  (Immigration and Naturalization 
Service) และสํานักงานปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Agency – DEA) DEA ได้รับการ
กล่าวถึงพิเศษในการบริหารของกระทรวงยุติธรรมด้านนโยบายควบคุมยาเสพติด ภารกิจหน่วยงานคือการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมสารและกฎระเบียบพร้อมทั้งให้คําแนะนําและการสนับสนุนโปรแกรมที่ไม่ใช่การ
บังคับที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณสารควบคุมที่ผิดกฎหมาย 

 

 2.4 กฎหมายยาเสพติดประเทศเนเธอร์แลนด์ 

สําหรับกฎหมายยาเสพติด ตามกฎหมายฝิ่น (Dutch Opium Act) แบ่งยาเสพติดเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) ยาเสพติดร้ายแรง (hard drugs or unacceptable risks) เช่น  เฮโรอีน โคเคน ยาอี (ecstasy) 
และ  2) ยาเสพติดไม่ร้ายแรง (soft  drugs) เช่น ผลิตภัณฑ์กัญชา (cannabis products)  ผู้กระทําผิด
เก่ียวกับยาเสพติดประเภท 1) จะต้องระวางโทษรุนแรง  

แต่สําหรับผู้กระทําผิดยาเสพติดประเภทสอง จะไม่ถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้กระทําผิดอาญา โดย
รัฐจะสร้างระบบบําบัดรักษา ให้กับผู้เสพ โดยเฉพาะสารเสพติดประเภทกัญชา/กัญชง (Hemp / 
Cannabis product) แต่ผู้เสพยาเสพติดประเภทแรก จะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง ปัจจุบัน นโยบาย
ความผิดทางอาญาสําหรับยาเสพติดไม่ร้ายแรง เช่น การมียาเสพติดประเภทสองไม่เกิน 5 กรัม จะไม่ถูก
ฟ้องร้องเป็นคดีอาญา ภายใต้คําแนะนําของ Public Prosecution Service Guideline of 1996 เว้นแต่
การกระทําดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่ซึ่งมีเด็กและเยาวชนใช้เป็นปกติ  แต่ถ้าเก่ียวข้องกับยาเสพติด
ประเภทแรกจะถูกลงโทษร้ายแรง และจะเพ่ิมโทษหนึ่งในสาม เพ่ิมโทษจําคุกสูงสุดอีก 12 ปี สําหรับการ
จําหน่ายยาเสพติดร้ายแรง หากกระทําผิดซ้ําเป็นนิสัย  

นโยบายยาเสพติดของเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ 1)  เพ่ือป้องกันการ
ใช้ยาเสพติดและการรักษาและฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติด 2) เพ่ือลดอันตรายต่อผู้ใช้ 3) เพ่ือลดผู้ใช้ยาเสพติดและ
ความปลอดภัย 4) เพ่ือต่อสู้กับการผลิตและการค้ายาเสพติดภายใน (EMCDDA. National report 2007: 
Netherlands) กรณีน้ีทําให้เกิดแรงต้านระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศอ่ืน ๆ เก่ียวกับนโยบาย
สําหรับกัญชา ซึ่งนักกฎหมายประเทศฝร่ังเศสและเยอรมนีสนใจแบบจําลองของดัตช์ (Dutch model) ปี 
2547 เบลเยียมและเยอรมันได้ทดลองแบบจําลองของดัตช์ แต่คนส่วนใหญ่ยังต่อต้านแบบจําลองน้ีอยู่  

การทําให้กัญชาเป็นสิ่งถูกต้องในกฎหมายของกัญชา (legalization of cannabis) ยังคงมีข้อ
โต้แย้ง การบําบัดช่วยผู้ติดเฮโรอีน (heroin-assisted treatment) ในปี พ.ศ. 2541 ได้รับการยกย่อง
อย่างมากสําหรับการพัฒนาสุขภาพและสถานการณ์ทางสังคมของผู้ ป่วยยาเสพติดในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ("Heroin-assisted Treatment (HAT) a Decade Later: A Brief Update on Science 
and Politics". : 552–62. July 2007) 

ในปี พ.ศ. 2548 กฎหมายใหม่ “Amsterdam drugs Laws” กฎหมายน้ีอนุญาตให้ขายกัญชาใน
ร้านกาแฟ (coffeeshops) ได้มีผลบังคับใช้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่กําหนดให้คนที่มีบัตรสมาชิก
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สามารถเข้าร้านประเภทน้ีได้ โดยบัตรน้ีใช้ได้เฉพาะที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่จําเป็นต้องใช้
สําหรับบัตร (เรียก 'weed pass') บัตรน้ีได้นํามาใช้ทันทีโดยหลายจังหวัดรวมทั้งเมือง Maastricht และ 
Eindhoven และอัมสเตอร์ดัมในปี พ.ศ. 2555 แต่เกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงจากนายกเทศมนตรีของ
กรุงอัมสเตอร์ดัมและเจ้าของร้านกาแฟจํานวนมากในอัมสเตอร์ดัม รัฐบาลตัดสินใจที่จะอนุญาตให้แต่ละ
จังหวัดได้ตรวจสอบ นโยบายของตัวเอง ซึ่งอัมสเตอร์ดัมปฏิเสธบัตรสมาชิกน้ี และการขายกัญชายังคง
ได้รับอนุญาตแก่ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (Amsterdam drugs, Amsterdam drug laws) จากการทดลองน้ี 
มีร้านกาแฟจํานวนไม่มากในภาคใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่พร้อมใช้กฎหมายใหม่น้ี แต่ผู้อยู่อาศัยจะ
บ่นเรื่องปัญหาอาชญากรรมที่สูงขึ้น เพราะการค้ายาเสพติดตามท้องถนน (Coffeeshop owners lose 
court battle against ban on tourists. The Amsterdam Herald. 11 June 2012) 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ตีความอนุสัญญาไปทางในที่เป็นคุณกับการใช้ยาเสพติด ทั้งที่เป็นรัฐภาคี
ของอนุสัญญาเด่ียว ค.ศ. 1961 และ ค.ศ. 1988 แต่ตีความแตกต่างออกไป โดยการจําหน่ายและลักลอบ
ค้ายาเสพติดจะมีความผิดและรับโทษอย่างรุนแรง แต่ผู้เสพยาเสพติดจะไม่ถูกปฏิบัติอย่างผู้กระทําผิด
อาญา  ทั้งน้ี นโยบายหลัก คือ การดูแลรักษาผู้เสพยาเสพติด เพราะหากปล่อยไว้จะกระทบต่อปัญหา
สุขภาพของสังคมโดยรวม ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้จัดต้ังคณะทํางานระดับชาติเก่ียวกับการเพาะปลูก
พืชกัญชง/พืชเฮมพ์ (National Taskforce on Organized Hemp Cultivation)   

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่ของ
สมาชิกของรัฐสภาตัดสินใจห้ามการเพาะปลูกและการใช้เห็ดหลอน (entheogenic mushrooms) 
เน่ืองจากการเสียชีวิตของผู้ใช้ไม่ได้เกิดโดยตรงจากการใช้ แต่เกิดจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในขณะที่
อยู่ภายใต้อิทธิพลของเห็ดมายานี้ (MacIntyre, 2007) ปี พ.ศ. 2551 เห็ดหลอนประสาททั้งหมดถูกห้าม 
แต่ยังมีอยู่จําหน่ายในร้าน "smartshops" ร้านค้าในเมืองดัตช์ที่ขายยาสมุนไพรที่เก่ียวข้อง (BBC News. 
2008-04-26)  

ปี พ.ศ. 2554 มีผู้เสพยาเสพติดประมาณ 323,000 รายหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของประชากร
ทั้งหมด โดยเสพกัญชาเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ัน รัฐบาลจึงพิจารณาเห็นว่า เป็นไม่ได้ในการห้ามมิให้มีกัญชา
ภายในประเทศ ดังน้ัน ในทางปฏิบัติ (de facto) จะไม่ปฏิบัติต่อผู้เสพกัญชา เช่นผู้กระทําผิดอาญา แต่จะ
เข้ากระบวนการบําบัดรักษา ตามนโยบายลดทอนความผิดทางอาญาและลดอันตรายจากการใช้ยา 
(decriminalization & harm reduction program)  ผู้เสพกัญชาสามารถซื้อกัญชาได้จากร้านกาแฟที่
ได้รับอนุญาต (licensed coffee shops) ซึ่งจะต้องไม่อนุญาตให้เด็กและเยาวชนเข้าไปในร้านค้าของตน 
และไม่มีการโฆษณาเชิญชวน นโยบายน้ีได้ดําเนินการภายใต้บทสันนิษฐานที่ว่า การอนุญาตให้จําหน่าย
กัญชาจะทําให้ลดส่วนแบ่งตลาดกัญชาที่ผิดกฎหมายลง และลดอันตรายจากสารเคมีหรือสารพิษต่าง ๆ 
ต่อผู้เสพได้  

เนเธอร์แลนด์ถือเป็นหน่ึงในประเทศของทวีปยุโรปที่มีนโยบายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
เสพยาเสพติดที่ไม่มีโทษรุนแรงได้อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม การใช้ยาเสพติด เป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย
ส่งเสริมสุขภาวะและต่อต้านอาชญากรรมของรัฐบาลผสม ที่เข้ามาบริหารประเทศ นโยบายน้ีใช้กับ
ประชากรในประเทศ  แต่ห้ามชาวต่างชาติเสพกัญชาน้ี นโยบายน้ีได้รับการสนับสนุนจากนายเกิร์ท วิล
เดอร์ส นักการเมืองผู้มีจุดยืนต่อต้านผู้อพยพชาวต่างชาติ และพรรคการเมืองขวาจัดของเขา ทั้งน้ี 
แผนการควบคุมนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ภายใต้กฎหมายใหม่ จะมีเพียงพลเมืองชาวดัตช์เท่าน้ัน ที่มี
สิทธิสมัครเป็นสมาชิกของร้านกัญชาต่างๆ ภายในประเทศ ขณะที่ร้านค้าแต่ละแห่งก็จะเปิดรับสมาชิกได้
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ไม่เกิน 1,500 ราย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่บางคนกลับเห็นว่านโยบายดังกล่าวจะผลักดันให้ผู้ประกอบ
กิจการร้านกัญชาในประเทศ หันไปค้าขายยาเสพติดชนิดน้ีในรูปแบบ "ใต้ดิน" แทน (มติชนออนไลน์ วันที่ 
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ดําเนินนโยบายในการรักษาบําบัด โดยความร่วมมือของหลาย
กระทรวงยุติธรมและความมั่นคงสาธารณะ (Public Security, Justice) และเจ้าหน้าที่ตํารวจ  รวมถึง
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ดําเนินนโยบาย 3 ฝ่าย ระหว่างนายกเทศมนตรี (mayor) 
หัวหน้าพนักงานอัยการประจําเขต และหัวหน้าตํารวจ นอกจากน้ี ยังได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ภายใต้
แนวคิดว่า “การดํารงชีวิตอยู่อย่างถูกสุขภาวะและอนามัย” โดยสถาบันสุขภาพจิตและการติดยา (The 
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction) หรือ   สถาบันทริมบอส  (Trimbos 
Institute) เพ่ือให้ความรู้ถึงอันตรายของยาเสพติดต่อสังคมและโรงเรียน  รวมท้ังการมีระบบที่ปรึกษาสาย
ด่วน 24 ช่ัวโมง เรียกว่า “the 24-hour national Drug Info Hot Line”  

สําหรับนโยบายการลดอันตรายจากการเสพติดยาเสพติด หรือโปรแกรมการลดอันตราย (The 
Harm-Reduction programs) ได้ดําเนินการอย่างจริงจัง โดยสํานักงานติดตามข้อมูลยาระดับชาติ 
(National Drug Monitor: NDM) ซึ่งสามารถจูงใจให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการรักษาโดยสมัครใจได้
มากกว่าร้อยละ 75 ระบบน้ีจะมีการแจกจ่ายเข็มที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค (The needle supply and 
exchange programs of syringe)  เพ่ือลดอัตราการตายและการติดเช้ือ HIV เป็นต้น โดยจัดต้ังเป็น
คลินิกผู้ป่วยนอก และศูนย์บําบัดรักษา สําหรับผู้ติดยาเสพติดทุกประเภท ซึ่งประสบผลสําเร็จอย่างมากใน
การลดจํานวนผู้เสพยา และลดอัตราการเสพยาเสพติดลง  เนเธอร์แลนด์ยังใช้ระบบบังคับบําบัดสําหรับผู้
ติดยาจนเป็นนิสัย ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการรักษาและจําคุกผู้น้ันไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี พร้อมกับการ
ฝึกอบรมอาชีพไปพร้อม ๆ กัน   

นโยบายยาเสพติดของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้ช่ือว่า “ยืนนอกกระแสหลัก”ระหว่างประเทศ
ของการควบคุมยาเสพติด ลักษณะของนโยบายน้ีก็คือความพยายามท่ีจะหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่าง
ด้านหน่ึงเน้นการลดอุปทาน โดยวิธีการพิจารณาคดีและอีกด้านหน่ึง ลดทั้งความต้องการและอันตรายโดย
วิธีการสาธารณสุข 

การค้ายาเสพติดเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างใหม่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม ในช่วง
ต้นศตวรรษที่ 20 อุตสาหกรรมยาดัตช์ (the Dutch pharmaceutical industries) ได้มีส่วนร่วมอย่าง
มากในการผลิตของทั้งฝิ่นและโคเคน (opiates and cocaine) และยาเหล่าน้ีถูกส่งออกในปริมาณมาก
หลังจากที่พระราชบัญญัติฝิ่น (1919) เข้ามามีผลบังคับใช้ จนถึงปี 1960 การสูบฝิ่นจีน และการใช้กัญชา
ดํา (black marijuana users)ได้รับผลกระทบ ต่อมาความพยายามในการควบคุมยาเสพติดได้เพ่ิมขึ้น
อย่างก้าวกระโดด ตอนแรกกัญชาเป็นเป้าหมายหลัก แล้วต่อมามุ่งไปที่เฮโรอีนและโคเคน (Marcel De 
Kort and Dirk J. Korf 1992) 
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3. การพัฒนานโยบายด้านยาเสพติดระหว่างประเทศ 
 แนวคิดว่าด้วยการทําให้ “การเสพยาเสพติด” ไม่เป็นความผิด2 เป็นกรอบแนวคิดในการทําให้

การเสพยาเสพติดไม่เป็นความผิดที่ประสบผลสําเร็จประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาและนํามา
เปรียบเทียบกับวิธีการจัดการกับการเสพยาเสพติดของประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย 
โดยมีสาระสําคัญอยู่ 7 กรอบแนวคิด ดังน้ี 

1) กรอบแนวคิดที่ 1: การสนับสนุนทางนโยบายในระดับสูงเพ่ือทําให้การเสพยาเสพติดไม่เป็น
ความผิด (High-level support for decriminalization) 

 นายบันคี มุน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้กล่าวเน่ืองในโอกาสวันสากลต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในทางมิชอบและการค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย (International Day Against Drug Abuse and lllegal 
Trafficking) ค.ศ.2015 โดยเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกแห่งสหประชาชาติ พิจารณาทางเลือกอ่ืนๆ แทน
การทําให้ผู้เสพยาเสพติดมีความผิดทางอาญา หรือการคุมขังผู้เสพยาเสพติด ตลอดจนเรียกร้องให้ประเทศ
สมาชิก หันหาเพิ่มความสนใจงานด้านสาธารณสุข การป้องกัน การบําบัดรักษาแก่ผู้เสพยา รวมถึงให้
ความสําคัญกับนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับผู้เสพยาเพ่ิมมากขึ้นด้วย  

 นอกจากน้ี องค์การชํานัญพิเศษและหน่วยงานอ่ืนๆ จํานวนมาก ขององค์การสหประชาชาติ ยัง
ได้แถลงการณ์สนับสนุนการทําให้ “การเสพยาเสพติด” ไม่เป็นความผิดในวาระดังกล่าวด้วย อาทิ 
โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) องค์การอนามัยโลก (WHO) โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) สํานักข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) และองค์การ
เพ่ือสตรีแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น 

ทั้งน้ี อนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดทั้ง 3 ฉบับ3 ก็มิได้ผูกมัดให้ประเทศ
สมาชิกกําหนดการลงโทษใดๆ (ทั้งทางอาญาและทางปกครอง) ในความผิดฐานเสพยาเสพติด ย่ิงไปกว่า
น้ัน คําปรารภของอนุสัญญาทั้ง 3 กลับแสดงความกังวลในสุขภาพและสวัสดิภาพ (helth and welfare) 
ของผู้ติดยาเสพติดเป็นสําคัญ ดังจะเห็นได้จากคําประกาศของนายเวอเนอร์ ชิป (Werner Sipp) ประธาน
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (International Narcrotics Contrpl Board หรือ 
INCB) ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ สมัยที่ 114 เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ว่า “สนธิสัญญาไม่ได้กําหนดให้มีการคุมขัง
ผู้เสพยาเสพติด แต่ให้ทางเลือกอ่ืนๆ แทนการพิพากษาหรือการลงโทษผู้ที่ได้รับผลจากการใช้ยาเสพติด
โดยมิชอบมากกว่า ซึ่งรวมถึงการรักษา การให้ความรู้ บริการหลังจากการพยาบาล การฟ้ืนฟู และการ
กลับเข้าสู่สังคม การที่บางประเทศได้เลือกการคุมขังมากกว่าการรักษา ถือเป็นการที่รัฐบาลปฏิเสธความ
ยืดหยุ่นที่สนธิสัญญาบัญญัติไว้” 

 2) กรอบแนวคิดที่ 2: หลักการสําคัญๆ ที่ควรพิจารณาในการทําให้การเสพยาเสพติดไม่เป็น
ความผิด (The key principles of decriminalization)  

                                                 
2 ยึดหลักการนําเสนอตามรายงานของ นายอนันด์ โกรเวอร์ (Anand Grover) ทนายความอาวุโส กรรมาธิการศาลสูงสุด
อินเดีย และคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยนโยบายยาเสพติด (Global Commission on Drug Policy หรือ GCDP) 
และเป็นอดีตผู้เสนอรายงานการประชุมพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิต่อสุขภาพ (ปี ค.ศ. 2008-2014) 
3 อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติด (Single Convention on Narcotic Drugs) ค.ศ. 1961 อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออก
ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท (UN Convention on Psychotropic Substances) ค.ศ. 1971 และอนุสัญญาเดี่ยวต่อต้าน
การค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างผิดกฎหมายแห่งสหประชาชาติ (UN Convention against 
lllicit Traffic in Nacrotic Drugs and Psychotropic Substances) ค.ศ. 1988 
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 การปรับเปลี่ยนนโยบายด้านยาเสพติด เพ่ือทําให้ “การเสพยาเสพติด” ไม่เป็นความผิดน้ัน ควร
คํานึงถึงหลักการ และพิจารณาปัจจัยที่เก้ือหนุนในหลายๆ ด้านประกอบกัน ทั้งน้ีมีหลักการสําคัญๆ อยู่ 4 
ประการ ที่ควรพิจารณาเพ่ือทําให้การเสพยาเสพติดไม่เป็นความผิด ได้แก่ 

ก. ควรพิจารณาบนหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ของปัญหายาเสพติด
ที่แท้จริง มิใช่เพียงคํากล่าวอ้างหรือวาทกรรมที่สร้างความน่ากลัวให้ผู้เสพยาเสพติดว่าเป็นคนช่ัวร้าย และ
ควรพิจารณาถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดกับประสิทธิผลที่ได้รับว่าคุ้มราคา
หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมยาเสพติดในวิธีการอ่ืนๆ 

ข. ควรพิจารณาและมุ่งเป้าในการกําหนดนโยบายเพ่ือลดอันตรายหรือผลร้ายอันไม่พึง
ประสงค์ด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ที่ตามมาจากการใช้ยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 
โดยนําวิธีการด้านสาธารณสุขมาใช้ในการลดอันตรายเป็นสําคัญ 

ค. ควรพิจารณาถึงสิทธิมนุษยชน (Human rights) ในฐานะท่ีเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์ทุกคน
มาต้ังแต่กําเนิด ไม่ว่าเช้ือชาติ ศาสนาใด และถึงแม้รัฐหรือประเทศเจ้าของตัวบุคคล ไม่ได้บัญญัติรับรองไว้
ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายภายใน สิทธิมนุษยชนน้ีก็ยังได้รับความคุ้มครองอยู่เสมอ  ทั้งน้ีอนุสัญญา
ระหว่างประเทศอย่างน้อย 2 ฉบับ อันได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม  (International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights) และกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Convenant on Civia and 
Political Rights) ต่างยอมรับว่าการทําให้ผู้เสพยาเสพติดมีความผิดน้ัน เป็นการละเมิดสิทธิต่อสุขภาพ
โดยตรง ความหวาดกลัวต่อบทลงโทษทางอาญาได้ปิดก้ันไม่ให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพ
และการรักษา และเพ่ิมความเสี่ยงต่อความรุนแรงของการใช้ยา เกิดการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับ
ใช้กฎหมาย และท้ายที่สุดนํามาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพที่ร้ายแรงของผู้เสพยา นอกจากน้ี การทําให้การเสพ
ยาเสพติดเป็นความผิด ยังส่งผลทําให้บุคคลเสี่ยงต่อการถูกทรมาน การบังคับใช้แรงงานและการปฏิบัติที่
ไม่ได้มาตรฐาน และละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ความเป็นส่วนตัว การ
ประกอบอาชีพ การศึกษา และที่อยู่อาศัยด้วย 

3) กรอบแนวคิดที่ 3: การทําให้การเสพยาเสพติดไม่เป็นความผิด (decriminalization of drug 
use) 

 การทําให้การเสพยาเสพติดไม่เป็นความผิด หมายถึง การกําจัดหรือการไม่บังคับใช้บทลงโทษทาง
อาญาฐานเสพยาเสพติด และฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครอง มีอุปกรณ์การเสพยาเสพติดไว้ใน
ครอบครอง และเพาะปลูกยาเสพติดเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเสพส่วนบุคคล การทําให้การเสพยาเสพติดไม่
เป็นความผิดดังกล่าว อาจทําได้โดยการยกเลิกบทลงโทษทั้งหมด หรืออาจกําหนดบทลงโทษทางแพ่งหรือ
ทางปกครองแทนบทลงโทษทางอาญา และบทลงโทษเหล่าน้ันควรน้อยกว่าบทลงโทษทางอาญา ตลอดจน
การทําให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสังคมได้มากขึ้น และอยู่บนพ้ืนฐานความสมัครใจ
ของผู้ใช้ยาเป็นสําคัญ เช่น การให้ชําระค่าปรับเล็กน้อย การริบยาเสพติดแทนการคุมขัง การพักใบอนุญาต
ขับขี่หรือใบประกอบวิชาชีพ การบริการชุมชน การส่งต่อเพ่ือเข้ารับบริการด้านการรักษา การจ้างงาน 
การศึกษา และการมีที่อยู่อาศัย เป็นต้น  ทั้งน้ีสามารถแบ่งประเภทการทําให้การเสพยาเสพติดไม่เป็น
ความผิด ออกได้ 2 ประเภท คือ 

ก. การทําให้ไม่เป็นความผิดโดยนิตินัย (de jure decriminalization) โดยการนําบทลงโทษ
ทางอาญาสําหรับความผิดบางฐาน หรือทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการเสพยาเสพติด หรือการครอบครองยา
เสพติดสําหรับใช้ส่วนบุคคลออกไปอย่างเป็นทางการ และการกําหนดวิธีการบังคับทางแพ่งหรือทาง
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ปกครองทดแทน ผ่านการปฏิรูปทางกฎหมาย ทั้งน้ีประเทศที่พิจารณาว่าการเสพยาเสพติดหรือการ
ครอบครองยาเสพติดปริมาณเล็กน้อยไว้ในครอบครองเพ่ือการเสพส่วนบุคคลเป็นความผิดทางปกครอง
มากกว่าความผิดทางอาญา  ได้แก่ สาธารณรัฐเช็ก โปรตุเกส เยอรมนี สเปน และสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้น 

ข. การทําให้ไม่เป็นความผิดโดยพฤตินัย (de facto decriminalization) โดยความผิดฐาน
เสพ หรือครอบครองยาเสพติดยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอยู่ แต่ในทางปฏิบัติ ไม่
บังคับใช้หรือลงโทษทางอาญาแก่ผู้เสพยาเสพติด เช่น กระบวนการผันตัวของผู้เสพยาเสพติดให้ไปเข้ารับ
บริการรักษาด้านสุขภาพหรือสังคมโดยตํารวจ ในประเทศออสเตรเลีย หรือในประเทศเนเธอร์แลนด์มี
กฎหมายกําหนดให้การเสพกัญชา การเพาะปลูก การจัดหายังคงเป็นความผิดอยู่เช่นเดิม แต่ในทาง
นโยบาย รัฐบาลไม่ฟ้องคดีความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา  เป็นต้น 

4) กรอบแนวคิดที่ 4: การกําหนดปริมาณขั้นตํ่าเพ่ือให้การครอบครองไม่เป็นความผิด (Use of 
thresholds to decriminalise possession of smallquantities) 

 การกําหนดปริมาณข้ันตํ่า เพ่ือแยกความแตกต่างระหว่างการมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อการ
เสพส่วนบุคคล กับการมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าหรือการจัดหา ส่งผลให้บุคคลที่พบว่ามียาเสพติดใน
ปริมาณขั้นตํ่าลงไป ไม่อยู่ภายใต้บังคับบทลงโทษในทางอาญา แต่อาจอยู่ภายใต้บังคับบทลงโทษในทาง
ปกครองหรือถูกผันตัวปรับการบําบัดรักษา บริการด้านสุขภาพและการให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ยาที่
ปลอดภัย ทั้งน้ีอาจใช้ปริมาณข้ันตํ่าที่ทําให้การเสพยาเสพติดไม่เป็นความผิดโดยพฤตินัย ซึ่งถูกกําหนดโดย
นโยบายของรัฐบาลหรือแนวทางของตํารวจก็ได้ ทั้งน้ีมีประเทศจํานวนมากที่นํากรอบแนวคิดดังกล่าวไปใช้ 
ทั้งโดยนิตินัย และพฤตินัย  

5) กรอบแนวคิดที่ 5: การยกเลิกบทลงโทษทางปกครองที่รุนแรงสําหรับผู้ เสพยาเสพติด 
(Removing severe administrative punishments for people who use drugs) 

ในปัจจุบัน ประเทศในเอเชียบางประเทศได้นําบทลงโทษทางอาญาต่อผู้เสพยาเสพติดออกไป แต่
ยังคงวิธีการบังคับทางปกครองที่มีลักษณะลงโทษสูงไว้สําหรับการเสพยาเสพติด ซึ่งรวมถึงการคุมขังใน
ศูนย์บังคับบําบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติด (Compulsory centre for drug users: CCDU) เช่น ประเทศจีน 
ลาว เวียดนาม เป็นต้น 

 ประเทศจีน ได้นําบทลงโทษทางอาญาฐานเสพยาเสพติดออกไปแล้วแต่ยังคงวิธีการบังคับทาง
ปกครองที่มีลักษณะรุนแรงอยู่มาก โดยกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านยาเสพติด (2008 Anti-Drug Law) 
พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติของการบังคับให้เข้ารับการบําบัดดูแลในชุมชน การบังคับให้ลงทะเบียนและเฝ้า
สังเกตผู้เสพยาเสพติด ทั้งน้ีภายใต้กฎหมายดังกล่าว ตํารวจสามารถสั่งคุมขังบุคคลฐานเสพยาเสพติดให้
เข้ารับ “การบําบัดดูแลในชุมชน” ได้เป็นเวลานานถึง 3 ปี โดยอาศัยผลการตรวจปัสสาวะเพียงคร้ังเดียว 
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้าร่วมในการตรวจประเมินด้วยหรือไม่ก็ตาม ฉะน้ันจึงมีโอกาสสูงที่คน
จํานวนมากที่เสพยาเสพติดแต่ไม่ได้เป็นผู้ติดยาเสพติดจะตกอยู่ภายใต้การบังคับให้เข้ารับการบําบัดรักษา
ในชุมชน โดยไม่ได้ยินยอมสมัครใจ และเมื่อกระบวนการดังกล่าวมิใช่กระบวนการสําหรับการพิจารณาคดี
ในอาญา   ผู้เสพยาเสพติดจึงไม่ได้รับสิทธิในการมีทนายความ หรือผู้แทนทางกฎหมาย หรือการคุ้มครอง
ตามกระบวนการอันควรจะมีในทางอาญา 

 ประเทศเวียดนาม เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านยาเสพติด โดยการนําบทบัญญัติที่เป็นความผิดฐาน
เสพออกไปจากประมวลกฎหมายอาญา ส่งผลทําให้การเสพยาเสพติดไม่เป็นความผิดเมื่อปี พ.ศ. 2552  
อย่างไรก็ตาม การเสพยาเสพติดยังเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางปกครอง ซึ่งมีผลให้รัฐสามารถมีคําสั่งให้ ผู้
เสพยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษาในศูนย์บังคับบําบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติด (รู้จักกันในช่ือ "06 Centre”) 
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ได้นานสุดเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมีการฝึกร่างกายและวินัยคล้ายการฝึกซ้อมของทหาร และผู้ผ่านการ
บําบัดรักษายังต้องถูกบังคับลงทะเบียนเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ด้วยการบังคับให้ผู้เสพยาเสพติดซึ่งถือได้ว่า 
เป็นวิธีการที่ไม่สอดคล้องกับหลักการแห่งสิทธิมนุษยชนและหลักการสาธารณสุขในการลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติดแต่อย่างใด 

6) กรอบแนวคิดที่ 6: การเปลี่ยนศูนย์บังคับบําบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติดไปเป็นการรักษาและบริการ
โดยสมัครใจ (Transitioning from CCDUs to voluntary treatment and services) 

ประเทศในเอเชียหลายประเทศ บังคับให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการล้างพิษในคลินิกของรัฐบาล
หรือศูนย์บังคับบําบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติด เช่น ประเทศกัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม รวมถึงประเทศไทยด้วย นโยบายและกฎหมายเก่ียวกับการบังคับบําบัดรักษานั้น อิงอยู่บน
สมมุติฐานท่ีว่า การลงโทษด้วยการยับย้ังการเสพยาเสพติด ตลอดจนการฝึกวินัยทางร่างกายเป็นสิ่งจําเป็น
เพ่ือรักษาการติดยาเสพติดให้หายขาด ซึ่งแสดงออกให้มีการบังคับใช้แรงงาน การออกกําลังกาย การสวด
มนต์หรือการฝึกแบบทหารในฐานะส่วนหน่ึงของการฟ้ืนฟู  

โดยทั่วไปแล้วการบําบัดรักษาในศูนย์บังคับบําบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติดจะเน้นวิธีการล้างพิษและงด
การเสพยาเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของผู้เข้ารับการบําบัดรักษา ทั้งนี้ยังขาดหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการล้างพิษและงดการเสพเป็นวิธีการท่ีดีที่สุด ซึ่งสํานักงานสหประชาชาติว่า
ด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ระบุว่าเป็นวิธีการที่แพง ไม่มีประสิทธิผลคุ้มราคา และไม่มี
ประโยชน์ต่อปัจเจกบุคคลหรือชุมชน 

7) กรอบแนวคิดที่ 7: การส่งเสริมการส่งต่อไปรับบริการด้านสุขภาพและสังคมโดยสมัครใจ 
(Promoting voluntary referrals to health and social services) 

 การทําให้การเสพยาเสพติดไม่เป็นความผิดน้ัน มีมาตรฐานสูงสุดคือการนําบทลงโทษทั้งหมด
ออกไป จึงจะสามารถจัดสภาพแวดล้อมที่ทําให้ผู้เสพยาเสพติดสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและ
สังคมได้ โดยปราศจากความหวาดกลัวในบทลงโทษ ตราบาปที่จะได้รับจากสังคมหรือการเลือกปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดอันตรายจากการใช้ยาและการรักษาการติดยา
เสพติดดังกล่าว ควรเป็นไปโดยความสมัครใจของผู้เสพยาเสพติดที่จะเลือกเข้ารับบริการ การรักษาหรือ
การคุมขังโดยไม่สมัครใจควรอนุญาตให้ทําได้เฉพาะในสถานการณ์วิกฤตและเป็นระยะเวลาที่สั้นเท่าน้ัน 
( Involuntary treatment or detention should only be permissible in crisis situations) เ ช่ น 
การเสพยาเสพติดเกินขนาด (hi does) จะทําให้เกิดภาวะโรคจิตเฉียบพลัน (acute psychosis) กรณี
เช่นน้ี อาจอนุญาตให้มีการแทรกแซงโดยการบังคับบําบัดได้ เพ่ือรักษาชีวิตของผู้เสพยาเสพติดไว้ 

การตระหนักถึงสภาพปัญหาและข้อจํากัดของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีส่งผลให้การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของประเทศยังวนเวียนอยู่กับที่ และการให้โอกาสคนในสังคมได้เปิดรับฐานความรู้ใหม่
เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติด ซึ่งสามารถสรุปกรอบแนวคิดที่สําคัญในการทําให้ “การเสพยาเสพติด” ไม่
เป็นความผิด ได้ดังน้ี 

1) การทําให้ไม่เป็นความผิด (Decriminalization) : โดยการดําเนินการทบทวนกฎหมาย
และนโยบายอย่างครบถ้วน รอบด้านและอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลที่อ้างอิงได้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
หลักฐานและการปรึกษาหารือร่วมกับภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ผู้เช่ียวชาญและผู้เสพยาเสพติด 
และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือให้ข้อมูลแก่วาระระดับชาติ และนําไปสู่การยกเลิกบทลงโทษทางอาญาและ
การลงโทษอ่ืนฐานเสพยาเสพติด มีอุปกรณ์เสพยาเสพติดไว้ในครอบครอง และมีไว้ในครองครองและ
เพาะปลูกซึ่งยาเสพติดเพ่ือการเสพส่วนบุคคล โดยจําเป็นต้องนําปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบกัน ซึ่ง
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รวมถึงบทบาทและความสามารถของบุคลากรทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็น ตํารวจ อัยการ ศาล และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้การก้าวย่างไปบนเส้นทางใหม่ ในการทําให้การเสพยาเสพติดไม่
เป็นความผิดมีประสิทธิผลสูงสุด 

2) การเบ่ียงเบน (Diversion): โดยการพัฒนาและริเริ่มใช้โครงการซึ่งตํารวจ อัยการ และ
ศาลใช้ผันตัวผู้เสพยาเสพติดออกไปจากระบบงานยุติธรรม และหากจําเป็นก็ผันไปใช้ทางเลือกด้านการลด
อันตรายจากการใช้ยา ด้านสุขภาพและบริการทางสังคม การผันตัวผู้เสพยาเสพติดดังกล่าวต้องกระทําอยู่
บนสภาพแวดล้อมและความสนใจที่มองว่าผู้เสพยาเสพติด ว่าเป็นเหย่ือของการกระทําของตัวเขาเอง  
ฉะน้ัน จึงต้องได้รับการเยียวยา บําบัดรักษาให้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้ด้วยตัวเขา
เองเป็นสําคัญ 

3) บริการด้านสุขภาพและด้านการลดอันตราย (Health and harm reduction service): 
โดยการจัดต้ัง ขยายและเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่บริการด้านสาธารณสุขเพ่ือลดอันตรายอันเกิดจาก
การใช้ยาเสพติด และบริการรักษาโดยใช้ชุมชนเป็นหลักโดยสมัครใจ เพ่ือให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะทํา
ให้สุขภาพ สิทธิมนุษยชน และการยอมรับในตัวของผู้เสพยาเสพติดจากชุมชนและสังคมเป็นไปในทางที่ดี
ขึ้น 

4) ปริมาณข้ันตํ่า (Threshold quantities): โดยการกําหนดกฎหมายหรือนโยบายเพ่ือทํา
ให้การมียาเสพติดปริมาณเล็กน้อยไว้ในครอบครองเพ่ือการเสพส่วนบุคคลไม่เป็นความผิดโดยการกําหนด
ปริมาณขั้นตํ่าที่อยู่บนพ้ืนฐานความจริงและอิงตามหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของแต่ละ
บุคคล ซึ่งปริมาณข้ันตํ่าน้ีควรจัดทําเป็นคําช้ีแนะเท่าน้ัน ทั้งน้ีตํารวจ อัยการ และศาลยังคงใช้ดุลพินิจใน
การตัดสินใจเป็นคดีๆ ตามหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดว่าควรดําเนินคดีหรือยกฟ้องคดี  นอกจากน้ีควรระบุถึง
การครอบครองเพ่ือวัตถุประสงค์ในการค้าหรือการจัดหาด้วย ทั้งน้ีให้ศาลเข้ามามีอํานาจในการพิจารณา
ถึงปัจจัย บทบาท และแรงจูงใจของผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าค้า หรือจัดหายาเสพติดด้วย ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวจะทําให้มั่นใจได้ว่า จะไม่มีการพิพากษาผู้เสพยาเสพติดที่มีความผิดฐานค้า หรือจัดหายาเสพติด
ด้วยความเข้าใจผิด 

5) การส่งเสริมบริการด้านการรักษาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Promotion of evidence-
based treatment): โดยการขจัดหรือลดการทดสอบปัสสาวะที่ได้ผลบวกเป็นหลักฐานการติดยาเสพติด 
ทั้งน้ีตํารวจ อัยการ และศาล ที่อยู่ในกลไกการผันตัวของผู้เสพยาเสพติดออกไปจากระบวนการยุติธรรม 
ควรอิงอยู่กับการตัดสินใจตามผลการประเมินทางการแพทย์ที่ระบุถึงการติดยาเสพติดตามเกณฑ์ที่ตกลง
กันในทางระหว่างประเทศ 

6) ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการเข้าถึงความยุติธรรม (Legal aid and access to 
justice): ผู้เสพยาเสพติดควรเขาถึงคําแนะนําของทนายความหรือผู้แทนทางกฎหมายได้ ในฐานะเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการผันตัวออกจากกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เสพยาเสพติดจะได้รับแจ้งให้
ทราบถึงสิทธิทางกฎหมาย และสามารถต่อสู้คดีในทุกขั้นตอนของกระบวนการที่เข้าไปเก่ียวข้อง 

 การปฏิรูปเพียงมิติใดมิติใดมิติหน่ึง ไม่อาจสัมฤทธ์ิผลได้อย่างย่ังยืน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจักได้ร่วมกันศึกษาและตรวจสอบโดยคํานึงถึงผลกระทบในทุกมิติของยาเสพติด เท่าที่
เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านเภสัชศาสตร์ที่มีต่อสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการใช้กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในการจัดการต่อปัญหาดังกล่าว และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
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 จากการทบทวน ที่น่าสนใจคือ การลดทอนความผิดยาเสพติด (Decriminalization)4 บาง
ประเภทอาจจะหรือน่าจะพอมีทางเป็นไปได้ ประเด็นสําคัญก็คือ จะบัญญัติกฎหมายอย่างไรให้เหมาะสม 
โดยคํานึงถึงหรือช่ังนํ้าหนักระหว่าง “สุขภาพกับเสรีภาพ” ของประชาชนส่วนรวม โดยจะต้องมีการนํามา
พิจารณาถกเถียงอย่างละเอียดและดําเนินงานวิจัยในบริบทของสังคมไทย เพ่ือหาจุดสมดุลระหว่าง 
“สุขภาพของประชาชนกับเสรีภาพในการใช้ยา” 
 
ตารางที่ 3.3 สรุปกฎหมายยาเสพติดต่างประเทศเปรียบเทียบ 

ประเทศ สาระสาํคญั 
ญี่ปุ่น เจตนารมย์ของกฎหมาย 

ควบคุมการนําเข้า ส่งออก การผลิต ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  โดยมี
มาตรการเชิงปอ้งกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน การใหก้ารบําบัดรักษาผู้ติดยา 
และส่งเสริมงานสวัสดิการสําหรับบุคคลดังกล่าว 
-นโยบายปราบปรามจับกุม อยา่งเด็ดขาดควบคู่กับนโยบายปอ้งกัน บําบดัรกัษาแบบ
บังคับและให้ความรู้แก่เดก็และเยาวชน 
กฎหมายที่ใช ้
1. Narcotics & Psychotropics Control Law 
2. Cannabis Control Law 
3. Opium Law 
4. Stimulants Control Law 
5. Narcotics Special Law 
-มีกฎหมายกลางเพื่อประสานกฎหมาย 5 ฉบับในการประสานงานระหว่างประเทศ ได้แก ่
Law concerning Special Provisions for the Narcotics and Psychotropic 
Control Law etc. and Other Matters for the Prevention of Activities 
Encouraging Illicit Conducts and Other Activities Involving Controlled 
Substances through International Cooperation. 
กระบวนการดําเนินคดีและการลงโทษ 
-ในชั้นตํารวจ 
เป็นหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาต(ิNational Police Agency)
และ Narcotics Control Officer แต่งตัง้โดยกระทรวงสุขภาพ แรงงานและยาเสพติด
(Ministry of Health, Labor and Welfare’s Narcotics Control Department) 
-สําหรับบุคคลทั่วไป แม้จะกระทําความผิดยาเสพติดที่ไมร่้ายแรง จะต้องถกูขังระหว่าง
สอบสวนหรือระหว่างพิจารณาโดยไม่ให้ประกนัตัวเป็นเวลา 2 ถึง 3 เดือน   
-กรณทีี่ผู้กระทําผิดคดียาเสพติดเป็นชาวต่างประเทศถูกเนรเทศออกนอกประเทศจะไม่
สามารถเข้าญี่ปุน่ได้เป็นเวลา  5 ถงึ 10 ป ี
-การครอบครองหรอืจําหน่ายเฮโรอีน มอรฟ์ีนหรือยาบ้า มีโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่
เกิน 5 ล้านเยน (ประมาณ 1.9 ล้านบาท)  
- การนําเข้าเฮโรอีนหรือยาบ้าจาํนวนมาก มีโทษจําคุกตลอดชีวิต ปรับไม่เกิน 10 ล้านเยน
(ประมาณ 3.8 ล้านบาท)  โดยไม่มีโทษประหารชีวิต 

                                                 
4 Decriminalization หมายถึง การลดความผิดทางอาญา/บทลงโทษ โดยการลงโทษนั้นใช้วิธีอ่ืนท่ีไม่ใช่ขังคุก เช่นอาจใช้
วิธีปรับ หรือการบริการสาธารณะ เป็นต้น decriminalization อยู่ระหว่าง prohibition กับ Legalization   



112 
 

ประเทศ สาระสาํคญั 
-ความผิดขั้นสูง มีโทษจําคุกตลอดชีวิต โดยอาจไม่มีการปล่อย(พักการลงโทษ) 
-มีโทษประหารชีวิต แต่ไม่ใช้โทษประหารในคดค้ีายาเสพติด 
การบําบัดรักษา 
-ระดมทุนสําหรบักิจกรรมของศูนย์ป้องกันยาเสพติด (Drug Abuse Prevention 
Center) เน้นการป้องกันทีเ่ด็กและเยาวชนนักเรียนและการใช้ส่ือมวลชน 
-กรณเีป็นผู้เสพจะมีการบังคับรกัษา (Compulsory hospitalization)โดยใช้เมธาโดน 

สหราช
อาณาจักร 

เจตนารมย์ของกฎหมาย 
-นโยบายลดอันตรายของการใช้ยาเสพติด(harm reduction) 
-นโยบายลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด(decriminalization) ของ
กัญชาลงหากใช้เป็นการส่วนตัว 
กฎหมายที่ใช ้
1.Misuse of Drugs Act 1971 
2.Criminal Justice Act 1991 
3. Criminal Justice and Court Service Act 2000 
กระบวนการดําเนินคดีและการลงโทษ 
-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายมอีํานาจในการตรวจสอบสารเสพติดผู้ทีถู่ก
จับกุมในคดยีาเสพติด 
-ศาลจะจําคุกอย่างน้อยโทษ 7 ปีสําหรับโทษฐานการค้าส่ิงเสพติดครั้งที่สาม (แม้ความผิด
ครั้งที่สามจะมีโทษน้อยกว่า 7 ปี) 
-ความผิดขั้นสูงมีโทษจําคุกตลอดชีวติ 
-ไม่มีโทษประหารชีวิต 
-กรณกีัญชาใช้วธิีการตักเตือนและยอมความกนัโดยไม่ต้องขึ้นศาลในสก็อตแลนด์  
-ส่วนอังกฤษและเวลส์ใช้หนังสือเตือนและเงินค่าปรับ 
-มีการยอมความ (การชําระเงนิแทนการฟ้องร้อง) กันในคดีการนําเข้ากัญชาในปริมาณ
น้อย(10 กรัมหรือน้อยกว่านั้น)   หรือเจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินจิที่จะไม่ดําเนินคดีต่อไป  
ทางเลือกสุดท้ายนี้จะไม่ปรากฏในสถิติอาชญากรรม 
การป้องกันและการบําบัดรักษา 

 -อนุญาตให้ผู้พพิากษาเพิ่มเงื่อนไขการเข้ารับการบําบัดภาคบังคับในคําส่ังคุมความ
ประพฤต ิ

สหรัฐอเมริกา เจตนารมย์ 
 -ช่วงแรก(1962) เน้นการควบคุม 

ปราบปรามและลงโทษรุนแรง 
-ในช่วงหลัง(1970)เริ่มผ่อนคลายลง (decriminalization) 

 กฎหมายที่ใช ้
 1.The Federal Controlled Substances Act 1970 

2.The Comprehensive Crime Control Act of 1984 
3.The Anti-Drug Abuse Act of 1986 4.The Anti-Drug Abuse Amendment Act 
of 1988 
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ประเทศ สาระสาํคญั 
 กระบวนการดําเนินคดีและการลงโทษ 
 ระดับรัฐบาลกลาง 

-การจําหน่ายยาเสพติดชนิดรุนแรงที่ผิดกฎหมาย มีไว้ในครอบครองเพื่อจําหนา่ย ผลิต 
นําเข้าและส่งออก 
จําคุกตั้งแต ่5 ปีจนถึงตลอดชีวิตโดยอาจไม่มกีารปล่อย(พักการลงโทษ) ขึ้นอยู่กับปริมาณ
ยาและจํานวนครั้งที่กระทําผิด 
-การมียาเสพติดชนิดไม่รุนแรงไว้ในครอบครองจําคุกตัง้แต ่90 วัน จนถึง20 ปีขึ้นอยูก่ับ
ปริมาณยาและจํานวนครั้งที่กระทําผิด 
ระดับมลรัฐ 
-มีการร่างกฎหมาย The Uniform Controlled Substances Act กําหนดรายละเอียด
การกระทําที่ต้องห้าม แต่รายละเอียดเฉพาะเรือ่งการปรับ และการลงโทษยังคงปล่อยให้
อํานาจการตัดสินของแต่ละมลรฐั 
-ความผิดคดียาเสพติดแต่ละมลรัฐมีความแตกต่างกันไป เช่น ในคดีครอบครองและ 
จําหน่ายโคเคน กัญชา ยาบ้า ยาอี  จะขึ้นอยูก่บัปริมาณยาเสพติด 
-กรณีมกีัญชา มลรัฐส่วนใหญ่จะดําเนินการไปในแง่ของการมีไว้เพื่อบําบัดรักษา  มีเพียง 2 
รัฐที่มีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี ส่วนโทษปรับนั้น มีตั้งแต่ 0 ถึง 150,000 เหรียญ 
-ในส่วนของการจําหน่ายโคเคนกับยาบ้า ยาอนีั้น มีโทษจําคุกตั้งแต่ 1 ปจีนถงึจําคุกตลอด
ชีวิต  ขึ้นอยู่กับปริมาณยาเสพติด 
-การใช้กัญชาในบางมลรัฐสามารถกระทําได้เฉพาะเพื่อการบําบัดรักษา (medical use) 
แต่มีการลงประชามติในมลรัฐโคโลราโดและวอชิงตันให้ใช้ทั้ง บําบัดรักษา และเพื่อ 
นันทนาการ(recreational use) ด้วย 
-มลรัฐโคโลราโด ยังอนญุาตใหป้ระชาชนสามารถปลูกกัญชาเพื่อใช้เสพเองไดไ้ม่เกิน 6 ต้น 
ขณะที่มลรฐัวอชิงตัน ยงัคงห้ามการปลูกกัญชาเพื่อใช้เสพเองตามเดิมต่อไป โดยผู้ต้องการ
เสพกัญชาตอ้งหาซื้อจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม  แม้ทั้งสองมล
รัฐจะให้การเสพกัญชาในมลรฐัของตนถกูกฎหมาย       แตร่ัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยงัคงจดั
ให้กญัชา เป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย 
-มีโทษประหารชวีิต แต่ไม่ใช้โทษประหารในคดค้ีายาเสพติด 
-ความผิดขั้นสูงมีโทษจําคุกตลอดชีวิต โดยอาจไม่มีการปล่อย(พักการลงโทษ) 

 การป้องกันและการบําบัดรักษา 
 -เน้นกิจกรรม การกระทําต่างๆ ที่สมดุลของการลดอุปสงค์และอุปทาน 

เช่น ให้ความรู้และทําให้เยาวชนของอเมรกิาสามารถที่จะปฏิเสธยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
เช่นเดียวกับเครือ่งดื่ม 
แอลกอฮอล์และยาสูบ 
-ทําลายแหล่งยาเสพติดในประเทศและต่างประเทศ 

เนเธอร์แลนด์ เจตนารมย์ของกฎหมาย 
 1)  เพ่ือป้องกันการใช้ยาเสพติดและการรักษาและฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติด 2) เพ่ือลด

อันตรายต่อผู้ใช้ 3) เพ่ือลดผู้ใช้ยาเสพติดและความปลอดภัย 4) เพ่ือต่อสู้กับการผลิต
และการค้ายาเสพติดภายใน  

 กฎหมายที่ใช ้
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ประเทศ สาระสาํคญั 
 กฎหมายฝิ่น (Dutch Opium Act)  

Amsterdam drugs Laws 

 กระบวนการดําเนินคดีและการลงโทษ 
 กฎหมายยาเสพติด ตามกฎหมายฝิ่นแบ่งยาเสพติดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ยาเสพ

ติดร้ายแรง เช่น  เฮโรอีน โคเคน ยาอี (ecstasy) และ  2) ยาเสพติดไม่ร้ายแรง 
(soft  drugs) เช่น ผลิตภัณฑ์กัญชา  ผู้กระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดประเภท 1) 
จะต้องระวางโทษรุนแรง  

นโยบายความผิดทางอาญาสําหรับยาเสพติดไม่ร้ายแรง เช่น การมียาเสพติด
ประเภท 2 ไม่เกิน 5 กรัม จะไม่ถูกฟ้องร้องเป็นคดีอาญา ภายใต้คําแนะนําของ 
Public Prosecution Service Guideline of 1996 เว้นแต่การกระทําดังกล่าว
เกิดขึ้นในสถานที่ซึ่งมีเด็กและเยาวชนใช้เป็นปกติ  แต่ถ้าเก่ียวข้องกับยาเสพติด
ประเภทแรกจะถูกลงโทษร้ายแรง และจะเพ่ิมโทษหน่ึงในสาม เพ่ิมโทษจําคุกสูงสุด
อีก 12 ปี สําหรับการจําหน่ายยาเสพติดร้ายแรง หากกระทําผิดซ้ําเป็นนิสัย  

 การป้องกันและการบําบัดรักษา 
 ผู้กระทําผิดยาเสพติดประเภท 2 รัฐจะสร้างระบบบําบัดรักษา ให้กับผู้เสพ 

โดยเฉพาะสารเสพติดประเภท  “Hemp / Cannabis product แต่ผู้เสพยาเสพติด
ประเภทแรก จะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง 
มีนโยบายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเสพยาเสพติดที่ไม่มีโทษรุนแรงได้อย่างเสรี 
รัฐบาลได้ดําเนินนโยบายในการรักษาบําบัด โดยความร่วมมือของหลายกระทรวงยุติ
ธรมและความมั่นคงสาธารณะ (Public Security, Justice) และเจ้าหน้าที่ตํารวจ  
รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ดําเนินนโยบาย 3 ฝ่าย 
ระหว่างนายกเทศมนตรี (mayor) หัวหน้าพนักงานอัยการประจําเขต และหัวหน้า
ตํารวจ นอกจากน้ี ยังได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิดว่า “การดํารงชีวิต
อยู่อย่างถูกสุขภาวะและอนามัย” โดยองค์การ The Netherlands Institute of 
Mental Health and Addiction หรือ  สถาบันทริมบอส (Trimbos Institute) 
เพ่ือให้ความรู้ถึงอันตรายของยาเสพติดต่อสังคมและโรงเรียน  รวมทั้งการมีระบบที่
ปรึกษาสายด่วน 24 ช่ัวโมง เรียกว่า “the 24-hour national Drug Info Hot 
Line”  

นโยบายการลดอันตรายจากการเสพติดยาเสพติด หรือโปรแกรมการลดอันตราย 
ระบบน้ีแจกจ่ายเข็มที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค เพ่ือลดอัตราการตายและการติดเช้ือ 
HIV เป็นต้น โดยจัดต้ังเป็นคลินิกผู้ป่วยนอก และศูนย์บําบัดรักษา สําหรับผู้ติดยา
เสพติดทุกประเภท  

ใช้ระบบบังคับบําบัดสําหรับผู้ติดยาจนเป็นนิสัย ใช้เวลาในการรักษาและจําคุกผู้น้ัน
ไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี พร้อมกับการฝึกอบรมอาชีพไปพร้อม ๆ กัน   

  



115 
 

 จากการทบทวนกฎหมายทั้ง 4 ประเทศ มีขอ้เสนอ ดังน้ี 

1) ควรหาแนวทางเลือกใหม่ ๆ ในการวางนโยบายด้านยาเสพติด ได้แก่ การลดอันตรายจากการ
ใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ของผู้เสพซึ่งจะทําให้ลดผลกระทบทางลบท่ีเกิดจากการใช้
ยาเสพติดและป้องกันอันตรายผู้ที่ใช้ยาเสพติดจาการติดเช้ือ เช่น การรักษาด้วยเมธาโดน
ระยะยาว (Methadone Maintenance) การแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยาสะอาด เป็นต้น โดย
เป้าหมายเดิมยังคงอยู่คือการเลิกยาเสพติด แต่ต้องใช้ระยะเวลานานก็ตาม 

2) ในกรณีมีกระทําความผิดคดียาเสพติดโดยเป็นผู้เสพแต่อาจมีปริมาณยาเกินกําหนด ควร
พิจารณาความเป็นไปได้ในการลดทอนความผิดทางอาญาของการเสพยาเสพติดชนิดที่ไม่
ร้ายแรง เช่น การเสพกัญชาหรือมีกัญชาเพ่ือใช้ส่วนตัว โดยใช้มาตรการบังคับระดับกลางหรือ
การลงโทษระดับกลาง ได้แก่ การทํางานบริการสังคม การกักขัง การคุมความประพฤติแบบ
เข้มงวด เป็นต้น  แต่หากเสพติดขั้นรุนแรงจะต้องเข้าโครงการบําบัดรักษาแบบบังคับ ผู้เสพ
ยาเสพติดซึ่งทางการแพทย์ถือว่าเป็นผู้ป่วยจึงควรได้รับโอกาสมากข้ึนในการกลับคืนสู่สังคม
อย่างมีศักด์ิศรี  แม้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการบําบัดรักษาหลายครั้งก็ตาม 

3) ควรอนุญาตให้แพทย์สามารถรักษาผู้ติดยา โดยสั่งยาเสพติดบางชนิดที่มีกฎหมายห้าม (เช่น 
กัญชา) ให้ผู้จําเป็นต้องใช้นําไปใช้ที่บ้านได้ในฐานะเป็นยาเพ่ือการรักษา แต่ต้องมีใบรับรอง
จากแพทย์ติดตัวเสมอ เพ่ือการตรวจสอบการครอบครอง  ภายใต้ระบบการประเมินความ
เสี่ยงและความต้องการ (Risks and Needs Assessment) ของผู้ติดยาเป็นรายๆ ไป 
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บทที่ 4 

 

รูปแบบกฎหมายและแนวทางการควบคุมยาเสพติด 
 

รูปแบบกฎหมายควบคุมยาสเพติด 

 สภานิติบัญญัติในสหภาพยุโรปได้ออกระเบียบ Directive 2001/83/EC (European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2010) ให้ความหมายทั่วไปของผลิตภัณฑ์ยาว่า
เป็น (ก) สารใด ๆ หรือการรวมกันของสารที่นําเสนอว่ามีคุณสมบัติในการรักษาหรือการป้องกันโรคใน
มนุษย์หรือ หรือ (ข) สารใด ๆ หรือการรวมกันของสารซึ่งอาจจะนํามาใช้ในการจัดการสุขภาพของมนุษย์
ทั้งที่มีมุมมองที่จะฟ้ืนฟูแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนฟังก์ช่ันทางสรีรวิทยา โดยเภสัชวิทยา ภูมิคุ้มกัน หรือการ
กระทําเผาผลาญหรือที่จะทําให้การวินิจฉัยทางการแพทย์ สภาสหภาพยุโรปได้แบ่งมาตรการควบคุมยา
เสพติดออกเป็น 1) การขายแบบไม่จํากัด 2) จํากัดการขายโดยไม่มีผู้ดูแลทางการแพทย์ 3) จํากัดการขาย
ที่มีการดูแลทางการแพทย์ และ 4) จํากัดการขายที่มีโทษทางอาญาท่ีร้ายแรงสําหรับการละเมิด (การออก
กฎหมายควบคุมยาเสพติดหรือเทียบเท่า) ประเภทและชนิดของสารเสพติดอาจแสดงโดยประมาณการ
และอาจทับซ้อน   

ในแต่ละประเทศต้องมีกฎหมายประกาศอนุญาตให้ยาเสพติดเป็นสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ (medicinal product) เช่น เรื่องกฎหมายยา การประกาศจะต้องมีการอนุญาตทางการตลาด 
(marketing authorization) ก่อนที่จะสามารถขายได้ เง่ือนไขของการอนุญาตทางการตลาดอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น ตัวอย่างเช่น การเยียวยาที่มีการกระตุ้นด้วยสารอีเฟดรีนและซูโดอีเฟด
รีน  (stimulants ephedrine and pseudoephedrine) มี ขาย ในป ริมาณที่ จํ า กัดมากในสหราช
อาณาจักร ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐเช็ก (EMCDDA 2010) ในการสั่งซื้อเพ่ือป้องกันการใช้การผลิตที่
ผิดกฎหมายของยาบ้า (amphetamines) 

หน่ึงในเทคนิคของการควบคุมก็คือมีกฎหมายประกาศว่าเป็นสารที่ออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทใหม่
คือ 'เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์' จึงต้องได้รับอนุญาตทางการตลาด ประเทศสเปน สาร BZP ถูกควบคุม
เป็นครั้งแรกภายใต้กฎหมายยา  เช่นเดียวกับประเทศในฟินแลนด์ ผู้ครอบครองสาร mephedrone ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ การครอบครองสารทั้งสองดังกล่าวซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มกฎหมายยาโดยไม่ได้รับ
อนุญาต กฎหมายดัตช์ซึ่งมีโทษทางอาญาจําคุกถึง 6 ปี ในสหราชอาณาจักรและเยอรมนีมีการควบคุมการ
ผสมสารเสพติดที่เรียกว่า 'สไปซ์' (Spice) ที่มีกัญชาสังเคราะห์ ไม่มีประวัติของการใช้งานทางการแพทย์ 
(synthetic cannabinoid agonist substances) สารน้ีถูกควบคุมอย่างรวดเร็วภายใต้กฎหมายยา ใน
ประเทศออสเตรียห้ามนําเข้าและครอบครองยาเสพติด ภายใต้กฎหมายยา เพ่ือป้องกันอาชญากรรม การ
ไม่อนุญาตให้จําหน่าย 'สไปซ์' หมายความว่าการลงโทษโดยใช้โทษปรับ ไม่มีการจําคุก กฎระเบียบมี
ประสิทธิผลการยับย้ังการกระทําผิดพอควร ไม่มีการแบ่งช้ันของสารเสพติด การควบคุมของแต่ละประเทศ
ที่จะใช้โทษปรับเป็นเทคนิคการควบคุม  
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ภาพรวมของยุโรปไม่มีกระบวนวิธีพิจารณาและการลงโทษ การควบคุมภายใต้กฎหมายยา
ค่อนข้างรวดเร็ว แต่ขึ้นอยู่กับประเทศ และมักจะใช้โทษปรับกรณีกฎระเบียบที่มีช่องโหว่ (regulatory 
fine for breach) 

อย่างไรก็ตาม ในหลายประเทศได้พยายามระบบควบคุมทางเลือก แต่การบังคับใช้โดยกฎหมายท่ี
มีอยู่มากกว่าการออกแบบใหม่ ระบบควบคุมจะตอบสนองอย่างรวดเร็วผลักดันโดยความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญมากกว่าการกํากับดูแลทางการเมือง ซึ่งนักการเมืองอาจดําเนินการตามความสนใจที่สุดของ
สังคมและสมาชิกสภานิติบัญญัติ การควบคุมอุปทานของสารเสพติดที่อาจเป็นอันตรายจะถูกควบคุมโดย
อัตโนมัติหรืออย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับจุดมุ่งหมายของรัฐบาลในยุโรปและอ่ืน ๆ ภายใต้หลักการ “ป้องกัน
ไว้ก่อน” (precautionary principle) ว่าประชาชนชาวยุโรปยอมรับสําหรับทุกปลอดภัยของผู้บริโภค การ
มีสัดส่วนที่ชัดเจนระหว่างมาตรการและระดับของการป้องกัน การควบคุมอย่างรวดเร็วจะหลีกเลี่ยง
ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกกฎหมาย (unregulated products) ที่อาจจะขายเป็นเวลานานกับอันตรายตามมา
เช่นเดียวกับ  BZP ในนิวซีแลนด์  (Sheridan J., Butler R 2010) และผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารใน
สหรัฐอเมริกา ระบบดังกล่าวข้างต้น การควบคุมตลาดโดยไม่ลงโทษสําหรับผู้ครอบครองเพื่อการบริโภค
เกิดขึ้นในกฎหมายไอร์แลนด์ใหม่ โปแลนด์ และสหราชอาณาจักร  

ในข้อแนะของสหภาพยุโรป (EU guidelines) สหภาพยุโรปได้ใช้หลักการ ‘ระมัดระวัง’ ได้แก่ 
การทบทวนการดําเนินมาตรการ ได้แก่ การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ การควบคุมอย่างรวดเร็ว ควรมีการ
ประเมินความเส่ียงแล้วตรวจสอบว่าเป็นสารที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันตํ่า (นอกเหนือจากในระยะสั้น 
ความเสี่ยงพฤติกรรมที่ เก่ียวข้องกัน) วิธีการอ่ืนๆ อีกที่มากกว่าการใช้กฎหมายควบคุมยาเสพติด 
นอกจากน้ี วิธีการเหล่าน้ีสามารถลดอันตรายจากอาชญากรรมและต้นทุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากมีข้อจํากัดเก่ียวกับระบบการควบคุมระหว่างประเทศ ในประเทศต่างๆ อาจจะเลือกใช้
หรือตีความกฎหมาย 'ทั่วไป' ในรูปแบบที่แตกต่างกันและแรงจูงใจในการควบคุมไม่ค่อยชัดเจน ยังไม่เกิด
ความกลมกลืนจริง (true harmonization) กฎหมายจะต้องดําเนินการให้มีประสิทธิภาพและอาจไม่
เหมือนกันแต่ละช่วงเวลา ปัจจุบันทุกประเทศมีความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมยาเสพ
ติดทางเลือกใหม่โดยใช้ทางเลือกต่างๆ ที่สหภาพยุโรปแนะนํา  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายยา
จะต้องครอบคลุม และอาจเป็นจุดสําคัญที่ทําให้บางประเทศถูกตัดเงินสนับสนุน  

ในสหราชอาณาจักร กองกําลังตํารวจยังต้องให้ความสําคัญกับยาใหม่ทั้งที่ยังไม่มีผลกระทบต่อ
ผู้ใช้ยา ซึ่งดูมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ยาหรือคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่าที่จะดําเนินคดีกับผู้ใช้แต่ละคน
จํานวนมากภายใต้กฎหมายยาเสพติดเชิงอาชญากรรม 

ในประเทศออสเตรียห้ามนําเข้าเครื่องเทศ และสหราชอาณาจักรห้ามนําเข้าเมพรีโดรน 
(mephedrone) การห้ามอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ (การจัดส่งสารที่เก่ียวข้องในปริมาณตํ่าและอาจจะ
ส่งผ่านทางบริการไปรษณีย์หรือผ่านด่านศุลกากรที่มีความสามารถตํ่า ในการทดสอบท่ีมีความหลากหลาย
ทั้งสีขาว ผง ) ความเหมาะสมของการควบคุมระบบเก่าหรือใหม่จะได้รับการประเมินโดยประสิทธิภาพใน
การอุทธรณ์ สัดส่วนที่มีประสิทธิผลในการตอบสนองต่อผู้ใช้และผู้ผลิตในการย้ายสารเสพติดไปแหล่งจ่าย 
ได้รับการประเมินอย่างถูกต้อง (Winstock et al., 2010)  
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การอภิปรายเก่ียวกับนโยบายด้านยาเสพติดที่สําคัญได้เปลี่ยนไปสําหรับสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ต่าง ๆ ในอเมริกาใต้ เช่น อุรุกวัย และภูมิภาคละตินอเมริกา นโยบาย “ขจัดปัญหายาเสพติดด้วยการ
บําบัดแทนการลงโทษ” เพ่ือลดอาชญากรรม ยังคงเป็นนโยบายท่ีได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง (United 
Nations Office on Drugs and Crime 2013) ในปี พ.ศ. 2554 นายกรัฐมนตรีหญิงของไทย ได้ประกาศ
ต่อสาธารณะถึงจํานวนตัวเลขเป้าหมายในการนําผู้ใช้ยาเข้ารับการบําบัดทั้งหมด 400,000 ราย ซึ่งแม้ว่า
จะมีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน  ถึงที่มาของการกําหนดตัวเลขเป้าหมายน้ี หรือแม้กระทั่งวิธีการการ
บําบัดฯ ที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพดีแล้วหรือไม่ อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยสุ่มตัวอย่างผู้ใช้ยาในพ้ืนที่กรุงเทพ 
พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราการใช้ยาของผู้ใช้ยาหลังจากการปล่อยตัวจากศูนย์บําบัดฯ แล้ว 
(Csete, J. et al., 2011) และ เพ่ือที่จะทําให้การนําผู้ใช้ยาเข้ารับการบําบัดฯ บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
ตํารวจได้เพ่ิมความพยายามที่จะค้นหาและระบุตัวผู้ใช้ยา ทําให้การเรียกตรวจปัสสาวะตามจุดตรวจบน
ท้องถนนต่างๆ และในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และตามแหล่งสถานบันเทิงต่างๆ (เครือข่ายระดับโลกเพ่ือ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนถกเถียงเก่ียวกับนโยบายด้านยาเสพติดที่เป็นกลางและเปิดเผย  การประชุมเสวนา
อย่างไม่เป็นทางการว่าด้วยนโยบายด้านยาเสพติดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2556)  

 

นโยบายที่เก่ียวข้องในการออกแบบกฎหมายยาเสพติด 

 ผู้กําหนดนโยบายต้องคํานึงถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องในการออกแบบกฎหมายยาเสพติดในประเด็นดังน้ี 

1. นโยบายที่เก่ียวข้อง 

 1. 1 การปราบปรามยาเสพติด  

 ความผิดเก่ียวกับฐานยาเสพติดตามเป็นความผิดการก่อการร้าย และเน่ืองจากการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนทําให้การก่อการร้ายรุนแรงย่ิงขึ้น อันเป็นการกระทบ
ต่อความม่ันคงของประเทศ ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ขอให้ทุกประเทศร่วมมือ
ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทําที่เป็นการก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางทรัพย์สินหรือ
กรณีอ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์จะนําไปใช้ดําเนินการก่อการร้ายเพ่ือแก้ไขปัญหาให้การก่อการร้ายยุติลงด้วย
สมควรกําหนดให้ความผิดฐานก่อการร้ายเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพ่ือนํามาตรการตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้ควบคู่กัน ซึ่งจะทําให้การบังคับใช้
ประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องน้ีเป็นไปอย่างได้ผล โดยท่ีเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัยสาธารณะ  

 นอกจากน้ีการประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของประเทศเป็นอย่างมาก แต่ปรากฏว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ยังไม่สามารถใช้บังคับเพ่ือดําเนินคดีกับการกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร จึงสมควรกําหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการ
กระทําดังกล่าว รวมท้ังกําหนดวิธีการสืบสวน สอบสวนการกระทําความผิดดังกล่าวน้ันด้วยการออก
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 

และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐมีหลายหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน 
ระหว่างสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง 
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สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือประโยชน์ในการประสานการ
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงตก
ลงกันเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่างหน่วยงาน 

 1.2 สิทธิทางสุขภาพกับการครอบครองยาเสพติดเพ่ือใช้ส่วนบุคคล 

 องค์การสหประชาชาติได้มีมติกําจัดยาเสพติดให้สิ้นไปจากมวลมนุษยชาติ หรือ the zero-
tolerance approach  พร้อมกําหนดเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น Single Convention on 
Narcotic Drugs of 1961, amended in 1972 (ซึ่งเรียกว่า อนุสัญญาเด่ียว 1961), the Convention 
on Psychotropic Substances, 1971 (ซึ่ ง เรี ย ก ว่ า  อ นุ สั ญ ญ า  1971) แ ล ะ  United Nations 
Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 
(ซึ่งเรียกว่า อนุสัญญา 1988) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําจัดยาเสพติดและขจัดความทุกข์ทรมานของผู้ติด
สารเสพติดเหล่าน้ันให้สิ้นไป    

อนุสัญญาดังกล่าวได้ทําให้ประเทศรัฐภาคีสมาชิกต้องออกกฎหมายกําหนดฐานความผิดและโทษ
อาญารุนแรงที่เก่ียวข้องกับสารเสพติดขึ้น  แต่การดําเนินการปราบปรามยาเสพติดด้วยกฎหมายและ
มาตรการที่รุนแรง แต่ก็ไม่ได้บรรลุผลตามเป้าหมาย Zero-tolerance approach บางประเทศในละติน
อเมริกา ได้ประกาศสงครามกับยาเสพติด ซึ่งไม่ได้ผลเท่าไรนัก ตรงกันข้าม กลุ่มประเทศยุโรปโดยเฉพาะ 
โปรตุเกส ได้ใช้นโยบายลดทอนความผิดทางอาญาของยาเสพติดลง (Decriminalization) ควบคู่กับ
นโยบายรักษาผู้ติดยาภาคสมัครใจ (Harm reduction process)  และไม่มีกระบวนการทางคดีอาญาด้วย  

กฎหมายยาเสพติดในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่อาจต้องการจํากัดการเข้าถึงและลด
อันตรายต่อสาธารณะจากสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทใหม่  (new psychoactive substances) ระบบ
ปัจจุบันได้วางกฎหมายและนโยบายเสพติดใหม่ วัตถุประสงค์การประเมินผลทางวิทยาศาสตร์อย่าง
เคร่งครัด มีประสิทธิภาพในการปกป้องสุขภาพของประชาชนเช่นเดียวกับวิธีที่คุ้นเคยเก่า ๆ แต่อาจมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 กฎหมายระหว่างประเทศ การครอบครองยาเพ่ือใช้ส่วนบุคคลเป็นความผิดทางอาญา แต่ละรัฐมี
อิสระที่จะลงโทษทางอาญาด้วยสองเหตุผล คือตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ยอมให้รัฐ
ดําเนินการโดยไม่ได้พิจารณาว่าผู้ครอบครองเป็นผู้ติดยาเสพติด (a drug abuser) ซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่
ควรเป็นความผิดอาญา ดังที่ระบุไว้ในสนธิสัญญายาเสพติดว่า สถานการณ์รัฐควรใช้มาตรการทางเลือก
เช่นการรักษา การศึกษา และ/หรือการฟ้ืนฟูหลังการบําบัดและการดูแลด้วยชุมชน 

ภายใต้สิทธิที่จะได้มาตรฐานสูงสุดของสุขภาพ ในคําอ่ืน ๆ ที่ระบุว่า “การใช้ยาเสพติดในตัวเอง
ไม่ได้เป็นความผิดทางอาญาที่แน่นอน ภายใต้การประชุมยาเสพติดกฎหมายต่างประเทศ ได้ส่งเสริมให้รัฐ
ประชาชาติได้สนับสนุนผู้ใช้ยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่ก็กําหนดว่าการรักษาเหล่าน้ีมีผลบังคับใช้ 
หน้าที่ของรัฐที่ต้องอนุโลมตามตามข้อบังคับมาตรา 25.1 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (the 
Universal Declaration of Human Rights) และมาตรา 12 ของกติการะหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ
สั งคมและวัฒนธรรมสิท ธิมนุษยชน  (the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights : ICESCR) ดังน้ัน การฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดและติดยาเสพติดเป็นภาระหน้าที่ของรัฐ 
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สิทธิที่จะได้มาตรฐานทางสุขภาพสูงสุดหรือสิทธิเพ่ือสุขภาพพ้ืนฐานและที่ขาดไม่ได้ สิทธิมนุษยชน
ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นคณะกรรมาธิการเก่ียวกับเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

สิทธิมนุษยชน (CESCR) ได้ยืนยันถึงความเพลิดเพลินในมาตรฐานสูงสุดของสุขภาพเป็น
องค์ประกอบสําคัญที่จะมีชีวิตอยู่ "การใช้ชีวิตที่มีศักด์ิศรี" (life in dignity) เห็นได้ว่า ในทางวิชาการ ยังมี
ความคลุมเครือ มีสาระและสิ่งสําคัญที่ยังไม่ได้กําหนด การระบุขอบเขตของภาระผูกพันของรัฐภายใต้สิทธิ
น้ี (Aart Hendriks 1998)  

อย่างไรก็ตาม ต้ังแต่ที่ประชุม CESCR ครั้งที่ 14 ช้ีว่า “เราไม่สามารถโต้แย้งว่า สิทธิด้านสุขภาพ
คลุมเครือ ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ” (But cf. Alicia Ely Yamin 2003) ในการแสดงความ
คิดเห็นทั่วไปน้ี CESCR แนะว่า สาระในมาตรา 12 ของ ICESCR และขอบเขตของสิทธิน้ี มีองค์ประกอบ
ทั่วไปที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ดังน้ี (Miguel Antonio Núñez Valadez 2014) 

ก) สิทธิด้านสุขภาพ (The right to health) ไม่ได้ไปคู่กับสิทธิที่จะอยู่อย่างมีสุขภาพดี (the 
right to be healthy) (ใน CESCR, General Comment No. 14, supra note 62, at 3) สุขภาพดีเป็น
ปัจจัยของความเพลิดเพลินในสิทธิ มาตรฐานสูงสุดของสุขภาพ  แต่สิทธิด้านสุขภาพ  หมายถึง
ความสามารถในการรับสิ่งของ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และเง่ือนไขที่จําเป็นสําหรับชีวิต 

ข) มาตรฐานสูงสุดทางสุขภาพจะต้องอธิบายทั้งทางชีวภาพ  และเศรษฐกิจสังคมของปัจเจก
บุคคลและทรัพยากรของรัฐ 

ค) สิทธิทางสุขภาพสัมพันธ์และขึ้นอยู่กับความจริงของสิทธิมนุษยชน ได้แก่ อาหาร ที่อยู่
อาศัย การทํางาน การศึกษา การไม่เลือกปฏิบัติ และความเป็นส่วนบุคคล  ในความรู้สึกน้ี CESCR ได้
รวมถึง "พ้ืนฐานปัจจัยของสุขภาพ" เช่น นํ้าด่ืมที่ปลอดภัยและเพียงพอ สิ่งอํานวยความสะดวก สุขาภิบาล 
และการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพ ยาเสพติดที่สําคัญและอ่ืน ๆ 

ง) สิทธิด้านสุขภาพแสดงถึงนัยยะของเสรีภาพบางอย่าง รวมถึงสิทธิในการควบคุมร่างกาย
และสุขภาพ สิทธิที่จะเป็นอิสระจากการแทรกแซง เช่น การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รับการยินยอม สิทธิ
เหล่าน้ีรวมถึง "สิทธิที่ระบบการคุ้มครองสุขภาพซึ่งบุคคลมีโอกาสความเท่าเทียมที่จะรับระดับสูงสุดของ
สุขภาพ สิทธิในการป้องกันรักษาและการควบคุมโรค การเข้าถึงยาที่จําเป็น รวมถึงมารดาของเด็กและ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ และเพ่ือการศึกษาและรับข่าวสารที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 

จ) การออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพสิ่งอํานวยความสะดวก สินค้าบริการและโปรแกรม
ต่างๆ ที่พร้อมใช้งาน สามารถเข้าถึงได้ (สิ่งอํานวยความสะดวกด้านสุขภาพทางร่างกายเศรษฐกิจ การ
เข้าถึงสินค้าและบริการโดยไม่ต้องเลือกปฏิบัติ) และเป็นที่ยอมรับ (สิ่งอํานวยความสะดวกด้านสุขภาพ 
สินค้าและบริการจะต้องเป็นไปตามจริยธรรมทางการแพทย์และเหมาะสมกับวัฒนธรรม)  นอกจากน้ี สิ่ง
อํานวยความสะดวก และบริการที่ต้องเหมาะสมต่อสุขภาพแล้ว ยังต้องมีระดับที่เหมาะสมของคุณภาพ 
(เหมาะสมเชิงวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีคุณภาพดี) 

 1.3 การลดทอนความผิดหรือการเสพยาเสพติดไม่เป็นความผิด 

 จากรายงานการประชุมพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิต่อสุขภาพ (ปี ค.ศ. 2008-2014) ได้
เสนอกรอบความคิดซึ่งเป็นกรอบท่ีทําให้การเสพยาเสพติดไม่เป็นความผิดมีสาระสําคัญอยู่ 7 กรอบ
แนวคิดที่ผ่านมาในบทก่อน สามารถสรุปได้  3 ประเด็น ดังน้ี 



121 
 

ก) การสนับสนุนทางนโยบายในระดับสูงเพ่ือทําให้การเสพยาเสพติดไม่เป็นความผิด การ
กําหนดปริมาณขั้นตํ่าเพ่ือให้การครอบครองไม่เป็นความผิด 

ข) การทําให้การใช้ยาไม่เป็นความผิด การยกเลิกบทลงโทษที่รุนแรงสําหรับผู้เสพยาเสพติด 

ค) การเปล่ียนศูนย์บังคับบําบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติดไปเป็นการรักษาและบริการโดยสมัครใจ 
การส่งเสริมการส่งต่อไปรับบริการด้านสุขภาพและสังคมโดยสมัครใจ 
 

2. บทวิเคราะห์กฎหมายไทยที่ควบคุมยาเสพติด  

 หลักการที่สําคญัของกฎหมายแต่ละฉบับทีนํ่าเสนอมาในบทที่ 2 ได้กําหนดมาตรการด้านยาเสพ
ติด สามารถวิเคระห์ได้ดังน้ี 

ประการที่หน่ึง การป้องกันและควบคุมยาเสพติด 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก
ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดควบคุมวัตถุเสพติดโดยกระทรวง
สาธารณสุข อาทิเช่น กําหนดช่ือและประเภท (ขึ้นบัญชี)เป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิ กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีขออนุญาต การอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่ายหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิแต่ละประเภท และกําหนดผู้อนุญาตแต่ละกรณี ทั้งน้ี เพ่ือใช้ประโยชน์ทาง
ราชการหรือเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นต้น  กําหนดหน้าที่ของเภสัชกร การขึ้นทะเบียน พนักงาน
เจ้าหน้าที่  มาตรการควบคุมพิเศษและการอุทธรณ์ กําหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตซึ่งยาเสพติดให้โทษแต่
ละประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุที่ออกฤทธ์ิแต่ละประเภทตาม กําหนดสภาพ
บังคับทางปกครอง การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตกําหนดหลักเกณฑ์การนําผ่านหรือ
การค้าระหว่างประเทศและการโฆษณา กําหนดองค์กรในการควบคุมยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิ
ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ให้โทษ คณะกรรมการวัตถุออกฤทธ์ิ ต่อจิตและประสาท เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู้
ได้รับมอบหมาย กําหนดให้มีการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธานกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และเป็นประธานกรรมการวัตถุที่ออกฤทธ์ิ ต่อ
จิตและประสาท ส่วนราชการที่มีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบหลักคือกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

 ทั้งน้ี มาตรการด้านควบคุมยาเสพติดให้โทษ และมาตรการควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิตามกฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับอนุสัญญาเด่ียว ค.ศ.1961 และพิธีสารแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท ค.ศ.1971 

 มาตรการควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุขอาจไม่เพียงพอ เน่ืองจากความต้องการใช้ยาเสพติด
จํานวนมาก ทําให้ยาเสพติดเข้าสู่วงจรการค้าผิดกฎหมาย เกิดการลักลอบผลิต นําเข้า ส่งออก และ
จําหน่ายเพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้ยาเสพติด อาชญากรรมในรูปแบบองค์กรอาชญากรรม หรือข้าม
ชาติ หรือเครือข่ายอาศัยช่องทางแสวงหาผลกําไรจากเงินสกปรก ที่ได้จากการมีส่วนร่วมในวงจรการค้ายา
เสพติด พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท ค.ศ. 2518 จึงกําหนดความผิดและบทลงโทษสําหรับผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย (หรือขาย 
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ในกรณีวัตถุออกฤทธ์ิ) มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธ์ิบางประเภทโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย (ฝ่าฝืนไม่ดําเนินการขออนุญาตตามกฎหมาย) 

 ประการที่สอง มาตรการควบคุมอาชญากรรมยาเสพติด 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 กําหนดให้มีการเลือกต้ังพนักงานมี
อํานาจหน้าที่ในการสอบสวนจับกุม ปราบปรามและดําเนินคดีผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดโดยเป็น
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550  พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 กําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินโดยมี
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ มีอํานาจในการสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน กําหนดให้มีการ
แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจในการยึด อายัดและตรวจสอบทรัพย์สินตามกฎหมาย ทั้งน้ี โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่มีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบหลักคือ 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 ทั้งน้ี มาตรการตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ.1988 ด้วย 

 ประการที่สาม ด้านกระบวนการพิจารณาคดี 

สภาพบังคับทางอาญาที่มุ่งควบคุมผู้กระทําความผิดคือ ผลิต (เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง แปร
สภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์รวมถึงแบ่งบรรจุและรวมบรรจุ) นําเข้า ส่งออก จําหน่าย 
(ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้) ครอบครองและเสพ (การรับยาเสพติดเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าด้วยวิธีการใด) 
และคํานึงถึงประเภทและปริมาณยาเสพติดของกลาง ที่เจ้าหน้าที่ผู้จับได้และยึดไว้เพ่ือดําเนินคดีตาม
กฎหมาย มีการกําหนดความผิดข้อหาผลิต นําเข้าส่งออก ครอบครองซึ่งยาเสพติดโดยพิจารณาหน่วยการ
ใช้ (เม็ด ซอง ขวด หรือหน่วยอย่างอ่ืนที่ทําขึ้นโดยปกติ สําหรับการใช้เสพหน่ึงครั้ง) ให้สันนิษฐานว่าเป็น
การกระทําเพ่ือจําหน่าย ซึ่งต้องระวางโทษหนักขึ้น ความผิดและบทกําหนดโทษเกี่ยวกับยาเสพติดใน
ลักษณะดังกล่าวเป็นแนวทางหลักในการดําเนินคดียาเสพติดต้ังแต่การสืบสวน การสั่งฟ้อง และการ
พิจารณาพิพากษาด้วย 

 สถานการณ์ยาเสพติดทั้งในและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของการกระทํา
ความผิด ความซับซ้อนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี อาทิ การสืบสวนสอบสวน
ขยายผล พบว่า ลักษณะของอาชญากรรมยาเสพติดผู้เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดเป็นเครือข่ายหรือ
องค์กร หรือมีลักษณะข้ามชาติน้ัน มีนายทุนตัวการใหญ่หรือผู้ค้ารายใหญ่เป็นผู้บงการอยู่เบ้ืองหลังกระทํา
ความผิดหาช่องว่างกฎหมาย หลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ผู้ค้ารายใหญ่มักไม่ลง
มือกระทําความผิดเอง แต่มีการจ้างบุคคลอ่ืนเข้าสู่วงจรยาเสพติดในลักษณะเป็นมือขนหรือเริ่มต้นจากการ
เป็นผู้ใช้ยาเสพติดและชักชวนให้เป็นผู้ขายรายย่อยด้วย รวมถึงลักษณะการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ
กระทําความผิดต่างๆ เป็นต้น โดยบุคคลเหล่าน้ีเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ถูกจับกุม ดําเนินคดี และต้องถูกลงโทษ 
หากเก่ียวข้องกับปริมาณยาเสพติด จํานวนมากต้องระวางโทษหนักด้วย ทั้งน้ีผู้มีพฤติกรรมรับจ้างขนกับผู้
มีพฤติกรรมเป็นผู้ค้ารายสําคัญต้องรับผิดในความผิดและบทกําหนดโทษท่ีไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ลงมือ
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กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษตามกฎหมาย ในฐานะเป็นตัวการตามประมวลกฎหมาย
อาญา ผู้ร่วมสมคบคิดอยู่เบ้ืองหลังต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน ในความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด 

 ประการที่สี่ มาตรการปราบปรามยาเสพติด 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 กําหนดให้มีคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีอํานาจหน้าที่กําหนดตามยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน มาตรการ 
และกลไกการสกัดก้ัน ป้องกันบําบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศรวมถึงที่
เก่ียวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือให้ทุกส่วนราชการสามารถบูรณาการการดําเนินงานร่วมกัน
อย่างเป็นเอกภาพ ครบวงจรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางใน
การประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ และอํานาจหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับนโยบายระดับชาติด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องโดยมีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สํานักงาน ป.ป.ส.) 
กระทรวงยุติธรรม เป็นส่วนราชการมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดําเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ทั้งด้านการพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การ
ประสานงาน การกํากับดูแล การประเมินผลดําเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบายยาเสพติด รวมถึงการ
สืบสวน จับกุม  ปราบปราม และบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

 ประการที่ห้า มาตรการทางเลือก 

การพัฒนามาตรการทางเลือกแทนการลงโทษหรือมาตรการลงโทษระดับกลางหรือกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก  โดยกําหนดให้ผู้ใดกระทําความผิดข้อหาเสพยาเสพติด หรือความผิดข้อหาที่ไม่รุนแรง 
เข้าสู่การบําบัดรักษาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 หรือตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออก
ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 หรือเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 หากผลการบําบัดรักษาหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นที่น่าพอใจ ผู้น้ันย่อมพ้น
จากความผิดข้อหาเสพ หรือข้อหาตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น  

 

3. การจัดทํากฎหมายยาควบคุมยาเสพติดใหม่ : ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

3.1 การรวบรวมกฎหมาย  

โดยสํานักงาน ป.ป.ส. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรมให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด 7 ฉบับให้ไปรวมอยู่ในประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุม
ยาเสพติด มาตรการควบคุมอาชญากรรมปราบปรามยาเสพติด มาตรการด้านกระบวนการพิจารณาคดี
และมาตรการทางเลือก 

1. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

4. พระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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5. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

6. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550  

7. พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  

 และยกเลิกกฎหมายดังต่อไปน้ี  

1. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518  

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528  

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2535  

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2543  

2. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519   

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534   

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543   

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545   

3. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522  

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528  

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530  

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543  

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  

4. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 
2534  

5. พระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ. 2533  

พระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543  

พระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550  

6. พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  

7. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550  

8. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้สงสัยว่าการ
กระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบําบัด ฟ้ืนฟูและการดูแลผ่าน
การบําบัดฟ้ืนฟู ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 

9. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 109/2557 เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 
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10. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 116/2557 เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติม
เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิด  ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม 2557 

กฎหมายยาเสพติดของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  สามารถแยกพิจารณากฎหมาย ได้เป็น 3 
ด้านด้วยกัน คือ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

3.2 สาระของประมวลกฎหมาย 
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดได้รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดไว้ 7 ฉบับเข้าไว้ด้วยกัน 

โดยจัดเป็นบัญชีหมู่และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด แบ่ง
ออกเป็น 3 ภาค 

ภาค 1 ความผดิเก่ียวกับยาเสพติด 
1. แนวนโนบายเก่ียวกับยาเสพติดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งหน่วยงานของรัฐ

เก่ียวข้อง จะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนดังกล่าว 
2. กําหนดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือกํากับนโยบายด้านต่างๆ ได้แก่ 

(1) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ  
(2) คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
(3) คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
(4) คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย 
(5) คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
(6) คณะกรรมการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
(7) คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(8) คณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพสถานบําบัดรักษายาเสพติด 

3. ให้มีสํานักงาน  ปปส. เป็นหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ซึ่งกํากับดูแลคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ตามประมวลกฎหมายน้ี 

4. การควบคุมยาเสพติดให้โทษ ให้อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการขออนุญาตและออกใบอนญุาต
เก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ 

5. การควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ ใหอ้ยู่ในความดูแลของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออก
ใบอนุญาตเก่ียวกับวัตถุออกฤทธ์ิ 

6. การควบคุมสารระเหย ให้อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการป้องการการใช้สารระเหย กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมรับผดิชอบดูแลการใช้สารระเหย 

7. ความผิดและบทกําหนดโทษเก่ียวกับยาเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิได้มีการปรับปรุงระบบการ
กําหนดโทษและการลงโทษ ผูก้ระทําความผิดให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดใน 3 
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กลุ่ม โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ บทบาท ความร้ายแรงของการกระทําผิด และปรมิาณของสาร
เสพติดเพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจในการลงโทษของศาล ดังน้ี 

1. นักค้ารายใหญ ่
- ผู้มีบทบาทนําหรือบทบาทสาํคัญในเครือขา่ยอาชญากรรม (ผลิต นําเข้า หรือ

ส่งออก) มีโทษสูงสุดจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต และปรับในทาง
ทรัพย์สิน (ผลติ นําเข้า ส่งออก) เก่ียวพันกับเครือข่ายอาชญากรรม จําคุกสูงสุด 
30 ปี และปรับทางทรัพย์สิน 

2. กลุ่มแรงงาน  
- ผลิต มีโทษจําคุก 20 ปีและปรับ 
- นําเข้า ส่งออก ลําเลียงจําหน่ายหรือครอบครองจําคุก 10 ปี และปรับ 
- จําหน่ายรายย่อยให้ผู้เสพโดยตรงจําคุก 5 ปี และปรับ 

3. กลุ่มเหย่ือ  
- เสพ หรือเสพและครอบครองเล็กน้อย มีโทษจําคุก 1 ปี หรือ 2 ปีและใหนํ้าเข้า

รับการบําบัดฟ้ืนฟู เป็นต้น  

ภาค 2 การดําเนินคดียาเสพติด 
1. การสืบสวนสอบสวนได้กําหนดให้ใช้เครื่องมือพิเศษเพ่ือการสืบสวน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเอาตัว

ผู้มีบทบาทนํา หรือบทบาทสาํคัญมาลงโทษ เช่น การอําพราง การครอบครองยาเสพติดภายใต้
การควบคุม การใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกสใ์นการสะกดรอยติดตาม การได้มีซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด การให้ข้อมูลสําคญั และเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงในการสืบสวนสอบสวน เป็นต้น 

2. กําหนดให้เจ้าพนักงาน ปปส. มีอํานาจค้น จับ ยึด สอบสวนและมีหนังสอืเรียกมาให้ถ้อยคําส่ง
เอกสาร ตรวจ หรือทดสอบหาสารเสพติดในร่างกาย การดักฟัง และการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ 
เพ่ือการสืบสวนขยายผลไม่เกิน 3 วัน เป็นต้น 

3. กําหนดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินผู้กระทําความผิดในคดีความผิดยาเสพติดร้ายแรงข้อหาผลิต 
นําเข้า ส่งออก ลําเลียง จําหน่าย หรือครอบครอง โดยให้อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาให้ทรัพย์สินที่เก่ียวเน่ืองกับการกระทําผิด
เก่ียวกับยาเสพติด ตกเป็นของกองทุนฯ หากไม่สามารถบังคับเอากับทรัพย์สินดังกล่าวได้ ให้
สามารถบังคับเอากับทรัพย์สินอ่ืนที่มีมูลค่าเท่ากันแทนได้ และใหท้รัพย์สนิดังกล่าวตกเป็นของ
กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้บริหารจัดการ
ทรัพย์สินเพ่ือใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหายาเสพติด 

4. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
(1) วิธีพิจารณาในช้ันศาล 
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- กําหนดให้ศาลสามารถสืบพยานลับหลังจําเลยได้เพ่ือให้สามารถดําเนินคดีได้
อย่างต่อเน่ืองในกรณีที่จําเลยหลบหนี 

- ให้ศาลมีอํานาจพิพากษาโดยไม่ต้องสืบพยาน ในกรณทีี่จําเลยรับสารภาพ 
(2) อุทธรณ์และฎีกา 

- ให้มีแผนกยาเสพติดขึ้นในศาลอุทธรณ์ เพ่ือพิจารณายาเสพติดที่มีการอุทธรณ์
คําพิพากษาของศาลช้ันต้น 

- การอุทธรณ์คดียาเสพติดให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดภายใน
กําหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลช้ันต้นมีคําพิพากษา และให้คําพิพากษาศาล
อุทธรณ์เป็นที่สุดเว้นแต่ศาลฎีกาอนุญาตให้ฎีกา 

- ให้ประธานศาลฎีกา มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือการพิจารณากําหนด
โทษตามความเหมาะสมกับพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทํา
ความผิด ฯลฯ โดยพิจารณาจากอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา 
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิง่แวดล้อมของผู้น้ัน 
หรือเหตุอ่ืนตามสภาพของความผิด 

(3) กําหนดอายุความคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีอายุความ 30 ปี 

 
ภาค 3 การบําบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษ 

1. กําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูและติดตามช่วยเหลือ โดยเน้น
การสมัครใจยินยอมเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูฯ ในสถานพยาบาล หรือสถานที่เพ่ือการฟ้ืนฟูทั้งก่อน
ความผิดปรากฏต่อเจ้าพนักงานหรือปรากฏพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าเสพยาเสพติด 

2. ให้ศูนย์คัดกรองเป็นศูนย์เพ่ือตรวจสอบประวัติ ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ และคัดแยกส่งตัว
ผู้เสพติดไปเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูตามสถานที่เหมาะสมกับการติดยาเสพติดของแต่ละบุคคล 

3. ให้ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือสถานที่เพ่ือการฟ้ืนฟู รับตัวผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด 
ไว้ในระหว่างการจัดทําแผนฟ้ืนฟูก่อนส่งเข้าไปรับการฟ้ืนฟูตามท่ีคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกําหนด 

4. ให้ผู้เสพหรือผูติ้ดยาที่กระทําความผิดอ่ืนที่มีโทษจําคุกไม่เกิน 4 ปี ได้มีโอกาสเข้ารับการบําบัด
ฟ้ืนฟู หากการบําบัดฟ้ืนฟูสําเร็จ ก็ให้พ้นจากความผิดยาเสพติดและให้สามารถนํามาตรการอ่ืน
แทนการลงโทษจําคุกมาใช้แทนการดําเนินคดีในความผิดอ่ืน 0เพ่ือสร้างแรงจูงใจใหผู้้เสพหรือผู้
ติดเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟู เช่น ห้ามเข้าไปในสถานที่หรืออกนอกสถานที่ที่กําหนดโดยใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสติ์ดตามตัว ให้ทํางานบริการสาธารณะ ให้ชดใช้ค่าเสียหาย ให้ไปรายงานต่อ
พนักงานคุมประพฤติ เป็นต้น 
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5. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงในมนุษย์และภาคประชาสังคมเข้ามาดูแลช่วยเหลือ เพ่ือให้การแก้ไข
ปัญหาผู้เสพติดเป็นไปอย่างย่ังยืน 

6. ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ใช้มาตรการอ่ืนในการลงโทษ ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้น้ันเคยต้องรับโทษจําคุกมา
ก่อน หรือเคยได้รับโทษจําคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

 
3.3 ความก้าวหน้าของประมวลกฎหมายยาเสพติด 

 ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดได้ผ่านการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ ใน
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ซึ่งพอสรุปได้ ดังน้ี 

(1) ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการรวบรวม
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด และวิธีพิจารณาคดียาเสพติด รวมท้ังองค์กรที่เก่ียวข้อง ซึ่งร่างฯ น้ีมีจํานวนกฎหมายหลายฉบับ
ที่กระจัดกระจายกันอยู่มารวมไว้ในฉบับเดียวกัน พร้อมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวให้
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยที่ความเช่ือมโยงและความซ้ําซ้อน การ
กําหนดฐานความผิด บทนิยาม แนวนโยบายเก่ียวกับยาเสพติด คณะกรรมการ ค่าตอบแทนพิเศษ การ
จัดต้ังแผนกคดียาเสพติดขึ้นในศาลอุทธรณ์ กระบวนการพิจารณา การควบคุมการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติด และกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(2) ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับ
ความเห็นของสํานักงบประมาณเก่ียวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อกฎหมายฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ เตรียม
ความพร้อมทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในการขับเคล่ือนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละ
ปีงบประมาณ รวมท้ังจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมครบถ้วนตาม
ปฏิทินงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมไป
พิจารณาดําเนินการด้วย 

 

4. รูปแบบกฎหมายและแนวทางการควบคุมยาเสพติด 

 ข้อสรุปที่ได้อนุสัญญาและการออกแบบกฎหมายยาเสพติดควรมีประเด็นต่างๆ ที่จะนําเสนอ 
ดังต่อไปน้ี 

4.1 หลักการจากอนุสัญญา 

ก) ภายใต้อนุสัญญา พฤติกรรมร้ายแรงบางอย่างที่เก่ียวข้องกับอุปสงค์และอุปทานของยาเสพติด 
เช่น การผลิต การผลิต การเพาะปลูก ครอบครอง การกระจายการซื้อและการขายยาเสพติดได้รับการ
พิจารณาความผิดทางอาญา เมื่อจงใจเจตนา การลงโทษคือการจําคุกหรือการพรากเสรีภาพ 
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ข) ในฐานะท่ีเป็นกฎหมายทั่วไป เมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลครอบครอง ซื้อ หรือเพาะปลูกยาเสพ
ติด เพ่ือบริโภคส่วนบุคคล แต่ละรัฐภาคีต้องใช้มาตรการทางอาญาในพฤติการณ์เหล่าน้ี 

ค) ความหลากหลายของพฤติกรรมทางอาญาจะเก่ียวข้องกับอุปสงค์และอุปทานของยาเสพติด
โดยไม่คํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการอยู่ภายใต้หลักการตามรัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐ ดังน้ัน แต่ละรัฐที่มี
อํานาจในการตัดสินใจว่า การครอบครองยาเสพติดเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคลเป็นความผิดทางอาญา
ภายในประเทศของตน 

ง) แม้จะมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย รัฐภาคีอาจตัดสินใจท่ีจะใช้มาตรการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความ
เช่ือมั่นหรือการลงโทษเมื่อบุคคลกระทําผิดลหุโทษ (minor offense) ตามกฎหมายภายในประเทศ 

จ) เมื่อมีการครอบครอง การซื้อ หรือการเพาะปลูกของยาเสพติดที่เป็นการบริโภคส่วนบุคคล แต่
ละรัฐมีอํานาจในการตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการ เช่น การรักษาของผู้กระทําความผิด การศึกษา การดูแล
หลังบําบัด การฟ้ืนฟูหรือบูรณาการทางสังคม หรือที่จะประยุกต์บางมาตรการหรือการลงโทษ 

ฉ) มาตรการเพ่ิมเติมอาจต้องนํามาดําเนินการเมื่อผู้กระทําผิดเป็นผู้เสพติด (drug abuser) โดย
ไม่คํานึงว่าผู้กระทําผิดทําเพราะการใช้ยาส่วนบุคคลหรือไม่ 

ช) การประชุมยาเสพติดส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายของมาตรการศึกษาและการแพทย์
เพ่ือป้องกันไม่ให้ปริมาณการใช้ยาเสพติด 

องค์การสประชาชาติ  (United Nations Office on Drugs and Crime & World Health 
Organisation: UNODC) ยืนยันว่าการประชุมยาเสพติดแนะนําให้ใช้วิธีการเชิงสุขภาพจะนํามาใช้สําหรับ
การใช้ยาเสพติดและการพ่ึงพายาเสพติดมากกว่าการพ่ึงพาบทลงโทษ การเน้นวิธีการทางสุขภาพอาจ
เก่ียวข้องกับการให้การศึกษา ให้คําปรึกษา สร้างแรงบันดาลใจ และมาตรการที่ช่วยผู้ติดยาเสพติดกลับคืน
สู่สังคมและลดการแยกและการกีดกันทางสังคม ในกรณีของบุคคลต้องพ่ึงยาเสพติด นอกจากน้ียังอาจต้อง
สนับสนุนที่ครอบคลุมทางสังคมและเภสัชวิทยาที่ เฉพาะเจาะจงและการรักษาทางจิตสังคมหลัง
บําบัดรักษา 

ในทํานองเดียวกัน คณะกรรมการควบคุมสารเสพติดนานาชาติ (The International Narcotics 
Control Board : INCB) ยืนยันว่าคดียาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับการครอบครอง ซื้อ หรือ เพาะปลูกเพ่ือ
บริโภคส่วนบุคคล  แต่ละรัฐอาจใช้มาตรการลงโทษและมาตรการอ่ืน ๆ ที่เป็นทางเลือก 

 สังคมจําเป็นต้องให้ความสําคัญต่อการป้องกันการใช้สารเสพติดอย่างมาก ในระดับบุคคล การ
ทดลองใช้สารเสพติดแค่เพียงคร้ังเดียวก็สามารถทําให้เกิดผลลัพท์ที่ไม่สมควรตามมาได้อย่างคาดไม่ถึง 
เช่น การเกิดการบาดเจ็บ หรือ อันตรายจากการเสพยาเกินขนาด และในระดับสังคมจะเห็นได้ว่า การใช้
สารเสพติดมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยตรง เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของการบังคับใช้กฏหมาย ค่าใช้จ่าย
ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสุขภาพ และค่าสูญเสียทางการผลิต เป็นต้น ข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัย
โลกช้ีว่า เกือบ 1 เปอร์เซ็นต์ของปัญหาสุขภาพในโลกเกี่ยวโยงกับปัญหาด้านสารเสพติด และในประเทศท่ี
พัฒนาแล้วสูงถึงร้อยละ 2.3 (The International Narcotics Control Board 2010) 

4.2 การลดทอนความผิดทางอาญาตามอนุสัญญาเด่ียว  

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมาตามอนุสัญญาเด่ียวที่ไทยอนุวัติกฎหมายภายในประเทศ นับ
แต่มีการยกระดับการควบคุมสารกระตุ้นกลุ่มแอมเฟตามีน  แต่ผู้ต้องขังมิได้ลดลง แต่กลับเพ่ิมย่ิงขึ้น โดย
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ปรากฏว่าจํานวนผู้ต้องขังทั้งหมดในเรือนจําอันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ที่มีประมาณ  3 
แสนคน โดยกว่าร้อยละ 90 เป็นคดีเก่ียวข้องกับ (เมท) แอมเฟตามีน หรือยาบ้า  และกว่าร้อยละ 80 ของ
ผู้ต้องขังดังกล่าวส่วนใหญ่มีบทบาทเก่ียวข้องในระดับล่างสุดของตลาดการค้ายาเสพติด เช่น เป็นผู้เสพ 
หรือผู้เดินยา หรือผู้ค้าในฐานะผู้รับจ้างขนหรือผู้จําหน่ายยาเสพติดรายย่อย ที่เป็นเสมือนเพียงแรงงาน
หรือกลไกกระจายสินค้าในระบบการตลาดของยาเสพติด  

แนวคิดเร่ืองการลดอันตราย (harm reduction) จากการใช้ยาเป็นแนวคิดด้านสาธารณสุขที่มีมา
แต่เดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันหรือลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่มีต่อสุขภาพอันเน่ืองมาจาก
พฤติกรรมบางอย่าง การลดอันตรายที่เก่ียวกับการจัดการกับปัญหาการใช้ยาหรือสารเสพติด ได้เริ่มเกิดขึ้น
ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 19 (ค.ศ.1970) และต่อมาก็ได้แพร่ขยายจนเริ่มเป็นที่รู้จักมากข้ึนในปี ค.ศ. 1980 
โดยในขณะน้ันยังเน้นด้านการให้บริการสาธารณสุขที่จะลดผลกระทบทางลบที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการ
ใช้ยาเสพติดและป้องกันอันตรายผู้ที่ใช้ยาเสพติด มากกว่าที่จะให้ผู้ป่วยหยุดการใช้ยาหรือปลอดจากยา
เสพติดโดยเด็ดขาด การดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดในหลายด้าน อาทิ 

1) ด้านการให้ความรู้ เป็นการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆ แก่ผู้ใช้ยาเสพติดที่ติด
หรือไม่ติดเช้ือเอชไอวี รวมท้ังให้ความรู้กับผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ที่ติดเช่ือเอชไอวี/เอดส์ เช่น ผู้ติดเช้ือ ครอบครัว 
ชุมชน เพ่ือน และสังคม ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง เอชไอวี/เอดส์ 

2) ด้านการบําบัดรักษา มีการให้บริการด้านการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การรักษาผู้ป่วย
เอดส์ที่ ติดเฮโรอีนชนิดฉีดที่มีการดําเนินการอย่างกว้างขวางคือการรักษาด้วยเมธาโดนระยะยาว 
(Methadone Maintenance) 

3) การดําเนินการไปให้ถึงด้านการแลกเปลี่ยนเข็ม การล้างเข็มและอุปกรณ์ การให้บริการ
เคลื่อนที่ การให้การบําบัดรักษายาเสพติดด้วยเมธาโดนระยะยาว เป็นต้น 

4) ด้านกฎหมาย อาจดําเนินการต้ังแต่การมีกฎหมายยินยอมให้ใช้ยาเสพติดบางชนิด จนถึงการ
ยินยอมให้มีการใช้ยาเสพติดได้อย่างถูกกฎหมายบางกรณี 

นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศในยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ มาปรับใช้ โดยจําแนกและ
จัดนโยบายที่เหมาะสมของตัวยาเสพติดแต่ละชนิด ดําเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับพืชเสพติดและตัว
ยาเสพติดรวม 4 ชนิด คือ กัญชง กัญชา กระท่อม และเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า ซึ่งจัดการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างเหมาะสม 

 อย่างไรก็ตาม UNDP ได้เรียกร้องให้ประเทศไทยทบทวนและแก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่มีบทลงโทษ
ทางอาญาต่อผู้ใช้ยา โดย 

 “...ไม่ให้บังคับใช้กับการเพาะปลูกต้นกัญชา เพื่อจุดมุ่งหมายเชิงอุตสาหกรรม (เส้น
ใยและเมล็ด) หรือจุดมุ่งหมายในการเป็นพืชสวนไม้ประดับ” 

กัญชง (Hemp) กระท่อม (Mitragyna Specicsa Korth) -ไม่ได้มีชื่ออยู่ในบัญชีของ 
UN-เป็นพืชที่ปลูกในท้องถิ่น มีสารกระตุ้นที่มีฤทธิ์อ่อน ๆ 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ.1988 (United Nations Convention against Illicit Traffic 
in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988)  



131 
 

ข้อ 3 *กําหนดให้ผู้กระทําความผิดไม่ร้ายแรง ได้รับการศึกษา บําบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
กลับคืนสู่สังคม และได้รับการดูแลภายหลังการบําบัดรักษาข้อ 3.4 (b) (c ) (d) 

ข้อเสนอจาก UNDP 

 

เลขาธิการ ป.ป.ส. ยอมรับว่า พืชเสพติดมีทั้งส่วนดีและโทษอยู่ในตัวเอง อย่างเช่น ฝิ่น ก็นํามา
สกัดเป็นมอร์ฟีนและนํามาใช้ในวงการแพทย์ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับ “กัญชา” ที่ยัง
มีโทษ เพราะออกฤทธ์ิกล่อมประสาทให้สมองเคลิบเคล้ิม จนพูดกันปากต่อปากว่า สูบกัญชาแล้วอารมณ์ดี 
หัวเราะทั้งวัน เช่ือว่าการหัวเราะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นโดฟาร์มีนทําให้ไม่เกิดมะเร็ง อย่างไรก็ตาม 
การปรับปรุงกฎหมายประมวลกฎหมายยาเสพติดน้ีได้นําเรื่องการศึกษาวิจัย ตามมาตรา 6 ดังน้ี 

มาตรา 6 ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจัย การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะ
กําหนดเขตพ้ืนที่หน่ึงพ้ืนที่ใด เพ่ือกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ีก็ได้ 

(1) ทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็น
ยาเสพติดให้โทษ 

(2) ผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด 

(3) เสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณที่กําหนด 

การกําหนดพ้ืนที่และการกระทําการตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการ
ควบคุมและตรวจสอบการเสพและการครอบครองยาเสพติดด้วย 

ให้การกระทําการในเขตพ้ืนที่ที่กําหนดในวรรคหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมและ
ตรวจสอบการเสพและการครอบครองยาเสพติดตามประมวลกฎหมายนี้ไม่เป็นความผิด 

 

 ส่วนในต่างประเทศอนุญาตเปิดร้านกัญชาให้เสพน้ัน เลขาฯ ป.ป.ส.ช้ีว่า มีเพียงเป็นบางประเทศ
เท่าน้ัน ในสหรัฐอเมริกาก็มีเพียงบางรัฐ ในรายที่สูบกัญชาจนติดมากๆ ไม่ยอมเลิก ก็ต้องเข้าคุกเหมือนกัน 
หลักคิดคล้ายการขายสุรายาสูบมีโทษ แต่อนุญาตเพ่ือคลายความต้องการของคน  ทั้งน้ีในต่างประเทศร้าน
กัญชาต้องลงทะเบียน มีใบอนุญาต กําหนดจํานวนซื้อขายได้ในปริมาณจํากัดและระบบการตรวจสอบและ
งานทะเบียนต้องแม่นยํามาก แต่ในเมืองไทย กฎหมายควบคุมสุรากับบุหรี่ ห้ามจําหน่ายให้เด็กอายุตํ่ากว่า 
20 ปี แต่พบว่าเด็กยังซื้อเหล้าบุหรี่ได้ ในต่างประเทศคนของเขาอยู่ในกฎระเบียบ ซึ่งเมืองไทยยังเดินไปไม่
ถึงจุดน้ัน เพราะการควบคุมไม่ดีพอ โบราณว่า เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง แล้วเราก้นใหญ่เหมือนช้างหรือไม่ ถ้า
เราพร้อมก็ทําได้ ไม่ได้ปิดตาย กฎหมายใหม่จึงเปิดให้ศึกษา แต่ไม่ใช่เสพเสรี เรียกร้องแบบนี้สังคมรับ
ไม่ได้” 

เลขาฯ ป.ป.ส. 

4.3 การบําบัด 
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 ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษา แก้ไขฟ้ืนฟู มิใช่นําตัวไปดําเนินคดีเพ่ือ
ลงโทษทางอาญา เน่ืองจาก 1) ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดถือเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากร 2) ผู้เสพผู้ติดมิใช่ผู้ร้าย
หรืออาชญากรโดยสันดานที่จะต้องถูกลงโทษ 3) ผู้เสพผู้ติดมีโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขให้เป็นคนดี และ
อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 4) การเสพหรือการติด สามารถบําบัดรักษาฟ้ืนฟูได้ 

 

 
ภาพที่ 4.1  การบําบัดฟ้ืนฟูผู้ป่วยติดยาเสพติดแบบบูรณาการ 

ข้อเสนอในการประชุม 

 รัฐควรนํานโยบายและมาตรการการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาใช้อย่างจริงจัง เพ่ือไม่ให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังข้อหาเรื่องการมีอุปกรณ์สําหรับเสพกับกลุ่มผู้ใช้ยาหรือกลุ่มอาสาสมัคร อันเป็นผลทํา
ให้ผู้ติดยาเสพติดกล้าที่จะแสดงตัวในการเข้ารับการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น ลดอัตราความเสี่ยงในการใช้
เข็มและอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัย และเพ่ือลดปัญหาการละเมิดสิทธิ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมทุกภาคส่วน ควรให้ความสําคัญและจัดสรรเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมเมื่อต้องทํางานและมีการ
ประสานทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ นักจิตวิทยา หรือผู้ที่เก่ียวข้อง
ทุกภาคส่วนที่ทําการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยา  

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 

“เน่ืองจากยาเสพติดไม่ได้มีความผิดโดยตัวมันเอง แต่เกิดจากคนไปกําหนดความผิดให้ยาเสพติด 
ซึ่งการปรับปรุงต้องสามารถปรับได้อีกเพราะสารเสพติดมีเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบันมีความวิตก
กังวลเร่ืองนํายารักษาโรคบางชนิดไปใช้เกินขนาดทําให้กลายเป็นยาเสพติด โดยแนวนโยบายการบําบัด
ฟ้ืนฟู ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ต้องได้รับการดูแลและบําบัดฟ้ืนฟูอย่างมีคุณภาพมาตรฐานซึ่งต้อง
มีการคัดกรอง เน่ืองจากปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน เราจึงต้องมีการแยกฐานความผิด
ออกจากกัน” 

เลขาฯ ป.ป.ส. 

การบําบัด กระทรวงสาธารณสุขได้แยกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ผู้ใช้ ซึ่งเป็นผู้เสพยาเสพติดแบบครั้ง
คราว เช่น ใช้ในงานปาร์ต้ีเพ่ือสร้างความสนุกสนานให้กับตัวเอง อาจจะใช้ 3-6 เดือนต่อครั้ง 2) ผู้เสพ ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีการใช้ยาเสพติดเพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่ส่งผลกระทบการงาน หรือผู้คน และ 3. ผู้ติด เป็นกลุ่มที่ใช้ยา
เสพติดเพ่ิมจํานวนขึ้น ไม่สามารถหยุดใช้ยาเสพติดได้ โดยต้องใช้เป็นประจํา และมีผลกระทบทาง
ชีวิตประจําวันและต่อจิตและประสาท โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มดําเนินการต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 โดยจะรับผิดชอบงานบําบัดรักษาฟื้นฟูในสถานพยาบาล 896 แห่งทั่วประเทศ เป็นศูนย์คัดกรอง
และส่งต่อผู้เข้ารับการบําบัดอย่างเหมาะสม และเมื่อผ่านการบําบัดรักษาแล้วทางรัฐบาลจัดให้ความ
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ช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการบําบัดรักษา ทั้งให้การศึกษาต่อ ฝึกทักษะอาชีพ จัดหางาน และเงินทุนประกอบ
อาชีพ” (เลขาฯ ป.ป.ส. 27 กันยายน 2559) 

 "ติดเฮโรอีนแล้วไม่อยากให้ติดเอดส์ซ้ํา จึงต้องแจกเข็ม แต่ไม่ใช่แจกเข็มเพ่ือสนับสนุนหรือกระตุ้น
ให้คนเสพ แต่ยังมีบทกําหนดโทษจําคุก เพราะคนบางพวกไม่สนใจจะบําบัดรักษา จึงต้องมีกําหนดโทษ
สําหรับผู้ที่ผ่านการบําบัดรักษาแล้วไม่เป็นผลหรือพวกที่ไม่สนใจจะบําบัด อยากเสพ จึงต้องมีโทษจําคุก 
เพ่ือเอาตัวไปบําบัดในคุก ยาเสพติดหากนํามาใช้ถูกวิธีก็เป็นยารักษาโรค แต่ไม่ใช่การนํามาใช้เพ่ือบันเทิง
เริงรมย์ กฎหมายจึงต้องแบ่งแยกพวกเสพเพ่ือความบันเทิงออกไปบําบัด เป้าหมายเพ่ือไม่ทําให้เด็ก
เยาวชนเข้าไปเป็นผู้เสพหน้าใหม่" 

เลขาฯ ป.ป.ส. 

27 กันยายน 2559 

 จากข้อเสนอของ UNDP กรณีการใช้ยาเพ่ือตนเอง ควรมีการยกเลิกโทษทางอาญา รวมถึงโทษ
จําคุก และการควบคุมตัวระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์ปัสสาวะ ในกรณี การเสพยาเสพติดและการ
ครอบครองไว้เพ่ือการเสพส่วนตัวในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และในพระราชบัญญัติ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545นํามาตรการการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดมาปฏิบัติใช้ 
แต่กรณีผู้ใช้ยาและผู้ค้ารายย่อย ซึ่งมีจํานวนถึง 25% ของผู้ต้องขังทั้งหมดในเรือนจํา เป็นการลงโทษด้วย
การจ่ายค่าปรับ กักขัง หรือ ลงโทษรูปแบบอ่ืนๆ แทนการจําคุก นอกจากน้ี พัฒนาทางเลือกในการ
บําบัดรักษายาเสพติดและบริการต่างๆ สําหรับผู้ใช้ยา เพ่ือสร้างมาตรฐานข้ันตํ่าในการบําบัดรักษายาเสพ
ติดที่มีรูปแบบเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สร้างระบบการบําบัดรักษายาเสพติดที่สามารถปรับใช้ได้กับความ
จําเป็นต่างๆ ด้านสุขภาพของผู้ใช้ยา  จัดหาบริการการป้องกันเอชไอวีและการบริการด้านสุขภาพต่างๆ 
รวมถึงการบริการทางการแพทย์ในทุกรูปแบบสถานที่เพ่ือการถอนพิษสําหรับผู้ใช้ยา หรือ ผู้ที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงยา (United Nations 2012) 
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ 
สรุปการศึกษา 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามยา
เสพติด จํานวน 13 ฉบับ 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน ระดับสากล เปรียบเทียบกับกฎหมาย
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ และ 3) เสนอรูปแบบกฎหมายและแนวทางการควบคุมยา
เสพติด โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary research) 2) การ
รับฟังความคิดเห็น (Hearing) จากผู้บังคับใช้กฎหมายยาเสพติดในการประชุมต่างๆ เท่าที่มี 3) วิเคราะห์ 
การรับฟังความคิดเห็น (Hearing) จากการประชุม และผู้บังคับใช้กฎหมายยาเสพติด งานวิจัยน้ีคาดว่าจะ
เป็นประโยชน์ในเชิงการนําไปใช้ในเชิงนโยบาย ซึ่งขณะน้ีมีการแก้ไขเน้ือหาของกฎหมายยาเสพติดใน
หลายประเด็น งานวิจัยน้ีจะมีข้อมูลสนับสนุนหรือเป็นแนวทางในการปรับแก้ไขต่อไป และการพัฒนาใน
ระดับอนุบัญญัติ หากกฎหมายผ่านรัฐสภา และนําไปเป็นกลไกสนับสนุนการนําข้อมูลและความรู้ไปใช้
ผลักดันนโยบาย เน้นสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ เพ่ือบรรลุเป้าหมายการสร้างหลักฐานทางวิชาการ  

 ผลการศึกษา พบว่า 

1) ทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันปราบปรามยาเสพติด  คือ  

 กลุ่มป้องกันและควบคุม 

พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495  

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518  

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  

พระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533  

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

 กลุ่มปราบปราม 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 

 พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษา
คดีอาญา พ.ศ.2527  

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาพ.ศ. 2535 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 109/2557 เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 116/2557 เรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิด  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 
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 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

  พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551  

 กลุ่มบําบัดฟื้นฟู 

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้สงสัยว่าการ
กระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู่การบําบัด ฟ้ืนฟูและการดูแลผ่านการ
บําบัดฟ้ืนฟู ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 

 กลุ่มกระบวนการดําเนินคดี 

 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 

 

การจําแนกกลุ่มเป้าหมาย ข้อหา และมาตรการ 

กลุ่มเป้าหมาย  ข้อหา  มาตรการท่ีใช้  
1 กลุ่มผู้ค้า  ผลิต นําเข้า ส่งออก 

จําหน่าย ครอบครองเพ่ือ
จําหน่าย สมคบ  

ตรวจค้น จับกุมดําเนินคดี ลงโทษ 
ยึดอายัดทรัพย์สิน บังคับโทษปรับ  

2 กลุ่มผูใ้ช้  
(ผู้เสพ/ผู้ติด)  

เสพ ครอบครอง  
(ปริมาณเล็กน้อย)  

บําบัดรักษา  
ฟ้ืนฟูสภาพกาย/ใจ  
ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ  

  

 การบําบัดฟ้ืนฟูซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้ทั้งระบบบังคับบําบัด ระบบสมัครใจ  

ระบบบําบัดสมัครใจ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

ระบบบังคับบําบัด 
 

พ.ร.บ. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 
พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
พ.ร.ก. ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2545 
พ.ร.บ. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 

ระบบต้องโทษ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
 

  2) วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน ระดับสากล เปรียบเทียบกับกฎหมายญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์  
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การประชุมของคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Meetings of the Commission on Narcotic 
Drugs : CND) เป็นการอภิปรายถึงการจัดการในความสนใจของประเทศพัฒนาแล้ว 17 ประเทศ ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสามแนวทางด้วยกันคือ 

1) สมาชิกประเทศอาจจะต้องพิจารณาที่อนุสัญญาที่ร่างใหม่ในที่ประชุม (Bewley-Taylor, 
2003)  

2) ไปตามแนวทางท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศอ่ืน ๆ เช่น แคนาดา และ
ออสเตรเลีย เน้นการเปลี่ยนแปลงท่ีสัมพันธ์กับการมียาเสพติดในครอบครองและการใช้ยาเสพติดด้วย
เหตุผลทางยา การลดเอชไอวี / เอดส์  นโยบายของรัฐบาลดัตช์คือการแยกกัญชาและตลาดยาเสพติดผ่าน
ร้านกาแฟเป็นพิเศษเพ่ือให้ผู้ใช้ไม่ต้องซื้อกัญชาจากซัพพลายเออร์เฮโรอีน ซึ่งจะดําเนินการอย่างจริงจัง
มากขึ้น  

3) การเปิดอภิปรายนโยบายเพ่ือหารือเก่ียวกับระดับที่เหมาะสมของการตัดสินใจ การลดความ
ต้องการและการใช้ยาเสพติด ซึ่งนโยบายได้ถูกวางในวาระการประชุมระหว่างประเทศจากมุมมองที่
แตกต่างกัน มีการถกเถียงกันเพราะไม่สามารถมีนโยบายที่เป็นสากล ในการลดความต้องการ (demand 
reduction) ดังน้ัน นโยบายยาเสพติดจะได้รับการปรับให้เหมาะสมกับประเทศที่วัฒนธรรมและประเพณี
ทางสังคมและศาสนา ขนานอยู่กับนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่บางประเทศมีการห้ามปรามโดยสิ้นเชิง 
ขณะที่บางประเทศมีการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างเข้มแข็ง และอีกหลายประเทศยังมีวิธีการอีก
มากมาย คําถามที่สําคัญก็คือว่า นโยบายยาเสพติดในประเทศควรมาจากการพัฒนาในระดับชาติมากกว่า
ระดับนานาชาติ หลักการของสหภาพยุโรปคือรัฐให้การสนับสนุน ภายใต้การตัดสินใจที่เป็นไปได้โดยการ
พิจารณากับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย  

มีการอภิปรายอย่างต่อเน่ืองในนโยบายอเมริกันเก่ียวกับสถานะทางกฎหมายท่ีเหมาะสมสําหรับ
สารเสพติดคือ การห้าม (prohibition) การลดความเป็นอาชญากรรม (decriminalization) และทําให้
กลายเป็นสิ่งถูกต้องทางกฎหมาย (legalization positions) สมมติฐานเก่ียวกับผลกระทบของพฤติกรรม
ยาเสพติด ผลกระทบเหล่าน้ีได้รับการทบทวน ตามแบบจําลอง Rational-choice models การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย แบบจําลองน้ีใช้ในการสํารวจผลกระทบพฤติกรรมศักยภาพของการลดทอนความผิดทาง
อาญา (decriminalization) และทํ าให้ถูก ต้องตามกฎหมาย  (legalization) ซึ่ งแบบจําลองช้ี ว่า 
กระบวนการอาชญากรรมลดการใช้สารเสพติดลง การเพ่ิมราคาสารเสพติด และเกิดผลกระทบยับย้ังความ
เสี่ยงในการถูกลงโทษ งานวิจัยเก่ียวกับผลกระทบเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการมีมุมมองที่เป็น
จริงมากขึ้นว่า การยอมรับข้อจํากัดของความมีเหตุผลของมนุษย์และความสําคัญของการใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม ปัจจัยการควบคุมทางสังคมมีหลายกลไกที่แตกต่างกันโดยที่กฎหมายมีผลต่อการใช้ยาเสพติด
บางส่วนที่ไม่ได้ต้ังใจและมีการต่อต้าน (MacCoun, RJt 1993)  

ปัญหายาเสพติดจึงเป็นหัวข้อที่ถกเถียงว่า ไม่ควรจะเป็นปัญหาของตํารวจและความยุติธรรม 
เพราะมีเรื่องของสุขภาพเป็นหลัก ชาวดัตช์พยายามที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผู้ใช้กัญชาได้รับความ
เสียหายเพราะถูกดําเนินคดีอาญามากกว่าจากการใช้ยาเสพติดของตนเอง พวกเขาเลือกวิธีการมีเหตุผล
และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทางเลือกอยู่ระหว่างสงครามที่รุนแรงมากระหว่างยาเสพติด
ผิดและถูกกฎหมาย และผลกระทบของวิธีการบําบัดฟ้ืนฟู เอดส์และการป้องกันการลดอันตราย นโยบาย
บําบัดฟ้ืนฟูจะค่อนข้างประสบความสําเร็จ ทําให้การใช้ยาไม่เพ่ิมขึ้น (Englsman 2006) 
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 กฎหมายยาเสพติดประเทศญี่ปุ่น  

กฎหมาย The Narcotics and Psychotropics Control Law บัญญัติขึ้นในปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ.
1953) เพ่ือควบคุมยาเสพติดวัถตุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ญี่ปุ่นมีกฎหมายแยกจากกันในการควบคุมยา
เสพติดอยู่ 5 ฉบับ (Japan’s 5 Drug-related Laws) ได้แก่ 

1) กฎหมายยาเสพติดและควบคุมวัตถุออกฤทธ์ิ (Narcotics & Psychotropics Control Law)  

2) กฎหมายควบคุมกัญชา (Cannabis Control Law)  

3) กฎหมายฝิ่น (Opium Law) 

4) กฎหมายควบคุมสารกระตุ้น (Stimulants Control Law)  

5) กฎหมายควบคุมยาเสพติดเฉพาะ (Narcotics Special Law)  

กฎหมายบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ตํารวจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (National Police Agency -
NPA) มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินคดียาเสพติด เเละยังมีเจ้าหน้าที่ควบคุมยาเสพติด (Narcotics 
Control Officer) กรมควบคุมยาเสพติด (Narcotics Control Department) มีอํานาจในการสืบสวน
สอบสวนคดียาเสพติดแต่งต้ังโดยกระทรวงสุขภาพ แรงงานเเละสวัสดิการ (Ministry of  Health, Labor 
and Welfare) (Article 58 (1) -Narcotic and Psychotropic Drugs Control Act) 

ความแตกต่างของการควบคุมตามกฎหมายขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทของยาเสพติด ได้แก่  

1) เฮโรอีนและเมทแอมเฟตามีนมีการควบคุมเคร่งครัด  

2) กรณีของ Narcotics มีบทลงโทษคล้ายกัน (ยกเว้นเฮโรอีน ) 

3)  ฝิ่นและกัญชา  

4) ความแตกต่างของวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

5) การนําเข้า ส่งออก 

ผลดีของการห้ามตามกฎหมายในการครอบครองและใช้สารเสพติดให้โทษ ก็คือทําให้การควบคุม
บังคับใช้กฎหมายทําได้ง่ายขึ้น การรณรงค์มิให้มีการละเมิด มีประเด็นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน  ข้อที่
พิจารณาเพิ่มเติมคือ 1) ลดความเจ็บปวดจากมะเร็งซึ่งทําลายคุณภาพชีวิต ฝิ่นบรรเทาอาการปวด 2) การ
ส่งเสริมให้มีการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน 3) พฤติกรรมการจ่ายยาแพทย์ต้อง
ปรับปรุง และ 4) การควบคุมสมดุลและการเข้าถึงยาเสพติด 

กฎหมายควบคุมยาเสพติด (Narcotic Control Law) ของประเทศญี่ปุ่น ได้บัญญัติบังคับให้ผู้ติด
ยาต้องเข้ารับการบําบัดรักษา (Compulsory hospitalization for treatment of addiction) ซึ่ ง
ค่อนข้างได้ผลในการควบคุมการเสพฝิ่น ซึ่งกําหนดให้การบําบัดรักษาเป็นส่วนหน่ึงของคําพิพากษาคดียา
เสพติด  ในทางกลับกัน  ผู้ติดยาเสพติดชนิดอ่ืน รวมถึงยาบ้าและสารระเหยจะอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุม
สารกระ ตุ้น  (the Stimulant Control)  กฎหมาย วัตถุมี พิ ษและให้ โทษ  (the Poisonous and 
Deleterious Substance Laws) ซึ่งได้มีการบังคับรักษา  แต่หากบุคคลใดไม่สมัครใจจะต้องได้รับการ
ตรวจวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะอันตรายที่ควรจะต้องรับการรักษาหรือไม่ โดยใช้กฎหมายสุขภาพจิต (the 
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Mental Health Law) ในการควบคุมการใช้ยาบ้า และสารระเหย โดยเน้นที่การบังคับใช้กฎหมายควบคู่
ไปกับระบบสาธารณสุข อันเป็นตัวอย่างที่ดีของการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ประเทศญี่ปุ่น มีนโยบายมุ่งปราบปรามการเสพยาเสพติดอย่างหนัก เป็นไปตามตัวแบบทาง
ยุติธรรม (Justice Model) ที่เน้นการใช้กฎหมายนําหน้า โดยไม่ได้ใช้นโยบายลดทอนความผิดคดียาเสพ
ติด (Decriminalization) หรือการลดอันตรายจากการเสพยาเสพติด (Harm Reduction) หากแต่จะเน้น
ที่การบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับระบบสาธารณสุข รวมถึงการทํางานเชิงป้องกัน (Prevention) 
มากกว่า โดยเฉพาะในหมู่ เยาวชน ซึ่งบทบาทงานป้องกันดังกล่าวอยู่ที่ Drug Abuse Prevention 
Center (DAPC) ในประเทศญี่ปุ่นได้เน้นการป้องกัน (Prevention) ระดับนักเรียนที่เป็นเด็กและเยาวชน  

กฎหมายยาเสพติดประเทศอังกฤษ  

ประเทศอังกฤษมีปัญหายาเสพติดเช่นเดียวกัน จึงตรากฎหมายควบคุมสารต้ังต้นยาเสพติด 
(precursor chemical) ตามที่อนุสัญญา 1961 ภายใต้อนุสัญญาเด่ียว (the Single Convention on 
Narcotic Drugs) รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด “The Misuse of Drugs Act 
1971” หรือ “เอ็มดีเอ” การกระทําผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติน้ีคือ การครอบครองยาเสพติด
ควบคุมผิดกฎหมาย การครอบครองยาเสพติดควบคุมมีเจตนาที่จะจัดหา การจัดหายาควบคุมพิเศษ 
อํานวยสถานที่ให้การครอบครองหรือจัดการเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ของการผลิต หรือการจัดหายาเสพติด
ควบคุม 

ในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยสภาท่ีปรึกษาการใช้ยาในทางที่ผิด (Advisory 
Council on the Misuse of Drugs)  โดยจําแนกยาเสพติด 2 ประเภทแรก เป็นยาเสพติดอันตราย มี
การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวใหม่ โดยกําหนดให้เปลี่ยนกัญชาจาก class B เป็น C ทําให้โทษเบาลง ให้
สอดคล้องกับความเป็นจริงว่า ประชากรกว่าร้อยละ 44 ใช้กัญชาเป็นปกติ ซึ่งสูงสุดในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้วทั้งหมด  

รัฐบาลของประเทศสหราชอาณาจักรได้วางยุทธศาสตร์ให้แก่เขตต่างๆ ที่ได้รับมอบอํานาจไป เว้น
ไว้แต่อาจจะมีการสงวนอํานาจบางอย่างเท่าน้ัน  มีการนํายุทธศาสตร์ใหม่ด้านยาเสพติดมาใช้เมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) โดยเน้นนโยบายด้านสุขภาพ  การศึกษา การให้ความดูแลทางสังคมใน
เขตอังกฤษ  ส่วนนโยบายด้านตํารวจและระบบงานยุติธรรมทางอาญา กําหนดให้ครอบคลุมอังกฤษ 
และเวลล์   

ในสหราชอาณาจักร ภายใต้กฎหมายเอ็มดีเอ ยาในบัญชี ก (เช่น เฮโรอีน มอร์ฟีน เมทาโดน เมท
แอมเฟตามีน โคเคน ฝิ่น หรือยาอี) ถูกกําหนดให้เป็นยาที่ “มีอันตรายที่สุด” ดังน้ันการเสพยาหรือ
จําหน่ายยาในบัญชีน้ีจะได้รับโทษที่รุนแรงที่สุด สําหรับยาที่อยู่นอกเหนือจากกฎหมายเอ็มดีเอ จะอยู่
ภายใต้การควบคุมของกฎหมายยาปี ค .ศ . 1968 ซึ่งจะควบคุมการผลิตและการจําหน่ายยาเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์ กฎหมายยาน้ีได้กําหนดยาออกเป็น 3 ประเภทคือ ยาที่ขายได้โดยเภสัชกรที่มี
ใบสั่งยาจากแพทย์ ยาที่เภสัชกรสามารถสั่งได้เอง และยาที่ขายได้ตามร้านขายยาทั่วไป 

ปัจจุบัน กัญชาเป็นยาเสพติดในบัญชี ค (ประเภท C) ในประเทศอังกฤษก็ยังคงห้ามใช้ด้าน
นันทนาการ ภายใต้กฎหมายเอ็มดีเอ ถือเป็นการผิดกฎหมายในการปลูก การผลิต การมีไว้ในครอบครอง
หรือจัดส่งกัญชาไปให้ผู้อ่ืน สําหรับความผิดเก่ียวกับกัญชาในประเทศอังกฤษน้ัน มีดุลยพินิจที่สําคัญใน
เรื่องที่ว่าในหลายคดี ตํารวจตักเตือนผู้คนที่ถูกพบว่ามีกัญชาไว้ในครอบครองจํานวนน้อย การใช้วิธีการ
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ตักเตือนและยอมความกันโดยไม่ต้องขึ้นศาลในสก็อตแลนด์ ส่วนอังกฤษและเวลส์ใช้หนังสือเตือนและเงิน
ค่าปรับ การตักเตือนเป็นส่วนหน่ึงของประวัติอาชญากรของผู้กระทําผิด การยอมความกัน การเสียค่าปรับ
แทนการฟ้องร้องคดี อาจจะใช้ในคดีที่เก่ียวข้องกับกัญชานําหนักไม่เกิน 10 กรัม ขณะที่การยอมความกัน
ไม่ได้ลงไว้ในประวัติอาชญากรรมของผู้กระทําผิด แต่อาจจะถูกอ้างอิงในกระบวนการพิจาณาคดีใน
ภายหลัง  

การใช้กฎหมายเอ็มดีเอ (MDA) เป็นที่น่าพอใจ แต่ทําให้เกิดความผิดปกติในระบบที่แตกต่างกัน
ของการตักเตือนและการยอมความและความไม่คงเส้นคงวาในอัตราการตักเตือนระหว่างในกลุ่มตํารวจ  
การจับกุมในฐานกัญชากว่าครึ่งหน่ึงถูกตักเตือน   ปัจจุบันก็เป็นผลที่ปฏิบัติได้จริงและเป็นไปตามสัดส่วน  
ถ้าไม่มีการปฏิบัติเช่นน้ี ศาลก็จะทําอะไรไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ดุลยพินิจไม่ได้ลดความเอาใจใส่ที่ไม่
สมดุลซึ่งกฎหมายและการนํากฎหมายไปใช้ในเรื่องกัญชาและโดยเฉพาะการมีกัญชาไว้ในครอบครอง 

กฎหมายยาเสพติดประเทศสหรัฐอเมริกา  

รัฐบัญญัติยาเสพติดควบคุม (The Controlled Substances Act : CSA)  เป็นกฎหมายควบคุม
ยาเสพติดของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ภายใต้การผลิต นําเข้า ครอบครอง การใช้ และการกระจายตัวของสาร
บางอย่างจะถูกควบคุม กฎหมายข้างต้นน้ีได้รับการออกแบบให้เหตุผลการเปิดเสรีนโยบายยาเสพติดแก่
ชาวอเมริกัน กว่าสามทศวรรษ สภาคองเกรสของสหรัฐฯได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในการผลิตระบบ
การลงโทษมากขึ้นในการควบคุมยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง การแก้ไขซึ่งทําให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
(the Drug Enforcement Administration) ใหญ่กว่าสําคัญกว่าหน่วยเยียวยารักษายาเสพติด และการ
ลงโทษเพ่ิมขึ้นอย่างมาก สําหรับการค้าที่ผิดกฎหมาย (illicit trafficking) เปลี่ยนแปลงกฎหมายเข้าสู่ 
"สงครามยาเสพติด" (drug war) เป็นวิธีการที่รู้จักทางอาญาที่เข้มงวด โดยปี 1980 มีความยืดหยุ่นและ
การควบคุมยาเสพติดลดลง (กลยุทธ์ยุคนิกสัน) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ยึดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้สิ้นไป โดยบังคับใช้กฎหมายท่ีรุนแรง
อย่างจริงจังมาเน่ินนาน แต่หลายมลรัฐ เช่น  โอเรกอน โคโรลาโด อลากา โอไฮโอ แคลิฟเฟอร์เนีย มิสซิ
ซิปป้ี นอร์ทโคโรไลนา นิวยอร์ค และเนบราสกา ไม่ได้ยึดหลักกฎหมายเคร่งครัดตามนโยบายรัฐบาลกลาง  
โดยยอมรับว่า กัญชา คือสิ่งปกติที่ใช้ในสังคมเพ่ือความบันเทิง จึงไม่มีการพิพากษาลงโทษจําคุกกับผู้เสพ
กัญชาแต่ประการใด  

รัฐบาลกลางสหรัฐในปัจจุบันได้หันกลับมาพิจารณานโยบายการลดอันตราย (Harm Reduction 
policy) การร้องเรียนต่อฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย (The Drug Enforcement Administration: DEA) 
เพ่ือให้จัดกลุ่มกัญชาใหม่เป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มภายใต้กฎหมายควบคุมสารเสพติด (CSA) แต่ถูกปฏิเสธ 
กัญชามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดและสํานักงานอาหารและยา (The Food and Drug 
Administration) ยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้กัญชาในการรักษาพยาบาล 

เน่ืองจากการติดยาเสพติดถูกมองในแง่ดีที่สุดว่า “เป็นประเด็นปัญหาทางการแพทย์หรือ
อาชญากรรม” สรุปว่าที่จริงแล้ว การติดยาเสพติดเป็นโรคชนิดหน่ึง การครอบครองกัญชายังคงเป็นการ
กระทําผิดตามกฎหมายรัฐบาลกลาง  แต่มี 10 มลรัฐ (ปี พ.ศ. 2555) ที่มีกฎหมายเก่ียวกับกัญชาเพ่ือใช้ใน
การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่การจับกุมยาเสพติดส่วนใหญ่จะทํา โดยเจ้าหน้าที่ของมลรัฐและ
ท้องถิ่น เน่ืองจากรัฐบาลไม่สามารถบังคับให้ตํารวจรัฐและท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกลาง 
แต่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ยังคงจัดให้กัญชา เป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย  
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กฎหมายยาเสพติดประเทศเนเธอร์แลนด์ 

สําหรับกฎหมายยาเสพติด ตามกฎหมายฝิ่น (Dutch Opium Act) แบ่งยาเสพติดเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) ยาเสพติดร้ายแรง เช่น  เฮโรอีน โคเคน ยาอี และ  2) ยาเสพติดไม่ร้ายแรง เช่น ผลิตภัณฑ์กัญชา 
ผู้กระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดประเภท 1) น้ีจะต้องระวางโทษร้ายแรง แต่สําหรับผู้กระทําผิดยาเสพติด
ประเภท 2) จะไม่ถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้กระทําผิดอาญา โดยรัฐจะสร้างระบบบําบัดรักษา ให้กับผู้เสพติด 

นโยบายความผิดทางอาญาสําหรับยาเสพติดไม่ร้ายแรง เช่น การมียาเสพติดประเภทสองไม่เกิน 5 
กรัม จะไม่ถูกฟ้องร้องเป็นคดีอาญา ภายใต้คําแนะนําของ Public Prosecution Service Guideline of 
1996 เว้นแต่การกระทําดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานท่ีซึ่งมีเด็กและเยาวชนใช้เป็นปกติ  แต่ถ้าเก่ียวข้องกับยา
เสพติดประเภทแรกจะถูกลงโทษร้ายแรง และจะเพ่ิมโทษหนึ่งในสาม เพ่ิมโทษจําคุกสูงสุดอีก 12 ปี 
สําหรับการจําหน่ายยาเสพติดร้ายแรง หากกระทําผิดซ้ําเป็นนิสัย  

นโยบายยาเสพติดของเนเธอร์แลนด์มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ 1)  เพ่ือป้องกันการใช้ยาเสพติดและ
การรักษาและฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติด 2) เพ่ือลดอันตรายต่อผู้ใช้ 3) เพ่ือลดผู้ใช้ยาเสพติดและความปลอดภัย 
4) เพ่ือต่อสู้กับการผลิตและการค้ายาเสพติดภายใน  

กรณีน้ีทําให้เกิดแรงต้านระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่น ๆ เก่ียวกับนโยบาย
สําหรับกัญชา ซึ่งนักกฎหมายประเทศฝร่ังเศสและเยอรมนีสนใจแบบจําลองของดัตช์ (Dutch model) ปี 
2547 เบลเยียมและเยอรมันได้ทดลองแบบจําลองของดัตช์ แต่คนส่วนใหญ่ยังต่อต้านแบบจําลองน้ีอยู่  

เนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องอย่างมากสําหรับการพัฒนาสุขภาพและสถานการณ์ทางสังคมของ
ผู้ป่วยยาเสพติดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. 2548 กฎหมายใหม่ “Amsterdam drugs Laws”ที่
อนุญาตให้กัญชาขายในร้านกาแฟ โดยกําหนดให้คนที่มีบัตรสมาชิกสามารถเข้าร้านประเภทน้ีได้ โดยบัตร
น้ีใช้ได้เฉพาะที่อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับบัตร (เรียก 'weed pass')  
ในขณะที่การทําให้กัญชาเป็นสิ่งถูกต้องในกฎหมายของกัญชา (legalization of cannabis) ยังคงมีข้อ
โต้แย้ง การนําการบําบัดช่วยผู้ติดเฮโรอีน (heroin-assisted treatment)  

สําหรับนโยบายการลดอันตรายจากการเสพติดยาเสพติด หรือโปรแกรมการลดอันตราย (The 
Harm-Reduction programs) ได้ดําเนินการอย่างจริงจัง โดยสํานักงาน National Drug Monitor 
(NDM) ซึ่งสามารถจูงใจให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการรักษาได้มากกว่าร้อยละ 75 โดยสมัครใจได้ ระบบน้ี 
จะมีการแจกจ่ายเข็มที่สะอาดปราศจากเช้ือโรค (The needle supply and exchange programs of 
syringe)  เพ่ือลดอัตราการตายและการติดเช้ือ HIV เป็นต้น โดยจัดต้ังเป็นคลินิกผู้ป่วยนอก และศูนย์
รักษา (Both out-patient treatment center & clinic treatment center) สําหรับผู้ติดยาเสพติดทุก
ประเภท ซึ่งประสบผลสําเร็จอย่างมากในการลดจํานวนผู้เสพยา และลดอัตราการเสพยาเสพติดลง  
เนเธอร์แลนด์ยังใช้ระบบบังคับบําบัดสําหรับผู้ติดยาจนเป็นนิสัย ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการรักษาและจําคุกผู้
น้ันไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี พร้อมกับการฝึกอบรมอาชีพไปพร้อม ๆ กัน   

นโยบายยาเสพติดของชาวดัตช์ได้ช่ือว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ยืนนอกกระแสหลักระหว่างประเทศ
ของการควบคุมยาเสพติด ลักษณะของนโยบายน้ีก็คือความพยายามท่ีจะหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่าง
ด้านหน่ึงเน้นการลดอุปทาน โดยวิธีการพิจารณาคดีและอีกด้านหน่ึง ลดทั้งความต้องการและสุขภาพรอง
อันตรายโดยวิธีการของวิธีการสาธารณสุข 

  



141 
 

 3) เสนอรูปแบบกฎหมายและแนวทางการควบคุมยาเสพติด 

 หลักการจากอนุสัญญาที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง ในฐานะที่เป็นกฎหมายทั่วไป กล่าวคือเมื่อ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลครอบครอง ซื้อ หรือเพาะปลูกยาเสพติด เพ่ือบริโภคส่วนบุคคล แต่ละรัฐภาคีต้องใช้
มาตรการทางอาญาในพฤติการณ์เหล่าน้ี โดยแต่ละรัฐที่มีอํานาจในการตัดสินใจว่า การครอบครองยาเสพ
ติดเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคลเป็นความผิดทางอาญาภายในประเทศของตน 

รัฐภาคีอาจตัดสินใจที่จะใช้มาตรการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความเชื่อมั่นหรือการลงโทษเม่ือบุคคล
กระทําผิดลหุโทษ (minor offense) ตามกฎหมายภายในประเทศ เมื่อมีการครอบครอง การซื้อ หรือการ
เพาะปลูกของยาเสพติดที่เป็นการบริโภคส่วนบุคคล แต่ละรัฐมีอํานาจในการตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการ 
เช่น การรักษาของผู้กระทําความผิด การศึกษา การดูแลหลังบําบัด การฟ้ืนฟูหรือบูรณาการทางสังคม 
หรือที่จะประยุกต์บางมาตรการหรือการลงโทษ 

กรณีมีมาตรการเพ่ิมเติมอาจต้องนํามาดําเนินการเมื่อผู้กระทําผิดเป็นผู้เสพติด การประชุมยาเสพ
ติดส่งเสริมการยอมรับของความหลากหลายของมาตรการศึกษาและการแพทย์เพ่ือป้องกันไม่ให้ปริมาณ
การใช้ยาเสพติด 

 การคํานึงถึงสิทธิทางสุขภาพและสิทธิมนุษยชน ด้วยการมองว่าการเป็นผู้เสพติดยาเป็นโรค
มากกว่าเป็นอาชญากร การลดทอนความผิดทางอาญา (Decriminalization) ควบคู่กับนโยบายรักษาผู้ติด
ยา ภาคสมัครใจ และเป็นความลับ (Harm reduction process) โดยไม่มีกระบวนการทางคดีอาญา แต่
ทําให้จํานวนผู้ติดยาเสพติดและผู้ติดเช้ือ HIV ลดลงด้วย  

 รูปแบบการควบรวม พ.ร.บ. 7 ฉบับ เข้าด้วยกัน มีทั้งสิ้น 435 มาตรา แบ่งเป็น 3 ภาค ภาค 1 
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ซึ่งภาพรวมเน้นการควบคุมยาเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ภาค 2 
การดําเนินคดียาเสพติด และภาค 3 การบําบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และมาตรการ
อ่ืนแทนการลงโทษ  

- สาระสําคัญในภาค 1  คือ ภาคความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ซึ่งจะมีการปรับปรุงระบบกําหนด
โทษกับกลุ่มผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ มีโทษสูงสุดประหารชีวิต ได้แก่ ผู้ค้า
รายใหญ่และผู้ผลิต-ส่งออก ซึ่งต้องโทษประหารหรือจําคุกตลอดชีวิต ยังเหมือนเดิม ส่วนผู้ค้าผู้ผลิตและ
ส่งออก ที่เป็นเครือข่ายอาชญากรรม จําคุกสูงสุดจํานวน 30 ปี กลุ่มแรงงานรับจ้างขน และผู้ค้ารายย่อย 
จําคุกสูงสุดจํานวน 20 ปี กลุ่มผู้นําเข้า ส่งออก ลําเลียง จําหน่าย หรือครอบครองยาเสพติด จําคุกสูงสุด
จํานวน 10 ปี ผู้ค้ารายย่อยที่จําหน่ายให้ผู้เสพโดยตรง โทษจําคุกสูงสุดจํานวน 5 ปี  

- ภาค 2 การดําเนินคดียาเสพติด สําหรับการปรับปรุงฐานความผิดและบทลงโทษโดยให้ยกเลิก
ระบบนับเม็ด แต่นําระดับของการกระทําความผิดโดยใช้พฤติการณ์ บทบาทที่เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพ
ติด ความร้ายแรงของการกระทําความผิด และปริมาณยาเสพติด เป็นเครื่องกําหนดโทษ รวมทั้งมี
แนวความคิดเพ่ิมดุลพินิจให้ศาลด้วยเพราะท่ีผ่านมาศาลต้องตัดสินพิพากษาลงโทษในคดียาเสพติดตามท่ี
กฎหมายกําหนดโทษเอาไว้  

ผู้ต้องสงสัยเป็นเด็กหรือสตรี หรือเป็นผู้ถูกใช้จ้างวานให้กระทําความผิด พนักงานเจ้าหน้าที่อาจ
เสนอความเห็นในสํานวนเพ่ือขอให้ศาลใช้มาตรการอ่ืนแทนการลงโทษได้ โดยคํานึงถึงประเภทและ
ปริมาณยาเสพติด รวมถึงพฤติการณ์แวดล้อม 



142 
 

การเปิดช่องให้ศาลมีโอกาสใช้ดุลยพินิจในการลงโทษจําคุก หรือการปรับที่น้อยกว่าอัตราโทษขั้น
ตํ่าที่กําหนดไว้สําหรับความผิดน้ัน เมื่อมีเหตุอันสมควรเฉพาะราย โดยพิเคราะห์ถึงความร้ายแรงของการ
กระทําความผิด ฐานะของผู้กระทําความผิด และพฤติการณ์ที่เก่ียวข้อง การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้อง
ดําเนินการให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ปราบปราม ป้องกัน และบําบัด  

- ภาค 3 การบําบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษ  

ผู้ติดยาเสพติดได้เน้นการสมัครใจเข้ารับการบําบัด โดยให้ศูนย์คัดกรองทําการตรวจประวัติและ
คัดแยกเพ่ือส่งบําบัดในสถานที่ที่เหมาะสม 

ผู้เสพให้นําตัวไปบําบัดรักษาโดยต้องอยู่ภายใต้แผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่เกิน 3 
ปี ทั้งน้ีหากผู้เข้ารับการบําบัดยังมีพฤติการณ์ขายยาเสพติดหรือเป็นอันตรายต่อสังคม ก็ให้นําตัวไป
ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดได้ผ่านการพิจารณาและรัฐมนตรีมีมติ (12 เมษายน 2559) มีการ
แก้ไขเนื้อหาของกฎหมายยาเสพติดในหลายประเด็น งานวิจัยน้ีจะมีข้อมูลสนับสนุนหรือเป็นแนวทางการ
จัดทํากฎหมายลําดับรอง เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เง่ือนไขในการดําเนินการต่างๆ ตามความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เช่น กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  

 จากการทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะดังน้ี 

1) กระบวนการดําเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นการสอบสวน การนําหลักการสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และกฎหมายเก่ียวกับ
การฟอกเงินมาบังคับใช้ในการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารของผู้ต้องสงสัย การใช้มาตรการพิเศษซึ่งจําเป็นต้อง
กําหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ด้านยาเสพติดอย่างเคร่งครัด  

2) นโยบายมุ่งปราบปรามการเสพยาเสพติด เน้นที่การบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับระบบ
สาธารณสุข รวมถึงการทํางานเชิงป้องกันมากกว่า โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนดังเช่นตัวอย่างในประเทส
ญี่ปุ่น และจัดต้ังโครงการ/สถาบันที่เก่ียวข้องกับสุขภาพจิตและการติดยา การให้ความรู้ถึงอันตรายของยา
เสพติดต่อสังคมและโรงเรียน รวมทั้งการมีระบบที่ปรึกษาสายด่วน 24 ช่ัวโมงดังตัวอย่างในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ได้  

3) การนําแนวคิดเรื่องสิทธิทางสุขภาพและสิทธิมนุษยชนมาใช้ในแนวทางการส่งเสริมและป้องกัน
ด้านสาธารณสุขเป็นสําคัญ ผู้เสพติดควรได้รับการบําบัดรักษาโดยวิธีการทางด้านการแพทย์ แม้ว่าจะเป็น
ผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอ่ืน แต่หากมีการคํานึงถึงเร่ืองสุขภาพไปพร้อมกัน
ก็ต้องมีสิทธิในการได้รับการรักษาทางการแพทย์ และควรได้รับการปฏิบัติในกระบวนการบําบัดที่เหมือน
ผู้ป่วย ตัวอย่าง กรณีประเทศเนเธอร์แลนด์ที่หาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างด้านหนึ่งเน้นการลดอุปทาน 
โดยวิธีการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี และอีกด้านหน่ึง คือลดทั้งความต้องการและลดอันตรายโดยวิธีการ
ของวิธีการสาธารณสุข 

 4) การนํามาตรการทางเลือกแทนการลงโทษทางอาญา การลดทอนการเป็นความผิดทางอาญา 
(decriminalization) ในกรณีที่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดมาใช้บังคับ และผู้เสพ ผู้ติด หรือ
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การครอบครองเพ่ือเสพ  ในสหราชอาณาจักร ภายใต้กฎหมายเอ็มดีเอจําแนกยาเสพติดที่มี “มีอันตราย
ที่สุด” และรับโทษที่รุนแรงที่สุด กรณีกัญชาเป็นยาเสพติดที่ยังคงห้ามใช้ สําหรับความผิดเก่ียวกับกัญชา
น้ัน การใช้วิธีการตักเตือน และเงินค่าปรับ การบันทึกประวัติผู้ติดยา 

5) นโยบายความร่วมมือในการรักษาบําบัด โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน กระทรวง
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตํารวจ  รวมถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น การใช้ยาส่วนบุคคล
กรณี โดยเฉพาะควรได้รับการกําหนดเป็นกฎหมายลําดับรอง ได้แก่ 1) การใช้ยาเพ่ือลดความเจ็บปวดจาก
มะเร็งซึ่งทําลายคุณภาพชีวิต 2) การส่งเสริมให้มีการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน โดย
การควบคุมความสมดุลและการเข้าถึงยาเสพติด เช่นเดียวกับในประเทศญี่ปุ่น  
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