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บทคัดยอ 
 

 ในปจจุบันยาเสพติดชนิดดั้งเดิมที่ไดจากธรรมชาติจะลดปริมาณลงอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากตองอาศัยกระบวนการผลิตที่ยุงยาก ใชพื้นที่ในการเพาะปลูกมาก ใชเวลานาน และตอง
อาศัยฤดูกาล ในขณะที่วิทยาการทางเคมีมีความเจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ทําใหการสังเคราะห
ยาเสพติดจากสารตั้งตนและเคมีภัณฑโดยกระบวนการทางเคมีสามารถทําไดงาย ใชพื้นที่และเวลา
นอย ไมตองอาศัยฤดูกาล จึงทําใหยาเสพติดประเภทสังเคราะหเหลานี้เขามาแทนที่ยาเสพติด
ประเภทดั้งเดิมที่มีตนกําเนิดจากพืช และมีผลทําใหยาเสพติดประเภทสังเคราะหแพรระบาดไปยัง
ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก รวมท้ังประเทศไทยไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงแตเดิมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ปราบปรามยาเสพติดมักมุงเนนในการดําเนินคดีเฉพาะกับตัวยาเสพติด หรือเมื่อมีการลงมือผลิต          
ยาเสพติดเรียบรอยแลวเทานั้น แตไมมุงเนนในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใช
ในการผลิตยาเสพติด ทําใหเกิดปญหาการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด ไมวาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือในคดีเกี่ยวกับ
ทรัพยสินของผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเปนชองวางของกฎหมาย และยังผลทําใหมี
การลักลอบคาสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดอยูในปจจุบัน ดังนั้น 
วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงเนนศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีและที่มาของการบังคับใชกฎหมายในการ
ดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด เพื่อนํามาพิจารณาถึงเหตุผลที่
ไมสามารถบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต          
ยาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบวา แนวความคิดที่จะบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุม
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหครอบคลุมทุกชนิดยอมเปนไปไมได 
เนื่องจากสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดเหลานั้นมีทั้งประโยชนและโทษ
ในเวลาเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม เพื่อเปนการแกไขปญหาการนําสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปน 
ที่ใชในการผลิตยาเสพติดไปผลิตยาเสพติด หนวยงานที่มีหนาที่ในการปราบปรามและแกไขปญหา 
ยาเสพติด ควรมุงเนนไปถึงการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต             
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ยาเสพติดของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแตของกลางในคดียังเปนสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑที่เตรียมการจะนําไปผลิตยาเสพติด โดยไมตองรอใหมีการลงมือผลิตยาเสพติดสําเร็จกอน
จึงเขาจับกุมโดยการนํามาตรการสมคบตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ 
ผลิตยาเสพติดเหลานี้ อันถือวาเปนการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกันนี้จะตองเพิ่มมาตรการ 
ในการลงโทษทางวินัยแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่ละเวนหรือละเลยไมดําเนินคดีประเภทนี้  
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ABSTRACT 
 

 Now’s a day, the traditional narcotics which are come from natural products will 
continuous reducing because they are depend on complicated processing, needed a lot of area to 
plant, used very long period of time, and depended on seasons. Which is the new technology has 
been developed everyday, it uses less time and area cause the easier generating narcotics and 
essential chemicals, the chemical narcotics are replacing the traditional narcotics, which are 
produced from plants. This effect causes the chemical narcotics spread through out the world 
rapidly. In the past, the narcotics suppression agencies concentrated to take legal actions on 
narcotics itself or when the narcotics were produced only, yet they did not concentrate to take 
legal actions on the essential chemicals which are necessary to produce narcotics. The lacking of 
concentration to take legal actions on the essential chemicals which are necessary to produce 
narcotics causes the loop hole to enforce the laws of narcotics suppression and even the laws of 
assets recovery involved in the commission of narcotics. This loop hole makes the criminals 
continue smuggle to sell and produce the essential chemicals which are necessary to produce 
narcotics. This thesis concentrated studied on idea, theory and the original of laws enforcement to 
take legal action on the essential chemicals which are necessary to produce narcotics to consider 
the reasons of why the legal actions on the essential chemicals which are necessary to produce 
narcotics are not effective.  
 From the study, found the idea to legislate the law to control the essential chemicals 
which are necessary to produce narcotics is impossible because the essential chemicals, which are 
necessary to produce narcotics, have both benefits and hazards at the same time. However, in 
order to solve the problem of using the essential chemicals to produce narcotics, the law 
enforcement agencies shall concentrate on taking the legal actions to the essential chemicals 
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which are necessary to produce narcotics more efficiency by arresting the essential chemicals 
which are necessary to produce narcotics before the narcotics can be produced. Thus, the law 
enforcement agencies shall use Act on Measures for the Suppression of Offenders in an Offence 
Relating to Narcotics, B.E. 2534 (1991) to prosecute on the essential chemicals which are 
necessary to produce narcotics for making the laws are more efficiency. Also, we shall add the 
measurement to punish the officers who ignore, avoid or neglect to do so at the same time.            
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งจากศาสตราจารย           
วีระพงษ บุญโญภาส ที่ไดสละเวลาอันมีคาของทานรับเปนอาจารยที่ปรึกษา ตลอดจนไดให
คําปรึกษาและคําแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชน ดวยความเอาใจใสตลอดมา จึงขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย  ดร.พีรพันธุ พาลุสุข ที่สละเวลาอันมีคาของทานรับเปน
ประธานกรรมการ และไดใหคําแนะนํา ตลอดจนชวยแกไขขอบกพรองตางๆ ขอกราบขอบพระคุณ 
อาจารยอรรณพ ลิขิตจิตถะ รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ที่สละเวลาอันมีคาของทานรับ
เปนกรรมการ รวมทั้งไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําตางๆ เปนอยางดียิ่งเสมอมา และขอกราบ 
ขอบพระคุณอาจารย ดร.อุทัย อาทิเวช ที่สละเวลาอันมีคาของทานรับเปนกรรมการ และไดให
คําแนะนํา ตลอดจนชวยแกไขขอบกพรองตางๆ ใหสําเร็จไปดวยดี  
 ขอกราบขอบพระคุณ ทานชาติชาย สุทธิกลม ที่ปรึกษาดานปองกันและปราบปราม            
ยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) และทาน
กอบกูล จันทวโร ที่ปรึกษาดานกฎหมายยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ที่สละเวลาอันมีคาของทาน 
และไดใหคําแนะนํา รวมทั้งความรูที่เกี่ยวของที่นํามาใชในการแกไขขอบกพรองตางๆ   
 ขอขอบพระคุณ คุณวิเชษฐ พุทธวิริยากร ผูอํานวยการสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน
ยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. คุณอนันต ทองระยา ผูชวยผูอํานวยการสํานักปราบปรามยาเสพติด 
สํานักงาน ป.ป.ส. และคุณนรเทพ พุทธิเภสัช ที่สละเวลาอันมีคาของทาน และไดใหคําแนะนํา 
รวมทั้งความรูที่เกี่ยวของที่นํามาใชในการแกไขขอบกพรองตางๆ   
 ทายที่สุดนี้ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาเปนอยางสูง ที่ใหการสนับสนุนและ
เปนกําลังใจใหกับผูเขียนเสมอมาจนสําเร็จการศึกษา รวมทั้งขอมอบความดีใหกับครอบครัวที่เปน
กําลังใจใหกับผูเขียนเสมอมาจนสําเร็จการศึกษาเชนกัน 
 
       
  ไกรเลิศ ดาวเรือง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  สังคมมนุษยเปนสังคมที่สลับซับซอนมาก และมนุษยมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา 
ทั้งในดานที่ดีเปนคุณประโยชน หรือในดานที่ไมดีเปนพิษภัยตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยรอบ 
มนุษยรูจักการใชสารจากพืช หรือสัตว ตลอดจนสารเคมีที่ไดจากธรรมชาติ มาใชเปนยารักษาโรค 
เพื่อบําบัด รักษาควบคุม ยับยั้ง หรือ เสริมสรางภูมิตานทานโรค และสภาพแวดลอม นอกจากนั้น
มนุษยยังนําสารเคมีที่ไดจากธรรมชาติ มาใชเพื่อการบันเทิง การสังคม สวนใหญสารที่มนุษย
นํามาใชเปนสารที่ออกฤทธิ์กระตุนหรือกด ประสาท และเมื่อนํามาใชในทางที่ผิด (Drug abuse) 
จึงเปนที่มาของการเสพติด (Addict) ซ่ึงทําใหกอเกิดปญหาและวิกฤตใหแกสังคมมนุษย ไมวา
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
 วิวัฒนาการและการแพรระบาดของยาเสพติด มีองคประกอบอยูหลายประการ 
บางชวงเวลามีการแพรระบาดของยาเสพติดชนิดหนึ่ง เมื่อมีการควบคุมหรือหามนําเขาอยางเขมงวด         
ก็จะทําใหลดการแพรระบาดไดระยะหนึ่ง หลังจากนั้นจะเริ่มมีการระบาดของยาเสพติดชนิดใหม
เกิดขึ้น ตัวอยางกรณีของยาบา แตเดิมเรียกกันวายามา เพราะทําใหผูเสพมีความขยันและอดทน
เหมือนมา ซ่ึงเปนที่นิยมของผูใชแรงงาน และเมื่อมีการออกกฎหมายควบคุมอยางเขมงวดในการ
จําหนาย และการนําเขาซ่ึงสารตั้งตนและเคมีภัณฑที่ใชในการผลิตยาบา จนทําใหเกือบจะไมมีการ
ใชยาบาในประเทศ  ตอมาเมื่อประมาณป พ.ศ. 2524 ไดมีการนําเอาสารอีเฟดรีน (Ephedrine) มาใช
ทดแทน และเนื่องจากสารอีเฟดรีน มีฤทธิ์ในการบีบหัวใจคอนขางมาก จึงไมเปนที่นิยม และกลุม
ผูใชเชื่อวาเปนยาบาเทียม หลังจากนั้นตอมาในป พ.ศ. 2531 พบวามีการผลิตยาบาขึ้นภายในประเทศ 
โดยการนําเอาสารออกฤทธิ์กระตุนประสาทประเภทเมทแอมเฟตามีน(Methamphetamine) มาผลิต
เปนยาบา และตอมาไดมีการพัฒนากรรมวิธีโดยการนําเอาอีเฟดรีน(Ephedrine) มาเปนสารสําหรับ
ผลิตหัวเชื้อยาบา สงผลใหมีการแพรระบาดอยางรุนแรงในปจจุบัน ซ่ึงยาเสพติดในปจจุบันมีดวยกัน
หลายชนิด ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และเกิดขึ้นจากการสังเคราะหของมนุษย แตที่เปนปญหา
สําคัญอยางมากในปจจุบัน ไดแก ยาเสพติดที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะหของมนุษย เพราะสามารถ
สังเคราะหหรือผลิตไดครั้งละมากๆ ใชเวลาเร็ว ใชพื้นที่นอย และกระบวนการผลิตไมซับซอนโดย
การนําสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดมาผานกระบวนการสังเคราะหจนได
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ยาเสพติดประเภทใหม เชน ฝน สังเคราะหไดเปน เฮโรอีน หรือการนํายาลดน้ํามูก แกคัดจมูก ซ่ึงมี
สารซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) เปนสวนผสมมาแปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปจากยาลดน้ํามูก           
ยาแกคัดจมูก มาเปนสารซูโดอีเฟดรีน ซ่ึงจัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และสามารถนํามาสังเคราะหใหเปนเมทแอมเฟตามีนหรือ
ยาบา หรือ ไอซ เปนตน   
  สารตั้งตน (Precursor) คือวัตถุดิบ หรือสารเคมีหลักที่นํามาใชในการผลิตเปนยาเสพติด 
สามารถเรียกโดยรวมวา สารตั้งตน สารจําพวกนี้ตองมีโมเลกุลหรือสูตรทางโครงสรางหลัก
เหมือนกันกับยาเสพติดที่ผลิต คือ เปนอนุพันธ หรือตระกูลเดียวกัน แตอาจมีบางสวนของสูตร
โครงสรางที่แตกตางกันได จึงทําใหสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรโครงสรางกลับไปกลับมาได ถามีการ
เติมหรือตัดโครงสรางบางสวนออกเทานั้น เชน ฝนเปนสารตั้งตนที่ใชในการผลิต เฮโรอีน โดยการ
สกัดฝนจะได มอรฟนและโคเดอีน เปนหลัก เมื่อเติมสารเคมีบางอยางเขาไปจะทําใหโมเลกุลของ
มอรฟน 2 โมเลกุลติดกัน ก็จะไดโมเลกุลของเฮโรอีน และถาทําการเติมกรดบางชนิดลงไปใน
เฮโรอีน ผลที่ไดจะเปนมอรฟน และโคเดอีน สวนอีเฟดรีน เปนสารตั้งตนในการผลิตยาบา        
(เมทแอมเฟตามีน) ซ่ึงบางกรณีสามารถเปลี่ยนไปเปน แอมเฟตามีน ไดเชนกัน 
 เคมีภัณฑ(Essential Chemical) คือสารเคมีจําเปนอื่นๆ ที่นํามาประกอบใชใน
กระบวนการผลิตยาเสพติด เรียกวา เคมีภัณฑ สารจําพวกนี้เปนองคประกอบสําคัญจะทําหนาที่ใน
การเรงปฏิกิริยา ปรับสภาพ ตัดตอพันธะระหวางโมเลกุล หรือเปนตัวเติมโมเลกุลบางชนิด ทําให
สารตั้งตนเปลี่ยนเปนสารเคมีหรือยาเสพติดที่ตองการได เคมีภัณฑเหลานี้ ไดแก อาเซติกแอน 
ไฮไดรด (Acetic Anhydride), คลอโรฟอรม (Chloroform) และอีเทอร (Ether) เปนตน 

สารตั้งตน (Precursor) และเคมีภัณฑ (Essential Chemical) ดังกลาว สามารถนําไปใชได 
2  ดาน  คือ ในดานแรก เปนการนําไปใชในลักษณะเปนภัยรายตอสังคม (Dark Site) เชน นําไป 
ใชผลิตยาเสพติดดัง เชนที่กลาวมาขางตน  สวนอีกดานเปนการนําไปใชในลักษณะเปน 
คุณประโยชนตอสังคม และเศรษฐกิจ (Goog Site) เชน นําไปใชในการทํายารักษาโรค หรือนํา  
ไปใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวา การที่สารตั้งตน (Precursor) และเคมีภัณฑ 
(Essential Chemical) ดังกลาว มีโทษมหันต และมีคุณอนันต อันเปนปญหาอยางยิ่งในการพิจารณา
วา สารตั้งตน(Precursor) และเคมีภัณฑ(Essential Chemical) ชนิดใด จะตองถูกควบคุมโดย
กฎหมาย หรือจะตองดําเนินคดี และมีบทลงโทษอยางเครงครัด หรือไม อยางใด 
 องคการสหประชาชาติไดยกรางอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบ
คายาเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอประสาท ค.ศ.1988 (United Nation Convention Against Illicit 
Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances, 1988) ซ่ึงประเทศไทยไดเขาเปนภาคีใน
อนุสัญญาแลว โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2545 เปนตนมา มีผลทําใหประเทศไทยตอง
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มีการปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในประเทศ และปฏิบัติตามขอกําหนดของการควบคุมสารเคมีที่
กําหนดไวตามอนุสัญญาฉบับดังกลาว  
 ปจจุบันประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด เพื่อบังคับใชกฎหมายในการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติด โดยการพิจารณาคัดเลือกสารที่มีขอมูลวามีการใชสารตั้งตนและเคมีภัณฑในการผลิต
ยาเสพติด ประเภทเฮโรอีน และแอมเฟตามีน เปนหลักสําคัญ เพื่อดําเนินการควบคุมโดยการออก
กฎหมายภายในประเทศอนุวัตตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคา                  
ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ซ่ึงในปจจุบันมีทั้งสิ้น จํานวน 23 ชนิด 
แบงเปน 2 บัญชี คือ บัญชี 1 จํานวน 14 ชนิด และบัญชี 2 จํานวน 9 ชนิด แตอยางไรก็ตามสารเคมีที่
ประเทศไทยมีการควบคุมนอกเหนือจากสารเคมีที่ควบคุมตามบัญชี 1 และบัญชี 2 ของทาย
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท ค.ศ.1988 อีกจํานวน 33 ชนิด1  
 การลักลอบผลิตยาเสพติดในปจจุบัน โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทที่เกิดจากการ
สังเคราะหสารตั้งตน (Precursor) และเคมีภัณฑ (Essential Chemical) บางชนิด ไดมีการพัฒนา
วิธีการ และขั้นตอนในกระบวนการผลิตยาเสพติดไปมาก ตัวอยางที่เห็นไดชัดในปจจุบัน เชน กรณี 
การจับกุมยาแกหวัด หรือยาลดน้ํามูกที่มีสวนผสมของซูโดอีเฟดรีน น้ําหนักรวม 192.20 กิโลกรัม 
ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสงไปประเทศออสเตรเลีย2 ซ่ึงมีจําหนายโดยทั่วไปในทองตลาด การใชที่ถูก
กฎหมาย คือ ใชในอุตสาหกรรมผลิตยาลดน้ํามูก หรือยาแกหวัด สามารถซื้อหาไดโดยงาย เพราะ 
ไมมีกฎหมายควบคุมในการซื้อหรือครอบครอง แตจะมีกฎหมายควบคุมในการจําหนาย โดยยา 
ลดน้ํามูก หรือยาแกหวัดดังกลาวจะมีสารซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) เปนสวนผสมอันเปน
สารตั้งตน (Precursor) จําเปนที่ใชในการผลิตเมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบา หรือ ไอซได จะเห็นไดวา
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดเหลานี้ สามารถผลิตใหเปนยาเสพติดได แต
เจาหนาที่ก็ไมสามารถดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดเหลานี้ 
 
                                                           

1  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.  (2549, 22 
กันยายน).  สารต้ังตนและเคมีภัณฑท่ีใชในการลักลอบผลิตยาเสพติด.  สืบคนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551.  จาก 
http://www.thaifda.com/editor/data/files/narcotic/ type-of-narcotic/precursors.htm 

2  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด.  (2551, 25 พฤศจิกายน). บช.ปส. รวมกับ 
สภ.เมืองภูเก็ต  จับกุม  1  คน  เตรียมลักลอบนํายาแกหวัด/ลดน้ํามูกท่ีมีสวนผสมของซูโดอีเฟดรีน น้ําหนักรวม  
192.20 กิโลกรัม สงจาก จ.ภูเก็ต ไปประเทศออสเตรเลีย.  สืบคนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551. จาก
http://www.oncb.go.th/PortalWeb/applications/collaboration/newsDrug/user/internet/viewDetail.do?newsId=570. 
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ได โดยเฉพาะขอหาผลิตยาเสพติดใหโทษ หรือผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท อันเปน 
ปญหาในการดําเนินคดียาเสพติดกับผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาทไดทั้งหมด อันมีผลในทางกฎหมายทําใหไมสามารถดําเนินคดีกับทรัพยสินของ
ผูกระทําความผิดเหลานี้ได จึงเปนที่คาดหมายไดวาในอนาคตจะมีสารตั้งตนและเคมีภัณฑอีกหลาย
ชนิดจะถูกลักลอบคาหรือลักลอบนําไปผลิตยาเสพติดอยางแนนอน เนื่องจากปญหาการลักลอบ 
นําสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดไปผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบาน 
เชน ประเทศสหภาพพมา สาธารณะรัฐประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเชีย ประเทศ                   
ฟลิปนส และประเทศอินโดนีเซีย ยังมีอยูอยางสม่ําเสมอ  
 แตเดิมหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดมักมุงเนนในเรื่องการ
ปราบปรามและการดําเนินคดีเฉพาะกับคดีที่มีตัวยาเสพติด หรือเมื่อมีการลงมือผลิตยาเสพติด
เรียบรอยแลว แตไมมุงเนนในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต               
ยาเสพติด3 หรือเมื่อมีการตระเตรียมนําสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดมา
ผลิตยาเสพติด ทําใหการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดของ
ประเทศไทยขาดประสิทธิภาพไมสามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดดังกลาวได ไมวาในคดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือในคดีเกี่ยวกับทรัพยสินของผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด          
แมกระทั้งความผิดฐานฟอกเงินก็ไมสามารถดําเนินคดีไดเนื่องจากไมมีความผิดมูลฐาน อันเปน
ชองวางของกฎหมายและยังผลทําใหมีการลักลอบคาสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติดอยูในปจจุบัน อีกทั้งการมุงเนนในเรื่องการปราบปรามและการดําเนินคดีเฉพาะกรณีที่มี
ตัวยาเสพติด หรือเมื่อมีการลงมือผลิตยาเสพติดเรียบรอยแลว เปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ ไมได
แกไขปญหาที่ตนเหตุ ซ่ึงถือวาเปนการแกไขปญหาในเชิงรับมากไป อันเปนเหตุผลประการสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหการแพรระบาดของยาเสพติดในปจจุบันรุนแรงจนเปนภัยคุกคามตอความ
มั่นคงของประเทศชาติอยางมาก จนนับวาเปนปญหาหลักของรัฐบาลในการกําหนดเปนนโยบายใน
การแกไขอยางเรงดวนในอันดับตนๆ ของประเทศ  ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหา             
ยาเสพติดที่ตนตอของปญหาอยางแทจริง หนวยงานที่มีหนาที่ในการปราบปรามและแกไขปญหา            
ยาเสพติด ควรมุงเนนไปถึงการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติดของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มตั้งแตของกลางในคดียังเปนสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑที่เตรียมการจะนําไปผลิตยาเสพติด โดยไมตองรอใหมีการลงมือผลิตยาเสพติดสําเร็จกอน

                                                           
3  อรรณพ ลิขิตจิตถะ.  (ม.ป.ป.).  การดําเนินคดีสารตั้งตนและเคมีภัณฑท่ีใชในการผลิตยาเสพติด. 

หนา 10. 
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จึงเขาจับกุมอันถือวาเปนการบังคับใชกฎหมายในการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชใน
การผลิตยาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีกับ
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดทั้งของไทยและตางประเทศ เพื่อประโยชน
ตอการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1.2.2 เพื่อศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด ทั้งของไทยและตางประเทศ   
 1.2.3 เพื่อศึกษาถึงปญหาการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปน
ในการผลิตยาเสพติด ทั้งของไทยและตางประเทศ  
 1.2.4 เพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงแนวทางในการแกไข เปล่ียนแปลงกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ปฏิบัติตาง  ๆที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใช
ในการผลิตยาเสพติดของประเทศไทยใหเหมาะสม และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยู
ในปจจุบัน อันเปนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของไทยโดยตรง และเปนแบบอยางใหกับ
ประเทศเพื่อนบานที่มีลักษณะโครงสรางทางภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกจิคลาย
กับประเทศไทยนําไปปรับใชในอนาคต อันเปนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของไทย 
โดยออม 

 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา  
 การบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งตน (Precursor) และเคมีภัณฑ 
(Essential Chemical) จําเปนที่ใชในผลิตยาเสพติดในปจจุบัน ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนิน
คดีอาญา การดําเนินคดีทรัพยสิน การดําเนินการตอของกลางที่เปนสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปน 
ที่ใชในการผลิตยาเสพติด รวมทั้งการนําสืบ และรับฟงพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับสารตั้งตน
และเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด ยังไมมีประสิทธิภาพและความชัดเจน ตลอดจน
กฎหมายยังมีชองวาง และไมสอดคลองกับสภาพปญหาการลักลอบผลิตยาเสพติดในปจจุบันที่มีการ
พัฒนาไปมาก ทําใหเกิดปญหาการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดเปนอยางมากอันสงผลกระทบกระเทือนตอการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด จึงจําเปนตองมีการแกไขและเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายใน

DPU



   

   
6 

การดําเนินคดีสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด เพื่อลดปญหาการลักลอบคา
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดและผลิตยาเสพติดไดดียิ่งขึ้น  
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 เอกสารการศึกษาวิจัยฉบับนี้ เปนการศึกษาและวิจัยถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับ
ใชกฎหมายในการดําเนินคดีสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนในการผลิตยาเสพติด โดยมุงเนนถึง 
การดําเนินคดีกับสารตั้งตน (Precursor) และเคมีภัณฑ (Essential Chemical) จําเปนที่ใชในผลิต
ยาเสพติดของไทยและตางประเทศ  กอนที่จะมีการลงมือผลิตยาเสพติด เพื่อประสงคใหใช 
ผลการศึกษาและวิจัยเปนแนวทางปฏิบัติหรือปรับปรุงและแกไขกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ที่จะ
นํามาใชในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในปจจุบันและอนาคต ใหดียิ่งขึ้นตอไป  
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงใชวิธีการ (Method) 
แยกแยะ แจกแจง จัดหมวดหมู องคความรูจากเอกสาร และศึกษาขอมูลท่ีผสมผสานกันระหวาง
การศึกษาเอกสารตางๆ ซ่ึงในการศึกษาเอกสารไดใชเอกสารทั้งขั้นปฐมภูมิ (Primary document)  
อันไดแกตัวบทกฎหมายในรูปแบบของประมวล และเอกสารในขั้นทุติยภูมิ (Secondary document) 
ไดแกผลการวิจัย หนังสือ วิทยานิพนธ และเอกสารตางๆ ในรูปแบบอื่นที่ เกี่ยวของ รวมทั้ง
อินเตอรเน็ทแหลงขอมูลของเอกสารไดมาจากแหลงตาง ๆ ไดแก หองสมุดมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จากนั้นไดนํา
ขอมูลทั้งหลายมาทําการวิเคราะหเพื่อตอบคําถามของการวิจัย (Research Question) โดยใชวิธีการ
วิเคราะหใหสอดคลองกับประเด็นที่ไดตั้งสมมุติฐานไวภายใตหลักการ แนวความคิดและทฤษฎี 
ทางกฎหมาย และแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีกับ
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดทั้งของไทยและตางประเทศ เพื่อประโยชน
ในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต               
ยาเสพติดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1.6.2 ทําใหทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีสารตั้งตน
และเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดทั้งของไทยและตางประเทศ   
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 1.6.3  ทําใหทราบถึงปญหาการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนในการผลิตยาเสพติด ทั้งของไทยและตางประเทศ  
 1.6.4  เปนแนวทางในการแกไข เปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ และระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด
ของประเทศไทยใหเหมาะสม และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน อันเปน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของไทยโดยตรง และเปนแบบอยางใหกับประเทศเพื่อนบาน
ที่มีลักษณะโครงสรางทางภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจคลายกับประเทศ
ไทยนําไปปรับใชในอนาคต อันเปนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของไทยโดยออมดวย 
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แนวความคดิและทฤษฎีการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีกับ 
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด 

 
 ในการศึกษาถึงปญหาการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดนั้น จําเปนตองทราบถึงสภาพปญหาการดําเนินคดีกับ 
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด ขอบเขตของสารตั้งตนและเคมีภัณฑ 
จําเปนที่ใชในผลิตยาเสพติด กระบวนการผลิตยาเสพติด รวมตลอดถึงแนวความคิดและทฤษฎี 
ที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจถึงที่มาและความสําคัญของปญหาการบังคับ
ใชกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด เพื่อเปน
แกไขปญหาการผลิตยาเสพติดและการลักลอบคาสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติด มิใหสามารถนําไปผลิตยาเสพติดได  
 
2.1 สภาพปญหาการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนท่ีใชใน
การผลิตยาเสพติด 
 ปญหาการลักลอบผลิตยาเสพติดในปจจุบัน โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทที่เกิดจาก 
การสังเคราะหสารตั้งตน (Precursor) และเคมีภัณฑ (Essential Chemical) จะมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากยาเสพติดประเภทที่เกิดจากธรรมชาติ เชน ฝน กัญชา และพืชเสพติดอื่นๆ มีแนวโนมที่
ลดลง เนื่องจากไมมีพื้นที่เพาะปลูก อันเนื่องมาจากปญหาประชากรเพิ่มขึ้นแตพื้นที่สําหรับที่อยู
อาศัยและทําการเกษตรเทาเดิมหรือลดลง ประกอบกับการลักลอบผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะ                
ยาเสพติดประเภทที่เกิดจากการสังเคราะหสารตั้งตน(Precursor)และเคมีภัณฑ(Essential Chemical) 
ไดมีการพัฒนาวิธีการและขั้นตอนในกระบวนการผลิตยาเสพติดไปมาก สามารถผลิตไดครั้งละ
มากๆ แตใชเวลาและใชพื้นที่นอยลง สามารถเลือกพื้นที่ได และเคลื่อนที่ไดเร็วและในหลายๆ พื้นที่
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําใหเกิดปญหาตอการสืบสวนปราบปรามโรงงานผลิตยาเสพติด
เหลานี้ได ซ่ึงในบางครั้งในการเขาทําการตรวจคนแหลงผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมายเหลานี้ ก็ไมพบ
ของกลางที่เปนยาเสพติด พบแตเพียงสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดและ
อุปกรณการผลิต และยังไมมีการลงมือผลิตยาเสพติด หากสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติดเหลานั้นมีกฎหมายที่กําหนดความผิดและโทษไวเฉพาะแลว ก็คงไมมีปญหาในการ
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ดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายฉบับนั้น แตหากสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต              
ยาเสพติดเหลานั้นยังไมมีกฎหมายที่กําหนดความผิดและโทษไว ก็จะมีผลในทางกฎหมายทําให
เจาหนาที่ไมสามารถดําเนินคดีอาญากับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด
เหลานี้ได และโดยเฉพาะทั้งสองกรณีดังกลาวขางตนเจาหนาที่ก็ไมสามารถดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิดในขอหาผลิตยาเสพติดใหโทษ หรือผลิตวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทได ถึงแมววา
ผูกระทําความผิดจะมีเจตนาผลิตยาเสพติดก็ตาม อันเปนปญหาในการดําเนินคดียาเสพติดกับผูที่
เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตยาเสพติด และเมื่อไมสามารถดําเนินคดียาเสพติดกับผูกระทําความผิด
ในขอหาผลิตยาเสพติดไดแลว จะมีผลในทางกฎหมายตามมาวา ในบางกรณีอาจไมสามารถ
ดําเนินคดีกับทรัพยสินของผูกระทําความผิดเหลานี้ได แมกระทั้งในความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฟอก
เงินก็ตาม จึงเปนที่คาดหมายไดวา ในอนาคตจะมีการนําสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติดอีกหลายชนิดไปผลิตยาเสพติดอยางแนนอน ประกอบกับปญหาการลักลอบนําสาร 
ตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดไปผลิตยาเสพติด มีลักษณะเปนอาชญากรรม
ขามชาติ ไมมีพรมแดน ซ่ึงสามารถลักลอบนําสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติดไปผลิต ยาเสพติดได ทั้งในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศอเมริกา ประเทศในยุโรป 
จะเปนแหลงผลิต ยาเสพติดประเภทยาอี และในประเทศที่ยังไมพัฒนา เชน ในประเทศเพื่อนบาน
ไดแก ประเทศสหภาพพมา สาธารณะรัฐประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเชีย ประเทศ                   
ฟลิปนส และประเทศอินโดนีเซีย ยังมีอยูการผลิตยาเสพติดไมวา เฮโรอีน ไอซ และยาบา อยาง
สม่ําเสมอ ประกอบกับปญหาแตเดิมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดมักมุงเนนใน
เร่ืองการปราบปรามและการดําเนินคดีเฉพาะกับคดีที่มีตัวยาเสพติด หรือเมื่อมีการลงมือผลิต                
ยาเสพติดเรียบรอยแลว แตไมมุงเนนในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติด กอนที่จะนําสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดไปผลิต           
ยาเสพติด อันมีผลทําใหเกิดปญหาในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติดของประเทศไทยขาดประสิทธิภาพไมสามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดดังกลาว
ได ไมวาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือในคดีเกี่ยวกับทรัพยสินของผูกระทําความผดิเกีย่วกบั
ยาเสพติด อันเปนปญหาการบังคับใชกฎหมายอยางไมมีประสิทธิภาพ ยังผลทําใหมีการลักลอบ 
คาสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดอยูในปจจุบัน  
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2.2 ความหมายและขอบเขตของสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนท่ีใชในการผลิตยาเสพติด 

 2.2.1 ความหมายของสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด1 
 จากการศึกษาคนควาความหมายของคําวา “สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปน”  พบวา 
หนวยปราบปรามยาเสพติดของประเทศสหรัฐอเมริกา (Drug Enforcement Administration: DEA)
ไดเคยใหคําจํากัดความของคําวา “สารตั้งตน” (Precursor) ไววา หมายความถึง สารเคมีที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ และเปนสารที่มีความสําคัญตอการกอใหเกิดยาเสพติดหรือ 
วัตถุออกฤทธิ์ และจะกลายเปนสวนหนึ่งของยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์นั้น 
 สวนคําวา “เคมีภัณฑจําเปน” (Essential Chemical) นั้น หนวยปราบปรามยาเสพติดของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใหคําจํากัดความไววาหมายถึง ตัวทําละลาย สารที่ใชรวมในปฏิกิริยา หรือ
ตัวเรงปฏิกิริยาในการผลิตยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ 
 ในขณะที่หนังสือคําอธิบายเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ไดใหคําจํากัดความ 
ของคําตางๆ ไว ดังนี้2 
 1)  “สารตั้งตน” (Precursor) ในความหมายอยางแคบหมายความถึงสารเคมีซ่ึงกลาย 
เปนสวนหนึ่งของโมเลกุลของยาเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน 
 2) “สารตั้งตนปฐมภูมิ” (Immediate Precursor) หมายความถึงสารตั้งตนที่ตองอาศัย
การทําปฏิกิริยาอีกเพียงขั้นตอนเดียวก็จะกลายเปนสารที่เปนผลิตผลสุดทาย 
 3) “สารที่ใชทําปฏิกิริยา” (Reagent) หมายความถึง สารเคมีซ่ึงทําปฏิกิริยาหรือรวมใน
การทําปฏิกิริยากับสารตั้งตนในกระบวนการผลิตยาเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ โดยจะไมกลายเปน
สวนหนึ่งของโมเลกุลของยาเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธ์ิ หรืออาจจะกลายเปนโครงสรางโมเลกุล
ของสารที่เปนผลิตผลสุดทายบางแตในปริมาณเพียงเล็กนอย 
 4) “ตัวทําละลาย” (Solvent) หมายความถึง สารเคมีที่เปนของเหลวซึ่งใชในการทํา
ละลายหรือชวยในการแตกตัวของสารอื่น โดยปกติตัวทําลายจะไมทําปฏิกิริยากับสารอื่นนั้น และ
ไมกลายเปนสวนหนึ่งในโมเลกุลของสารที่เปนผลิตผลสุดทาย นอกจากนั้น ตัวทําละลายอาจใชเพื่อ
ทําใหสารที่เปนเปนผลิตผลสุดทายมีความบริสุทธิ์ก็ได 

                                                           
1  แกวตา พันธอุไร.  (2544).  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใช

ในการผลิตยาเสพติด : กรณีศึกษาความรวมมืออนุภูมิภาคระหวางประเทศลาว  ประเทศพมา  และประเทศไทย.  
หนา  10-11.   

2  United Nations. (1998).  Commentary on the United Nations Convention against lllicit Traffic 
in Narcotic Drugs and Psychotropic substances, 1988.  P.  251. 
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 ฉะนั้น ขอแตกตางที่สําคัญของ สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปน คือ สารตั้งตนจะกลาย 
เปนสวนหนึ่งของโมเลกุลของสารใหมทีเกิดขึ้น ในขณะที่เคมีภัณฑจําเปนนั้น ตามปกติจะไม 
เขารวมเปนสวนหนึ่งของโมเลกุลของสารใหมที่เกิดขึ้น ซ่ึงหากเปรียบเทียบใหเขาใจงายขึ้น                  
ก็สามารถเปรียบไดกับการชงกาแฟ โดยกาแฟ คือ สารใหมที่เกิดขึ้น ซ่ึงเปรียบเทียบไดกับยาเสพติด
หรือวัตถุออกฤทธิ์ และสารตั้งตนในที่นี้ก็คือ กาแฟผง ซ่ึงเปนสารที่มีความสําคัญมากและขาดไมได
ในการชงกาแฟและจะกลายเปนโมเลกุลของกาแฟที่ชงเสร็จ ในขณะที่เคมีภัณฑจําเปน ไดแก              
น้ํารอนในฐานะที่เปนตัวทําละลายกาแฟผง และครีมกับน้ําตาลซึ่งเปนสารที่ใชในการทําปฏิกิริยาซึ่ง
จะชวยเพิ่มรสชาติของกาแฟใหดีขึ้น3 

    2.2.2 ขอบเขตของสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด  
                  อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ไดแบงสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนออกเปน 2 บัญชี โดยสารใน
บัญชีที่ 1 จะใชมาตรการควบคุมที่เขมงวดกวาสารในบัญชีที่ 2 และเจตนารมณในการยกราง
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท ค.ศ.1988 ไมตองการที่จะแบงแยกโดยเครงครัดวาสารเคมีในบัญชีใดเปนสารตั้งตนหรือ
สารเคมีในบัญชีใดเปนสารเคมีจําเปน แตเลือกที่ใชคํากลางๆ วา “สารที่ใชบอยครั้งในการลักลอบ
ผลิตยาเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท” แทน เพราะวาไมสามารถตกลงกันในเรื่อง
คํานิยามที่ชัดเจนของคําวา สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนได 4 
 ในการศึกษาและจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ไดจํากัดขอบเขตในการศึกษาเฉพาะ 
ที่เกี่ยวของกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดจํานวน 23 ชนิด ที่กําหนด 
ไวในบัญชี 1 เปนสารตั้งตน มีจํานวน 14 ชนิด และบัญชี 2 เปนเคมีภัณฑจําเปน มีจํานวน 9 ชนิด 
ทายอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท ค.ศ. 1988 และสารเคมีที่ประเทศไทยมีการควบคุมนอกเหนือจากสารเคมีที่ควบคุม
ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 ของทายอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติด
และวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  ค.ศ. 1988 จํานวน 19 ชนิด ดังมีรายช่ือสารเคมีตามตาราง 
ดังนี้   
 
 

                                                           

 3  Norathep Puttipesat.  (2001,16 January).  Precursor and Chemical Control in Thailand.  
presented at the Ninth Reginal Training Course of UNAFEI held in Bangkok.  P.  2. 
 4  แกวตา พันธอุไร.  เลมเดิม.  หนา 12. 

DPU



 12 

ตารางที่ 2.1 รายช่ือสารเคมีในบัญชีผนวกทายอนุสัญญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการ
 ลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  ค.ศ. 1988 บัญชี 1  
 และบัญชี 2 

 

บัญชี 1 บัญชี 2 
1.  อาเซติค แอนไฮไดรด  ACETIC   
     ANHYDRIDE 

1.  อาเซโตน  ACETONE 

2. เอ็น-อาเซติลแอนทรานิลิค อาซิด              
    N-ACETYLANTHRANILIC ACID 

2.  แอนทรานิลิค อาซิด ANTHRANILIC 
ACID 

3. อีเฟดรีน   EPHEDRINE 3. เอทิล อีเทอร ETHYL ETHER 
4. เออรโกโนวีน ERGONOVINE 4. ไฮโดรคลอริค อาซิด HYDROCHLORIC  

     ACID 
5. เออรโกตามีน  ERGOTAMINE 5.  เมทิลเอทิลคีโตน METHYL ETHYL  

     KETONE 
6. ไอโซซาฟรอล  ISOSAFROLE 6.  เฟนิลอาเซติค อาซิด PHENYLACETIC  

     ACID 
7. ไลเซอรจิค อาซิด  LYSERGIC ACID 7. ไพเพอริดีน PIPERIDINE 
8. 3,4-เมทิลลีนไดออกซีเฟนิล-2-โปรปาโนน     
    3,4-METHYLENEDIOXYPHENYL-2-   
 PROPANONE 

8. ซัลฟูริค อาซิด SULFURIC ACID 

9. นอรอีเฟดรีน  NOREPHEDRINE 9. โทลูอีน TOLUENE 
10. 1-เฟนิล-2-โปรปาโนน  1-PHENYL-2- 
      PROPANONE 

 

11. ไพเพอโรนอล  PIPERONAL  
12. โพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต POTASSIUM  
       PERMANGANATE 

 

13.  ซูโดอีเฟดรีน  PSEUDOEPHEDRINE  
14.  ซาฟรอล  SAFROLE  
 

ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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  สารเคมีที่ประเทศไทยมีการควบคุมนอกเหนือจากสารเคมีที่ควบคุมตามบัญชี 1 และ
บัญชี 2 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 จํานวน 33 ชนิด ไดแก 
      1. กรดอาเซติก Acetic acid  
      2.  อาซีโตไนไตรล Acetonitrile  
      3.  อาเซติล คลอไรด Acetyl chloride 
      4.  อัลลิลเบนซีน Allylbenzene 
      5.  แอมโมเนียมคลอไรด Ammonuim chloride  
 6.  แอมโมเนียมฟอรเมท Ammonium formate  
 7.  แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด Ammonium hydroxide 
     8.  เบนซีน Benzene  
      9.  เบนซาลดีไฮด Benzyldehyde  
      10. เบนซิลคลอไรด Benzyl chloride  
      11. เบนซิลไซยาไนด Benzyl cyanide  
      12. เอ็น-บิวทิล อาเซเตด N-Butyl acetate  
     13. เอ็น-บิวทิล แอลกอฮอล N-Butyl alcohol  
      14. เซค-บิวทิล แอลกอฮอล sec-Butyl alcohol  
      15. กาเฟอีน Caffeine  
      16. แคลเซียมคารบอเนต Calcium carbonate  
      17. คลอโรฟอรม Chloroform  
      18. โคเดอีน Codeine (เปนสารที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษในประเภท 3) 
      19. ไซโคลเฮกเซน Cyclohexane 
      20. เอทิล อาเซเตด Ethyl acetate 
      21. เอทธิลอะมีน Ethylamine 
      22. เอทิลิดีน ไดอาเซเตต Ethylidine diacetate 
      23. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด Hydrogen peroxide  
      24. เมทิลลีน คลอไรด Methylene chloride  
      25. เมทิล ไอโซบิวทิล คีโตน Methyl isobutyl ketone  
      26. ฟอสฟอรัส เพนตะคลอไรด Phosphorous pentachloride  
      27. ฟอสฟอรัส ไตรคลอไรด Phosphorous trichloride  
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      28. โพแทสเซียม ไซยาไนด Potassium cyanide 
      29. โซเดียม ไซยาไนด Sodium cyanide 
      30. โซเดียม ไฮดรอกไซด Sodium hydroxide 
      31. โซเดียม ไฮโปคลอไรท Sodium hypochlorite 
      32. ไธโอนิล คลอไรด Thionyl chloride 
      33. ไตรคลอโรเอทธิลีน Trichloroethylene5 
 
2.3 ความหมายและกระบวนการผลิตยาเสพติด 

 2.3.1 ความหมายของการผลิตยาเสพติด 
 ความหมายของคําวา การผลิต ตามมาตรา 4 แหง พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 

2522  หมายถึง “การเพาะปลูก ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปล่ียนรูป การสังเคราะหทางวิทยาศาสตร 
และรวมตลอดถึงการแบงบรรจุ หรือรวมบรรจุดวย” ดังนั้น การผลิตตามพระราชบัญญัตินี้ จึงมี
ความหมายไดหลายลักษณะ ซ่ึงอาจแบงไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1) การผลิตโดยการเพาะปลูกพืชเสพติด เชน ฝน กัญชา และกระทอม เปนตน 
 2) การผลิตโดยการทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป หรือการสังเคราะหทาง

วิทยาศาสตร จากสารตั้งตนและเคมีภัณฑใหเปนยาเสพติด เชน การสังเคราะหยาบา ไอซ โคเคน 
หรือเฮโรอีน เปนตน 

 3) การผลิตโดยการแบงบรรจุ หรือรวมบรรจุ เชน การอัดเฮโรอีนผงเปนแทง หรือการ
แบงบรรจุยาบาใสหลอดกาแฟ ถือเปนการแปรรูปหรือเปนการผลิตแลว เวนแตถาพฤติการณของ
การแบงบรรจุนั้นเปนกรณีที่แบงบรรจุเพื่อความสะดวกในการนําติดตัวไปเสพเองหรือเพื่อความ
สะดวกในการซุกซอนอําพราง ไมถือวาเปนการผลิตตามความหมายแหงมาตรา 4 นี้ เพราะ
เจตนารมณของกฎหมายที่บัญญัติใหการผลิตมีความหมายรวมถึงการแบงบรรจุดวยนั้น ตอง
หมายถึงการกระทําอันมีลักษณะที่เปนภัยรายแรงตอสังคมดวย  

 

 

 

                                                           
5  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  (2549, 22

กันยายน).  สารต้ังตนและเคมีภัณฑท่ีใชในการลักลอบผลิตยาเสพติด.  สืบคนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552.  จาก 
http://www.thaifda.com/editor/data/files/narcotic/ type-of-narcotic/precursors.htm 
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 2.3.2 กระบวนการผลิตยาเสพติด 
       กระบวนการผลิตยาเสพติด โดยสวนมากจะประกอบไปดวย 
      2.3.2.1 บุคคลที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิตยาเสพติด 
       ในปจจุบันการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีรูปแบบการดําเนินงานและมี
ลักษณะเปนขายงานที่เปนระบบ หรือท่ีเรียกกันวา “องคกรอาชญากรรม” หรือ “Organized Crime” 
ซ่ึงมีทั้งองคกรอาชญากรรมภายในประเทศและระหวางประเทศ โดยองคกรอาชญากรรมยาเสพติด
เปนองคกรอาชญากรรม (Organized Crime) ประเภทหนึ่ง มีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้  

  (1) บุคคลในองคกร มีการแบงแยกหนาที่กันทํา และกระทําความผิดอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้งการกระทําดังกลาวยังมีลักษณะเปนการปฎิบัติการลับของฝายผูกระทําความผิด และ
การกระทําความผิดอยางตอเนื่องนั้น กอใหเกิดผลประโยชนในทางทรัพยสิน และอํานาจจนนําไปสู
การกระทําความผิดอื่นๆ ตามมา 

  (2) ไมมีผูเสียหายโดยตรง 
  (3)  เปนอาชญากรรมสากล (Universal Crime) ไมมีพรมแดนขวางกั้น  
  (4)  ไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหม  
  (5) มุงของผลสัมฤทธิ์ของงานสําคัญกวารูปแบบหรือกฎเกณท 
  สําหรับโครงสรางขององคกรอาชญากรรม แตละองคกรอาจจะมีความแตกตาง

กันไปบาง ซ่ึงขึ้นอยูกับกิจกรรมหรือขนาดขององคกรที่ดําเนินการอยู ซ่ึงอาจแบงบุคคลในฝาย        
ตาง ๆ ในองคกรอาชญากรรมที่ทํากิจกรรมดานการผลิตยาเสพติดไดเปน 4 ระดับ6 คือ 

   1. ระดับหัวหนา  (BOSS) (นายทุนหรือตัวการใหญที่อยูเบื้องหลังคอยสั่ง
การ)มีบทบาทเปนผูบริหารและสั่งการในดําเนินการทั้งหมด บุคคลในระดับ หัวหนา จะเปนผูออก
เงินทุนหรือจัดหาเงินมาลงทุน และเปนผูรับผลประโยชนจากกระบวนการผลิตยาเสพติดอยางเต็มที่ 
และเปนผูรับรูกระบวนการผลิตยาเสพติดในภาพรวมวาตนเองเปนผูกอใหเกิดกระบวนการผลิต
ยาเสพติด แตจะไมเขาไปเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินการเรื่องยาเสพติดและเงินที่ไดมาจาก
ยาเสพติด โดยสวนมากมักจะประกอบอาชีพที่สุจริตอ่ืนบังหนา เพื่อใหพนการติดตามของเจาหนาที่  

   2. ระดับผูชวยหัวหนา (UNDER BOSS) มีบทบาทหนาที่ในการรวบรวม
ขอมูลขาวสารการดําเนินการและรายงานใหระดับหัวหนาทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการใน
กระบวนการผลิตยาเสพติด ตลอดจนมีหนาที่ในการรับคําส่ังและนโยบายจากระดับหัวหนาไป
ดําเนินการ หรือถายทอดคําส่ังไปยังหัวหนาชุดปฏิบัติการ รวมทั้งอาจมีบทบาทหนาที่เปนฉนวน 

                                                           

 
6  เภา สารสิน.  (2522).  ปญหาการควบคุมยาเสพติดในประเทศไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีถึงมาตรการ

และยุทธศาสตรเพื่อความมั่นคงของชาติ.  หนา 93-94. 
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(BUFFER) ระหวางผูกระทําความผิดในองคกรที่สูงกวาตนกับองคกรระดับต่ํากวาตน เพื่อเปนการ
ปองกันและปดกั้นมิใหเจาหนาที่รัฐสืบสวนไปถึงระดับสูงกวาตนได ซ่ึงผูชวยหัวหนา อาจมีคน
เดียวหรือหลายคนก็ได 

   3. ระดับหัวหนาชุดปฏิบัติการ หรืออาจกลาวไดวามีมีบทบาทหนาที่เปน
ผูจัดการทั่วไป กลาวคือ เปนผูที่รับคําสั่งจากหัวหนา โดยผานผูชวยหัวหนา เพื่อนําไปปฏิบัติใหเปน
รูปธรรม  เปนผูที่อยูใกลชิดกับกระบวนการผลิตยาเสพติดโดยตนเองจะเปนผูควบคุมทั้ง
กระบวนการผลิต และเปนฉนวน (BUFFER) ระหวางผูกระทําความผิดในองคกรที่สูงกวาตนกับ
องคกรระดับต่ํากวาตน เพื่อเปนการปองกันและปดกั้นมิใหเจาหนาที่รัฐสืบสวนไปถึงระดับสูงกวา
ตนได ซ่ึงระดับหัวหนาชุดปฏิบัติการ อาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได 

   4. ระดับปฏิบัติการ (WORKER) มีบทบาทหนาที่เปนผูลงมือปฏิบัติการตาม 
คําสั่งของหัวหนาชุดปฏิบัติการ หรือระดับที่สูงกวา สวนใหญเจาหนาที่จะจับกุมไดเฉพาะระดับ
ปฏิบัติการเพราะจะอยูกับแหลงผลิตยาเสพติดตลอดเวลา ซ่ึงในระดับปฏิบัติการ โดยปกติแลวตองมี
หลายคน ซ่ึงแตละคนยังแบงบทบาทหนาที่ออกเปนหลายฝายหลายบุคคลเขามาเกี่ยวของตามความรู
ความสามารถ ความชํานาญ ซ่ึงการแบงหนาที่รับผิดชอบดังกลาวดวยมีความมุงหวังอยางเดียวกัน 
คือความสําเร็จในกระบวนการผลิตยาเสพติด จนไดผลผลิตคือ ยาเสพติด ซ่ึงสามารถพิจารณาได
ตามภารกิจหนาที่ ดังนี้  

    - ระดับหัวหนาชุดปฏิบัติการ โดยปกติจะเปนผูควบคุมและสั่งการทั้ง
กระบวนการผลิต จะไมยอมเขามาใกลกับแหลงผลิตยาเสพติด แตในบางครั้งระดับหัวหนาชุด
ปฏิบัติการ จะตองลงมาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนกระผลิตยาเสพติดดวยตนเอง เชน แกไข
ปญหาการขัดของของเครื่องจักรที่ใชในการผลิตยาเสพติด การตรวจสอบสารตั้งและเคมีภัณฑที่ใช
ในการผลิตยาเสพติด พบปะประสานงานและติดสินบนเจาหนาที่ฯลฯ เพื่อใหกระบวนการผลิต
ยาเสพติดสําเร็จลุลวงไป ดังนั้นในบางครั้งระดับหัวหนาชุดปฏิบัติการ  จึงอาจถูกเจาหนาที่สืบสวน
ขยายผลไปถึงได  

    - นักวิทยาศาสตร หรือ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซ่ึงจะเปนผูใชความรู
ความสามารถในทางวิทยาศาสตรหรือในสาขาอื่นๆ เพื่อการผลิตยาเสพติด และการตรวจสอบ
ผลผลิตที่ไดจากกระบวนการผลิตยาเสพติด รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตยาเสพติดใหรวดเร็ว
และลดตนทุนการผลิตยาเสพติด  

    - ผูลงมือ หรือแรงงาน เปนกลุมบุคคลผูลงมือในทางกายภาพเพื่อให
กระบวนการผลิตยาเสพติดดําเนินการไปจนกระทั้งเสร็จสิ้นกระบวนการ บางสวนอาจเปนผูควบคุม 
บางสวนอาจเปนผูใชแรงงาน บางสวนอาจเปนผูคุมกันความปลอดภัย เชน ผูลําเลียงสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑ หรือวัสดุอุปกรณ, ผูผสม ปรุง แตง ตามการควบคุมของนักวิทยาศาสตรหรือผูเชี่ยวชาญ 
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หรือ อัดเม็ดยา แบงหรือรวมบรรจุหีบหอเพื่อความสะดวกในการลําเลียงและจําหนาย ฯลฯ                 
แตอยางไรก็ตามกระบวนการผลิตของแตกลุมอาจมีความแตกตางกันบาง 

    - กลุมสนับสนุนอื่นๆ เชน ใหความสนับสนุนอาคารหรือสถานที่ในการ
ผลิตยาเสพติด ประสานางาน และใหความสะดวกในกิจการที่เกี่ยวของอื่นๆ    

   ในองคกรอาชญากรรมยาเสพติด จะมีกฎขอบังคับที่เขมงวดมากในเรื่อง
ความจงรักภักดีและความซื่อสัตยตอองคกร หากมีการฝาฝนจะถูกลงโทษอยางรุนแรงอันเปนสาเหตุ
ของปญหาอุปสรรคในการสืบสวนขยายผลเพื่อนําตัวนายทุนหรือผูอยูเบื้องหลังมาลงโทษ 

   ในกระบวนการผลิตยาเสพติด ก็อยูภายใตรูปแบบการจัดองคกรอาชญากรรม
ลักษณะดังกลาว คือ หัวหนา (BOSS) ผูชวยหัวหนา (UNDER BOSS) หัวหนาชุดปฏิบัติการ และ
ปฏิบัติการ (WORKER) โดยกระบวนการผลิตยาเสพติดสวนมากมักจะอยูในระดับปฏิบัติการ 
(WORKER) โดยมีหัวหนาชุดปฏิบัติการ คอยควบคุมส่ังการทั้งหมด 

 2.3.2.2 สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด  
   ในกระบวนการผลิตยาเสพติดใหโทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่

ผิดกฎหมาย ส่ิงที่มีความจําเปนอยางยิงในกระบวนการผลิตอีกอยางหนึ่งก็คือสารตั้งตน (precursor) 
และเคมีภัณฑจําเปน (essential chemicals) ที่ใชในการผลิตยาเสพติด ซ่ึงในสวนของสารตั้งตน
อาจจะอยูในรูปของสิ่งที่เปนธรรมชาติหรือที่ไดจากธรรมชาติ เชน ฝนดิบ (opium) เปนสารตั้งตน
สําหรับกระบวนการผลิตเฮโรอีน (heroin) ใบโคคาเปนสารตั้งตนสําหรับกระบวนการผลิตโคเคน
(cocain) หรืออีเฟดรีน(ephedrine)ใช เปนสารตั้งตนในกระบวนการผลิตเมทแอมเฟตามีน 
(methamphetamine) เปนตน หรืออาจเปนสารเคมีบางชนิดที่ถูกสังเคราะหขึ้นก็สามารถนําไปใช
เปนสารตั้งตนได เชน 1-phenyl-2-propnone เปนสารตั้งตนในกระบวนการผลิต แอมเฟตามีน 
(amphetamine) หรือ เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine)หรือ กรณีของ piperonal เปนสารตั้งตน
ในกระบวนการผลิต MDMA (Esztacy) นอกจากสารตั้งตนดังกลาวมาแลว ยังมีสารเคมีบางชนิดที่มี
ความจําเปนตองใชในกระบวนการผลิตยาเสพติดเพื่อใหไดสารตามที่ตองการ สารเคมีเหลานี้
เรียกวา เคมีภัณฑจําเปน (essential chemicals) ซ่ึงสวนใหญเปนสารจําพวกตัวปฏิกิริยา (reagent) 
หรือตัวทําละลาย ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนในหัวขอที่ 2.2     

 2.3.2.3 อุปกรณที่ใชในการผลิตยาเสพติด7 
      อุปกรณที่ใชในการผลิตยาเสพติดโดยปกติจะมีอยู 2 ประเภท คือ อุปกรณที่ใช

ในการผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะเจาะจง กับอุปกรณที่ใชในการผลิตยาเสพติดโดยทั่วไป 

                                                           

 7  กมลธรรม วาสบุญมา.  (2541).  ความรับผิดทางอาญาตอการผลิตยาเสพติดที่ไดจากการสังเคราะห : 
ศึกษากรณีการผลิต เมทแอมเฟตามีน.   หนา  44.  
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   (1) อุปกรณที่ใชในการผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะเจาะจง เชน กรณีของการผลิต
ยาบาไดแก ถังสแตนเลส, เครื่องเขยา, เครื่องวัดความดันกาซ, เครื่องวัดความเปนกรดเปนดาง,เครือ่ง
อัดเม็ดยาบา ซ่ึงมีอยู 3 ชนิด ( แบบโรตารี่ แบบซิ่งเกิ้ล และแบบอัดดวยมือ), หัวตอกเม็ดยาบาที่มี
สัญลักษณ หรือเครื่องหมาย หรือตัวอักษรที่ตองการใหปรากฏบนเม็ดยา (LOGO) เชน กรณียาบา 
ตัวอักษรที่นิยาม คือ “WY” กรณีเฮโรอีน ตัวอักษรที่นิยม คือ “99” หรือสัญลักษณ “สิงโตคูเหยียบ
ลูกโลก”  

   (2) อุปกรณที่ใชในการผลิตยาเสพติดโดยทั่วไป เชน เครื่องชั่งตวงวัด, เตาแกส, 
พัดลม, ตูเย็น, ถุงพลาสติกสําหรับบรรจุยาเสพติด, กระปองน้ํา, กะละมัง, หมอตม, ฯลฯ ซ่ึงเปนของ
ใชโดยทั่วไป และสามารถใชโดยวัตถุประสงคอ่ืนๆ ก็ได 

 2.3.2.4  ขั้นตอนในการผลิตยาเสพติด 
   สืบเนื่องจากกระบวนการผลิตยาเสพติด เปนความลับของทางราชการ และหาก

เผยแผ ออกไปจะเปนผลเสียหายตอทางราชการและความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น ผูเขียน จึงขอ
นําเสนอเฉพาะกระบวนการผลิตยาบาที่ใชอีเฟดรีนเปนสารตั้งตนเพียงชนิดเดียวโดยสังเขปเทานั้น 

   ในกระบวนการผลิตยาบามี 3 รูปแบบ คือ  
   (1) ผลิตเฉพาะหัวเชื้อ  
   (2) ผลิตอัดเม็ด  
   (3) ผลิตทั้งหัวเชื้อและอัดเม็ด  
    ในกระบวนการผลิตยาบาทั้ง 3 รูปแบบนั้น สวนมากจะจะมีการผลิตบริเวณ

ชายแดน (ภาคเหนือ) ในเขตประเทศเพื่อนบานของไทย สําหรับในประเทศไทย ยังผลิตในขั้นตอน
ของการอัดเม็ดเปนสวนใหญ สวนหัวเชื้อยาบาที่เรียกวา อีเฟดรีน จะลักลอบนํามาจากประเทศจีน 
และประเทศอินเดีย 

    โดยปกติขั้นตอนในการผลิตยาบา จะมีอยู 3 ขั้นตอนหลัก คือ  
    1. ขั้นตอนการผลิตหัวเชื้อเมทแอมเฟตามีน (ยาบา)โดยใชอีเฟดรีนเปน                

สารตั้งตน ซ่ึงการผลิตหัวเชื้อเมทแอมเฟตามีน (ยาบา) อาจใชสารตั้งตนชนิดอื่นก็ได แตสําหรับ
กระบวนการผลิตยาบาในประเทศไทย สวนใหญจะใชอีเฟดรีนเปนสารตั้งตนเทานั้น  

        ก. ผสมสารอีเฟดรีนในตัวทําละลาย และทําปฏิกิริยากับกาซไฮโดรเจนที่
อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส จะไดเมทแอมเฟตามีนที่มีลักษณะเปนน้ํามัน (OIL) 

        ข. นําเมทแอมเฟตามีนที่ไดมาเปลี่ยนใหเปนเมทแอมเฟตามีนไฮโดร              
คลอไรด แลวนําไปตมจนเกิดการตกผลึก แลวนําไปอบใหแหง 

       ค. นําผลึกเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด ไปทําใหบริสุทธ์ิยิ่งขึ้น               
จนผลึกเปนสีขาวมันวาว   
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   (2) ขั้นตอนการอัดเม็ดยาบา 
    เมื่อไดหัวเชื้อเมทแอมเฟตามีน(ยาบา) แลว ก็จะนําไปผสมกับสารอื่นๆ เชน 

แปง น้ําตาล สีผสมอาหาร ฯลฯ เพื่อทําใหเมทแอมเฟตามีน(ยาบา)เจือจาง กอนที่จะนําเขาเครื่อง
อัดเม็ดยาบา  

   (3) ขั้นตอนการบรรจุยาบา  
     หลังจากทําการอัดเม็ดยาบาเปนทีเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปเปนการบรรจุ

ยาบาลงในหีบหอ สวนใหญจะบรรจุลงในถุงยา พลาสติกสีฟาเข็ม หรือฟาออน ถุงละ 200 เม็ด 
หลังจากนั้นจะนําถุงยาที่บรรจุยาบาเรียบรอยแลวมาหอรวมกันเปน 1 หอใหญ ซ่ึงเรียกวา 1 มัด จะมี
ถุงยา จํานวน 10 ถุง พันดวยกระดาษสาและเทปกาวสีน้ําตาลอีกชั้นหนึ่ง เพื่อปองกันความชื้น และ
สะดวกในการลักลอบลําเลียงหรือจําหนาย 
 
2.4  แนวความคิดเก่ียวกับการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนท่ีใชในการผลิตยาเสพติด8 
       ในปจจุบัน ยาเสพติดดั้งเดิมนั้นตองพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติ คือ อาศัยพื้นที่เพาะปลูก และ     
ฤดูกาลที่เอื้ออํานวย เชน ฝนที่ไดจากตนฝน หรือใบโคคาที่จากตนโคคา เพื่อนําไปใชผลิตเฮโรอีน
หรือโคเคน จะมีแนวโนมที่จะลดปริมาณการปลูกลงเรื่อย ๆ เพราะโลกในปจจุบันประสบกับปญหา
ประชากรเพิ่มจํานวนมากขึ้นประกอบกับสภาวะโลกรอน ทําใหธารน้ําแข็งขนาดใหญบริเวณขั้วโลก
ละลายมีผลทําใหพื้นน้ําในมหาสมุทรมีปริมาณเพิ่มขึ้นและทําใหพื้นดินลดลง มีผลทําใหประชากร
ในโลกไมมีที่ทํากินเพิ่มขึ้น และพื้นที่ปาเขาถูกมนุษยบุกรุกถางพงเพื่อนําไปใชประโยชนในทาง
การเกษตรมากขึ้นทําใหพื้นที่สําหรับใชในการปลูกพืชผิดกฎหมายเหลานี้ มีปริมาณลดลง ในขณะที่
วิทยาการทางเคมีและพันธุวิศวกรรมไดมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นเปนลําดับ การสังเคราะห
ยาเสพติดโดยอาศัยกระบวนการทางเคมีไมไดเปนสิ่งที่เหลือวิสัยอีกตอไป เชน กระบวนการ
สังเคราะห เมทแอมเฟตามีน หรือยาบา สามารถทําไดโดยอาศัยความรูทางอินทรียเคมีพื้นฐานใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น ยาเสพติดสังเคราะหจึงเขามาแทนที่ยาเสพติดรุนเกาที่มีตน
กําเนิดมาจากพืช9 ดังนั้นจึงทําใหเกิดแนวความคิดเกี่ยวกับการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจาํเปน
ที่ใชในการผลิตยาเสพติดขึ้น ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากเหตุผลที่วา เมื่อยาเสพติดสังเคราะหตองอาศัยสาร
ตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต ฉะนั้นหากผูกระทําความผิดไมมีสารเคมีหรือไมสามารถ
เขาถึงสารเคมีได หรือเขาถึงไดยากขึ้น ยอมสงผลใหยาเสพติดสังเคราะหหมดไปหรือมีปริมาณ
ลดลง ดังคํากลาวที่วา “ไมมีสารเคมี ไมมียาเสพติด” (No Chemicals, No Drugs) 

                                                           
8  แกวตา พันธอุไร.  เลมเดิม.  หนา 15. 
9  วิโรจน สุมใหญ.  (2543)  ยาบา มหันตภัยขามทศวรรษ.  หนา 53-54. 
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 การควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด เปนมาตรการ        
เชิงรุก (Proactive) และเปนมาตรการที่แกไขปญหายาเสพติดโดยตรง ซ่ึงไดรับการพิสูจนแลววา
คุมคา (Cost-Effective) เพื่อปองกันมิใหผูผลิตยาเสพติดสามารถเขาถึงสารเคมี หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
วา เพื่อใหสารเคมีไปถึงมือผูใชคนสุดทายที่ถูกกฎหมายเทานั้น แตมาตรการดังกลาวมีความพิเศษ
ตรงที่ธุรกรรมเกี่ยวกับสารเคมีสวนใหญเปนธุรกรรมที่ถูกตองตามกฎหมาย10 เพราะสารเคมีชนิด
เดียวกันนี้สามารถนําไปใชประโยชนในทางอุตสาหกรรมได ดังนั้นการควบคุมสารเคมี จึง
จําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบตออุตสาหกรรม และการคาที่ถูกกฎหมายดวย  
 จากการที่สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด สามารถนําไปใช
ประโยชนในทางอุตสาหกรรมได ทั้งในอุตสาหกรรมเคมีขนาดเล็กไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
และทั้งในระดับประเทศ และระหวางประเทศ ไดกลายเปนชองทางหรือแหลงยักยายสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดอยางดี โดยผูกระทําความผิดนิยมใชชองทาง ดังตอไปนี้11 

 1) สารเคมีอาจรั่วไหลจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และนําไปใชผลิตยาเสพติด
ภายในประเทศ เนื่องจากปจจัยตาง ๆ ในประเทศนั้นเอื้ออํานวย เชน  ศักยภาพในการผลิตยาเสพติด
มีมาก แตในขณะเดียวกันมาตรการควบคุมและการบังคับใชกฎหมายของประเทศนั้น มีความ
หละหลวมไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

 2)  สารเคมีอาจถูกนําเขาจากตางประเทศไปยังประเทศที่เปนแหลงผลิตโดยขออนุญาต
อยางถูกตองตามกฎหมาย แตตอมาถูกเบี่ยงเบนไปใชในการผลิตยาเสพติด เพราะประเทศผูนําเขา  
ไมมีมาตรการตรวจสอบไปถึงผูใชคนสุดทายกอนที่จะอนุญาตใหมีการนําเขา และประเทศผูสงออก
ก็เชื่อและไววางใจในการอนุญาตของประเทศผูนําเขา โดยไมทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

 3)  สารเคมีอาจถูกผลิตขึ้นหรือนําเขามาในประเทศหนึ่ง และถูกลักลอบสงตอไปยัง
ประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงเปนแหลงผลิตยาเสพติด เพราะมาตรการในการควบคุมภายในประเทศและ
ตามแนวชายแดนยังมีจุดออน 

 4)  สารเคมีอาจถูกบรรจุ และปดฉลากวาเปนสารเคมีอ่ืนที่ไมไดถูกควบคุม ซ่ึงเกิดขึ้น
ไดทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศ เร่ิมตั้งแตผูผลิตจนถึงผูจําหนายสารเคมี เนื่องจาก
เจาหนาที่ของรัฐไมมีความสามารถในการตรวจสอบถึงสภาพที่แทจริงของสารเคมี  

                                                           

 10  United States Department of State.  (2000, march).  International Narcotics Control Strategy 
Report.  p. 549. 
 11  Ibid.  pp. 550-551. 
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 5) สารเคมีอาจถูกขนสงทางเรือไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่ไมมีมาตรการในการ
ควบคุมซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะประเทศผูสงออกไมไดกําหนดใหการขอสงออกทําไดเฉพาะกรณีที่
ขนสงไปยังประเทศที่มีกฎระเบียบควบคุมเทานั้น 
 ชองทางดังกลาวขางตน จะถูกอําพรางใหแนบเนียนยิ่งขึ้นโดยใชเทคนิคตางๆ เชน        
การใชหรือตั้งนิติบุคคล (หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด)ขึ้นบังหนา การใช
เอกสารปลอม การขนสงหลายทอด การใชพื้นที่หรือทางผานเสรี การลักขโมย การทําธุรกรรม
ซับซอนเพื่อกลบเกลื่อน การปดฉลากใหม การคอรัปชั่น หรือการใหสินบนแกเจาหนาที่หรือการ
สับเปลี่ยนสาร เพื่อใหยากแกการตรวจสอบ และติดตาม ดังนั้น การควบคุมการรั่วไหลของสาร 
ตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด จึงจําเปนตองพิจารณาตั้งแตขั้นตอนการผลิต 
การขายสง การขายปลีก การสงออก การนําเขา จนถึงผูใชคนสุดทาย และในระหวางนั้นอาจมีคน
กลางอื่นเขามาเกี่ยวของ เชน ผูขนสง  ตัวแทน นายหนา นายคลังสินคา เพราะการยักยายเกิดขึ้นได
ทุกขั้นตอน แมกระทั่งในขั้นตอนของการจํากัดสารเคมีหรือการนําเคมีกลับมาใชใหม และเมื่อ
ประเทศใด มีมาตรการควบคุมอยางเขมงวด ผูกระทําความผิดก็จะหันไปกระทําความผิดในประเทศ
อ่ืนที่เขมงวดนอยกวา ความรวมมือระหวางประเทศตางๆ ก็เปนสิ่งจําเปนมาก  
 แนวความคิดในการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด
เร่ิมไดรับการยอมรับในระดับระหวางประเทศ นับตั้งแตในอนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติดใหโทษ 
ค.ศ.1961 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) ตามขอ 2 วรรค 8 ซ่ึงกําหนดวา “ให
ประเทศภาคีใชความพยายามอยางเต็มที่เทาที่ตนจะสามารถปฏิบัติได เพื่อควบคุมดูแลสารตางๆ ที่
ไมอยูภายใตบังคับอนุสัญญาฉบับนี้ แตอาจถูกนําไปใชในการผลิตยาเสพติดได” ซ่ึงในอีกสิบป
ตอมา อนุสัญญาวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ค.ศ.1971 (The Convention on Psychotropic 
Substances, 1971) ตามขอ 2 วรรค 9 ก็ไดกลาวถึงเรื่องนี้โดยใชถอยคําในทํานองเดียวกันวา “ให
ประเทศภาคีใชความพยายามอยางเต็มที่เทาที่ตนจะสามารถปฏิบัติได เพื่อควบคุมดูแลสารตางๆ ที่
ไมอยูภายใตบังคับอนุสัญญาฉบับนี้ แตอาจถูกนําไปใชในการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ได”12 ซ่ึงแสดงให
เห็นวา ประเทศตางๆ ไดเร่ิมตระหนักถึงปญหานี้บางแลว แตการกําหนดมาตรการในการควบคุมยัง
ไมชัดเจน ดังจะเห็นไดจากถอยคําเพียงสั้นๆ ในอนุสัญญาทั้งสองฉบับที่เปดกวางและไมบังคับมาก
ไปเพื่อประเทศภาคีใชดุลพินิจกําหนดมาตรการในการควบคุมเทาที่เห็นวาเหมาะสมและสามารถ
ปฏิบัติได  

                                                           

 12  United Nations.  (1999)  Report of International Narcotics Control Board for 1999 on the 
Implementation of Article 12 of United Nations Convention against  lllicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psychotropic substances.  p.  71. 

DPU



 22 

 จนกระทั่งไดมีการยกรางอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคา
ยาเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธิ์ ตอจิตและประสาท ค.ศ.1988 (The United Nations Convention 
against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988) จึงไดมีการกําหนด
มาตรการในการควบคุมที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะในขอ 12 ซ่ึงนับเปนมาตรการ
ระหวางประเทศเพื่อการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่สําคัญ
และเปนสากลที่สุดจนถึงปจจุบันโดยกําหนดรายชื่อสารที่ถูกควบคุมไวรวมทั้งส้ิน 23 ชนิด แบง
ออกเปน 2 บัญชี ซ่ึงอยูแนบทายของอนุสัญญาดังกลาว โดยเล็งเห็นวา การควบคุมสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดจะสัมฤทธิ์ผลไดจําเปนตองอาศัยวิธีการในระดับระหวาง
ประเทศ โดยมาตรการที่กําหนดไวในอนุสัญญาฉบับนี้เปนเพียงแนวทางในการปฏิบัติของรัฐใน
ระดับหนึ่งเทานั้น ดังจะเห็นไดจากขอ 24 ของอนุสัญญาที่วา “รัฐภาคีอาจรับเอามาตรการที่เขมงวด
กวาที่กําหนดไวในอนุสัญญาฉบับนี้ก็ได” และมาตรการตามอนุสัญญาจะไดผลก็ตอเมื่อประเทศ
ตางๆ นําไปบังคับใชอยางแทจริง 
 ในภูมิภาคตางๆ ในโลก ปญหาในเรื่องการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใช
ในการผลิตยาเสพติด ก็ไดรับความสนใจเปนอันมาก เชน ในป ค.ศ.1990 องคการนานารัฐอเมริกัน 
(Organization of American States: OAS) โดยผานทางคณะกรรมาธิการยาเสพติดนานารัฐอเมริกัน
(Inter-American Drug Abuse Control Commission: CICAD) ไดลงมติรับเอากฎหมายแมแบบ
(Model Regulations)วาดวยการควบคุมสารเคมี (ปรับปรุงแกไขใหทันสมัยคร้ังลาสุดในเดือน
มิถุนายน ค.ศ.1999) และในหลายประเทศกลุมละตินอเมริกาก็ไดรับเอาแนวทางดังกลาวไปบัญญัติ
เปนกฎหมายภายในของตน ตอมาในป ค.ศ.1991 หนวยปฏิบัติการดานสารเคมี (Chemical Action 
Task Force: FATF) ซ่ึงไดรับมอบหมายจากกลุมประเทศอุตสาหกรรม 7 ประเทศ ( Group of Seven 
Industrialized Nations: G7 ) อันประกอบดวย ประเทศแคนนาดา ฝร่ังเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุน 
อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ก็ไดเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการลักลอบคายาเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ.1988 เพื่อการ
ควบคุมสารสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหกับประเทศตางๆ  
 นอกจากนั้นในเดือนมิ ถุนายน  ป  ค .ศ .1998 การประชุมสมัชชาใหญองคการ
สหประชาชาติสมัยประชุมพิเศษวาดวยยาเสพติด (United Nations General Assembly Special 
Session Devoted to Countering the World Drug Problem Together:  UNGASS) ซ่ึงเปนการประชุม
เกี่ยวกับเรื่องการแกไขปญหายาเสพติดของโลกเปนการเฉพาะ ไดมีขอมติเกี่ยวกับมาตรการในการ
ควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด สรุปความไดวา ในปจจุบันปญหา
การลักลอบนําสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดไปผลิตเปนยาเสพติดเปน
ปญหาสําคัญที่สุดปญหาหนึ่งและการจัดการกับปญหานี้จําเปนตองอาศัยกฎหมายที่เขมงวดและ
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ทันสมัยเพื่อลงโทษผูกระทําความผิด รวมทั้งการตั้งหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อบังคับใชกฎหมายดังกลาว และเนื่องจากการลักลอบนําสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดมีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติ หรืออาชญากรรม 
ขามชาติ (Transnational Crime) จึงจําเปนตองอาศัยการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศตางๆ 
รวมทั้งองคการระหวางประเทศโดยการจัดทําขอตกลงทั้งในระดับพหุภาคีและในระดับทวิภาค13 
 เมื่อไมนานมานี้ องคการสหประชาชาติไดเปดใหมีการลงนามอนุสัญญาฉบับใหม       
ซ่ึงสวนหนึ่งมีความเกี่ยวของกับปญหายาเสพติด คือ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
องคกรอาชญากรรมขามชาติ ค.ศ.2000 (United Nations against Transnational Organized Crime, 
2000) ซ่ึงเปนอนุสัญญาฉบับหลังสุดที่จะชวยเสริมใหความรวมมือระหวางประเทศในการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะในกรณีที่เปนความผิดรายแรงและมีองคกรอาชญากรรมขาม
ชาติเขามาเกี่ยวของใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อนุสัญญาฉบับนี้เปดใหประเทศตางๆ ลง
นามรับรองตั้งแตวันที่ 12-15 ธันวาคม 2000 ณ เมือง Palermo ประเทศอิตาลี ซ่ึงประเทศไทยก็ไป
รวมลงนามดวย มาตรการตางๆ ที่กําหนดไวในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกร
อาชญากรรมขามชาติ ค.ศ.2000 เปนประโยชนตอการปองกันและปราบปรามยาเสพติดระหวาง
ประเทศ ประกอบไปดวย มาตรการตอตานการฟอกเงิน มาตรการตอตานการคอรัปชั่น การสงผูราย
ขามแดน ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางกฎหมาย การสืบสวนสอบสวน การดักฟงขอมูลขาวสาร 
การอําพรางตัง การสงมอบภายใตการควบคุม การคุมครองพยาน การใหความชวยเหลือและ
คุมครองเหยื่อ เปนตน    
 
2.5 ทฤษฎี Balloon Effect 
 ทฤษฎีนี้มีที่มาจากการเปรียบเทียบวา เมื่อเราบีบลูกโปงโดยออกแรงกดน้ําหนักในพื้นที่
หนึ่ง ลมซึ่งอยูภายในลูกโปงก็จะถูกดันไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง ทําใหเกิดการพองตัวของลูกโปงในพื้นที่
อ่ืนแทน เชนเดียวกับเมื่อประเทศใด บังคับใชกฎหมายและมาตรการในการควบคุมสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดอยางเขมงวด ผูกระทําความผิดก็จะหันไปกระทําความผิด
ในประเทศอื่นที่ไมเขมงวดแทน จึงมีการกลาววามาตรการตามกฎหมายภายในเปนพื้นฐานสําคัญใน
การตอตานปญหายาเสพติดของทั้งภายในประเทศ และในระดับระหวางประเทศ เพราะหาก
ปราศจากเสียซ่ึงมาตรการทางกฎหมายภายในที่เพียงพอ ประเทศนั้นยอมไมสามารถหยุดการ 

                                                           

 13  United Nations.  (1998).  Resolutions of the General Assembly at Its Twentieth Special Session  
8-10 June 1998 on Measures to Enhance International Cooperation to Counter the World Drug Problems.  
pp. 10-28.  
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แพรระบาดของปญหายาเสพติดในประเทศของตนได และประเทศนั้นก็จะถูกใชเปนแหลง 
แพรระบาดของปญหาไปยังประเทศอื่นดวย ดังนั้น กลไกความรวมมือระหวางประเทศจึงไมอาจทํา
สําเร็จลงไดโดยปราศจากความรวมมือของรัฐภาคีที่จะนําพันธกรณีระหวางประเทศไปบัญญัติไว
เปนกฎหมายภายในประเทศของตน14  
 
2.6  ความรวมมือระหวางประเทศดานยาเสพติดในปจจุบัน 
 วิวัฒนาการความรวมมือระหวางประเทศดานยาเสพติด อาจแบงไดเปน 2 ระยะ คือ 
กอนป ค.ศ. 1961 และตั้งแตป ค.ศ. 1961 จนถึงปจจุบัน มีทั้งสิ้น 11 ฉบับ แตที่มีความสําคัญและใช
ในการควบคุมยาเสพติดโดยเฉพาะในปจจุบัน ไดแก  

 2.6.1 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท ค.ศ.1988  
    ในตนทศวรรษที่ 1980 เมื่อปญหาการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ ตอจิต
ประสาทไดทวีความรุนแรงในภูมิภาคตางๆ ของโลกอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน สงผลใหในป 
ค.ศ. 1982 เปนตนมา องคการสหประชาชาติ ไดจัดการประชุมระหวางประเทศจํานวนหลายครั้ง 
เพื่อเริ่มทําการทบทวนมาตรการภายใตอนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติด ค.ศ. 1961 และอนุสัญญา 
วาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1971 ซ่ึงบังคับใชอยูในขณะนั้นและพบวามาตรการ
ที่มีอยูไมเพียงพอในการแกไขปญหา เนื่องจากอนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวมุงเนนที่การควบคุม
ตัวสารซึ่งเปนยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต อจิตและประสาท และการใชสารดังกลาวเพื่อ 
ประโยชนในทางการแพทยมากกวาที่จะมุงเนนการแกไขปญหาการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุ 
ที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท จึงมีการเสนอวา ควรที่จะยกรางอนุสัญญาฉบับใหมขึ้น ซ่ึงในที่สุด 
สมัชชาใหญสหประชาชาติก็ไดมีมติที่ 39/141 ลงวันที่14 ธันวาคม ค.ศ. 1984 ใหคณะกรรมาธิการ
ยาเสพติดของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติเตรียมรางอนุสัญญาฉบับใหม 
เพื่อตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท15 
 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติไดจัดการประชุมในเดือนกุมภาพันธ 
ค.ศ. 1985 เพื่อเตรียมรางอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติด และ
จากการรวมพิจารณาแกไขของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศและรัฐบาลของ

                                                           

 14  Joseph Shereda.  (1997-1998).  “The Internationalization of the War on Drugs and Its Potential for 
Successfully Addressing Drug Trafficking and Related Crimes in South Africa.”, The George Washington 
Journal of International Law and Economics, 31, No. 2. pp. 312-313. 
 

15  แหลงเดิม. 
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ประเทศตางๆ จึงไดมีการจัดประชุมที่ Neue Hofburg กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียระหวางวันที่ 25 
พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม ค.ศ. 1988 เพื่อลงนามรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ 
ตอตานการลักลอบการคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (The United 
Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988) 
ประกอบดวยผูแทนจากประเทศตางๆ รวม 106 ประเทศ ไดพิจารณารับราง อนุสัญญาฉบับดังกลาว
โดยฉันทามติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1988 และไดเปดใหลงนามที่สํานักงานใหญสหประชาชาติ 
นครนิวยอรกประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1988 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ.
1989 และเมื่อถึงวันสุดทายที่เปดใหลงนามมีประเทศตางๆ รวมลงนามทั้งส้ิน 71 ประเทศ16 
 ประเทศไทยไดเขารวมการประชุมเพื่อรับรองอนุสัญญาดังกลาวในวันที่ 19 ธันวาคม 
ค.ศ.1988 ดวย โดยหัวหนาคณะผูแทนไทย คือ เอกอัครราชทูต ณ นครเวียนนา มิไดรวมลงนามใน
อนุสัญญาแตลงนามเฉพาะกรรมสารสุดทาย (Final Act) อนุสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
11 พฤศจิกายน ค.ศ.1990  
 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์         
ตอจิตและประสาท ค.ศ.1988 หรือที่นิยมเรียกวา “อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988” มีเนื้อหา
ประกอบดวย อารัมภบท ขอบทจํานวน 34 มาตรา และบัญชีผนวกทายอนุสัญญา จํานวน 2 บัญชี
ระบุถึงรายชื่อสารที่มักจะนําไปใชในการผลิตยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท  
 วัตถุประสงคและหลักการสําคัญของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ.1988 สามารถสรุปสาระสําคัญได
ดังนี้  

 1) เพื่อสง เสริมความรวมมือระหวางประเทศภาคี  ในการแกไขปญหาการคา            
ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ซ่ึงมีลักษณะเปนอาชญากรรมระหวางประเทศ 
โดยกําหนดใหประเทศภาคีนํามาตรการตางๆ ที่จําเปนมาใชบังคับ ทั้งมาตรการทางกฎหมายและ
มาตรการในทางบริหาร และอนุสัญญาฯ ยังสนับสนุนใหประเทศภาคีรวมมือกัน ทั้งแบบเปน
ทางการโดยการจัดทําขอตกลงพหุภาคีและทวิภาคีอ่ืนๆ และรวมมือกันแบบไมเปนทางการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของความรวมมือระหวางประเทศอีกดวย  

 2) เพื่อกําหนดมาตรการในการแกไขปญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงเปน
การเพิ่มเติมมาตรการตามอนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ.1961 และอนุสัญญาวาดวย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ.1971 

                                                           

 
16  พงศธร บุญอารีย.  (2540).  กฎหมายระหวางประเทศในสวนที่เก่ียวกับคดีอาญา.  หนา 159-160. 
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 3) มาตรการในการควบคุมสารตั้ งตนและเคมีภัณฑจํ า เปนที่ ใช ในการผลิต            
ยาเสพติดตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ประกอบดวย 3 มาตรการหลัก คือ 

  (1) มาตรการในเรื่องความผิดและบทลงโทษ ไดกําหนดใหประเทศภาคีบัญญัติให
การกระทําดังตอไปนี้ เปนความผิดตามกฎหมายภายในของประเทศภาคี  

   ก. การผลิต ขนสง จําหนาย ครอบครอง ซ่ึงสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ระบุ
ไวในบัญชีที่ 1 และบัญชีที่ 2 โดยรูวาจะใชในการผลิตยาเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท17 

   ข. การกระทําตอทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ประกอบดวย การแปรสภาพหรือโอนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดเพื่อปกปดแหลงที่มา
หรือเพื่อชวยเหลือผูกระทําความผิดมิใหถูกดําเนินคดี18 และการปดหรืออําพรางสถานะ หรือ
แหลงที่มาที่ เกี่ยวกับทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด19 และการ
ครอบครองหรือใชทรัพยสินนั้นโดยรูในขณะไดมาวาเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผดิ20 

  (2) มาตรการในการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจํา เปนที่ ใชในการผลิต             
ยาเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามอนุสัญญาฉบับนี้ ไดแบงรายชื่อสารเคมีที่ถูก
ควบคุมออกเปน 2 บัญชี คือ บัญชีที่ 1 และ บัญชีที่ 2 โดยไมไดแบงแยกไวอยางชัดเจนวาสารเคมีใน
บัญชีใดเปน “สารตั้งตน” (Precursor) หรือ “เคมีภัณฑจําเปน” (Essential Chemical) และคําทั้งสอง
คํานี้ก็มิไดปรากฏอยูในอนุสัญญานี้ดวย ในขณะที่อนุสัญญาฉบับนี้ใชคําวา “สารที่ใชบอยคร้ังใน
การลักลอบผลิตยาเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท” (Substances frequently used in 
the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances) แทน แตเมื่อศึกษาถึงภูมิหลัง
ของการยกรางอนุสัญญาฉบับนี้ ก็พบวาไดมีการอภิปรายถึงการใชคําวา “สารตั้งตน” (Precursor) 
และ “เคมีภัณฑจําเปน” (Essential Chemical) เชนกัน แตในที่สุดก็ไมสามารถตกลงกันไดในเรื่อง              
คํานิยามที่ชัดเจนของคําดังกลาว จึงไดตกลงที่ใชคําที่มีความหมายกลาง ๆ คําอื่นแทน และนับตั้งแต
วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.1990 ซ่ึงเปนวันที่อนุสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับเปนตนมา ก็ไดมีการ
เพิ่มเติมรายชื่อสารเคมีจํานวนหนึ่งเขาไปในทั้งสองบัญชี เพื่อความเหมาะสม21 สําหรับในปจจุบัน

                                                           
17 ขอ 3 วรรค 1 (ก) (4) และขอ 3 วรรค 1 (ค) (2)  
18 ขอ 3 วรรค 1 (ข) (1)  
19 ขอ 3 วรรค 1 (ข) (2)  
20 ขอ 3 วรรค 1 (ค) (1) 

21 United Nations, Op.cit.  p. 428-433. 
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รายชื่อสารเคมีที่กําหนดไวในแตละบัญชี ประกอบดวย บัญชีที่ 1 จํานวน 14 ชนิด และบัญชีที่ 2 
จํานวน 9 ชนิด ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนใหหัวขอที่ 2.2  

 (3) มาตรการที่อนุสัญญาฉบับนี้กําหนดไวเพื่อควบคุมสารที่ใชบอยครั้งในการลักลอบ
ผลิตยาเสพติด หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ประกอบดวยมาตรการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

  1.  ภาคีตองดําเนินมาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อปองกันมิใหมีการนําสารใน
บัญชีที่ 1 และบัญชีที่ 2 ผนวกทายอนุสัญญาไปใชในการผลิตยาเสพติด หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท รวมทั้งใหความรวมมือระหวางกันเพื่อการดังกลาว 

  2.  สารชนิดอื่นอาจถูกเพิ่มเติมเขาไปในหรือลบออกจากบัญชีที่ 1 หรือบัญชีที่ 2 
ไดโดยคณะกรรมาธิการยาเสพติดของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ22 

  3.  ภาคีตองกําหนดมาตรการในการติดตามและตรวจสอบการผลิตและจําหนาย
สารในบัญชีที่ 1 และบัญชีที่ 2 ในดินแดนของตน เชน23  

   ก.  ควบคุมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตและจําหนายสารดังกลาว 
   ข. ควบคุมแหลงหรือสถานที่ที่อาจมีการผลิตหรือจําหนายสารดังกลาวเพื่อให

เปนไปตามใบอนุญาต 
   ค. กําหนดใหตองมีใบอนุญาต 
   ง. ควบคุมมิใหมีการครอบครองสารดังกลาวเกินกวาความจําเปนในการ

ประกอบการ 
  (4)  สารในบัญชีที่ 1 และบัญชีที่ 2 ภาคี ตองดําเนินมาตรการดังตอไปนี้24 
    ก.   จัดใหมีระบบติดตามการคาระหวางประเทศเกี่ยวกับสารดังกลาวเพื่อ

ติดตามธุรกรรมที่นาสงสัยโดยอาศัยความรวมมือจากผูประกอบการไมวาจะเปนผูผลิตหรือผูสงออก
หรือผูนําเขา ผูจําหนาย ผูคาสง และผูคาปลีก ซ่ึงจะตองแจงธุรกรรมที่นาสงสัยแกเจาหนาที่ 

    ข.  ยึดสารดังกลาวได หากมีพยานหลักฐานวาจะนําไปใชในการลักลอบผลิต
ยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  

    ค.  แจงใหภาคีที่เกี่ยวของทราบโดยไมชักชาหากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการ
นําเขาสงออกหรือนําผานสารดังกลาวมีจุดประสงคเพื่อใชในการผลิตยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท รวมทั้งขอมูลเร่ืองวิธีการจายเงินและพฤติการณที่นําไปสูความเชื่อเชนนั้น 

    ง. กําหนดใหสารที่นําเขาและสงออกตองติดฉลากและมีเอกสารกํากับ 

                                                           

 22  ขอ 12 วรรค 2  ถึงวรรค 7 
 23  ขอ 12 วรรค 8 
 24  ขอ 12 วรรค 9 
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    จ. รับประกันวาเอกสารขางตนจะไดรับการเก็บรักษาไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวา 2 ป และพรอมที่จะใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจตรวจสอบ 

  (5) ภาคีที่สนใจอาจรองขอตอเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อใหภาคีที่จะสงออก
สารในบัญชีที่ 1 จัดขอมูลตาง ๆ ใหแกเจาหนาที่ผูมีอํานาจของประเทศผูนําเขา 

  (6) เมื่อภาคีจัดขอมูลใหแกอีกภาคีหนึ่งตามขอ (4) และขอ (5) ภาคีที่จัดใหขอมูล
ดังกลาวอาจกําหนดใหภาคีผูรับขอมูลนั้นไมเปดเผยความลับทางการคาทางธุรกิจ ทางพาณิชย หรือ
ทางอาชีพ รวมทั้งกระบวนการคา25 

  (7) ภาคีตองจัดขอมูลใหแกคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศเปน
ประจําทุกป26 

  (8) คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศจะตองรายงานตอคณะ 
กรรมาธิการยาเสพติดของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติเปนประจําทุกป
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอ 12. ของอนุสัญญาฉบับนี้27 

 4) มาตรการอื่นที่จะชวยเสริมใหการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้นไดแก 

  (1)  การริบทรัพยสิน ประเทศภาคีตองจัดใหมีมาตรการในการบงชี้ติดตามยึดและ
อายัดทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อใหมีการริบทรัพยสินตอไป28 

  (2)  การสงผูรายขามแดนความผิดทั้งหลายตามอนุสัญญาฉบับนี้ใหเปนความผิด
สามารถสงผูรายขามแดนได แตถาประเทศภาคีไมประสงคจะใหมีการสงผูรายขามแดนประเทศนั้น
ตองเสนอเรื่องใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการฟองรองตอไป29 

  (3)  ความชวยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกันใหประเทศภาคีใหความรวมมือกันใน
การสอบสวน การฟองรองดําเนินคดี และการพิจารณาพิพากษาคดี30 

  (4) ความรวมมือในรูปแบบอื่น ไดแกการกําหนดชองทางในการติดตอส่ือสาร
ระหวางหนวยงานที่มีอํานาจและหนวยงานบริการของตนเพื่ออํานวยความสะดวกในเรื่องการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว31 

                                                           

 25  ขอ 12 วรรค 11 
 26  ขอ12 วรรค 12 
 27  ขอ 12 วรรค 13 
 28  ขอ 5 
 29  ขอ 6 
 30  ขอ 7 
 31  ขอ 9 
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  (5)  การสงมอบภายใตการควบคุม ประเทศภาคีตองดําเนินมาตรการเทาที่จําเปนใน
การอนุญาตใหมีการสงมอบภายใตการควบคุมเพื่อที่จะทราบตัวบุคคลตางๆ ที่กระทําความผิดตาม
อนุสัญญาฉบับนี้32  
 2.6.2 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ ค.ศ.2000 (The 
United Nations on Transnational Organized Crime, 2000)  
       อนุสัญญาฉบับนี้เปนอนุสัญญาฉบับหลังสุดที่จะชวยเสริมใหความรวมมือระหวาง
ประเทศในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะในกรณีที่มีองคกรอาชญากรรมขามชาติ
เขามาเกี่ยวของใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อนุสัญญาฉบับนี้ไดเปดใหมีการลงนาม 
เมื่อวันที่ 12-15 เดือนธันวาคม ค.ศ. 2000 ณ เมือง Palermo ประเทศอิตาลี ซ่ึงประเทศไทยก็ไป 
รวมลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ดวย โดยหัวหนาคณะผูแทนไทยที่ไปลงนาม คือ อัยการสูงสุด ซ่ึง    
ถาในอนาคตประเทศไทยบัญญัติกฎหมายภายในมารองรับอนุสัญญานี้ครบถวน จึงจะดําเนินการให
สัตยาบันตอไป  
 เหตุที่มีการยกรางอนุสัญญาฉบับนี้ขึ้น เนื่องจากประเทศตางๆ ไดตระหนักถึงภัยคุกคาม
ขององคกรอาชญากรรมขามชาติ โดยเห็นพองกันวาการจะปองกันและปราบปรามองคกร
อาชญากรรมขามชาติใหไดผลจําเปนตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศและการปรับปรุง
กระบวนการยุติธรรมที่มีอยูใหเอื้อตอการดําเนินคดีที่เกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม 
 สาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ที่เกี่ยวกับการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่
ในใชในการผลิตยาเสพติด ประกอบดวยในเรื่องดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 วัตถุประสงคของอนุสัญญา ซ่ึงเปนไปเพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศในการปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
 ขอ 2 บทวิเคราะหศัพทของคําตางๆในอนุสัญญา เชน“กลุมอาชญากรรมองคกร” 
หมายถึง กลุมบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตั้งแตสามคนขึ้นไปโดยคงอยู ในชวงระยะเวลาหนึ่ง และมีจุด 
ประสงครวมกันเพื่อกระทําความผิดรายแรงฐานหนึ่งหรือหลายฐาน หรือความผิดตามที่อนุสัญญา
ฉบับนี้กําหนดเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนในทางการเงินหรือในทางทรัพยสินไมวาโดยทางตรง
หรือโดยทางออม “ความผิดรายแรง” หมายถึง การกระทําที่เปนความผิดมีระวางโทษจําคุกขั้นสูงสุด
อยางนอยส่ีปหรือโทษสถานที่หนักกวานั้น จึงรวมถึงความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดดวย 
 ขอ 3 ขอบเขตการใชบังคับของอนุสัญญาสามารถใชบังคับกับความผิดตางๆ ที่
อนุสัญญากําหนดในขอ 5, 6, 8 และ23 หรือความผิดรายแรงที่กําหนดไวในขอ 2 และความผิดนั้น             
ตองมีลักษณะขามชาติ 

                                                           

 32  ขอ 11 
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 ขอ 4  การรักษาไวซ่ึงหลักอํานาจอธิปไตย ซ่ึงกําหนดใหภาคีตองปฏิบัติตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาในลักษณะที่สอดคลองกับหลักความเสมอภาคทางอํานาจอธิปไตยของรัฐและการ 
ไมแทรกแซงในกิจการภายในของรัฐอื่น 
 ขอ  5  การกําหนดใหการมีสวนรวมในกลุมอาชญากรรมองคกรเปนความผิดอาญา ซ่ึง
กําหนดใหประเทศภาคีบัญญัติกฎหมายภายในเรื่องนี้ขึ้น 
 ขอ  6 - 7 มาตรการที่กําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญา ซ่ึงกําหนดใหประเทศ
ภาคีบัญญัติกฎหมายภายในเรื่องนี้ขึ้น 
 ขอ 10  ความรับผิดของนิติบุคคล เพื่อใหประเทศภาคีกําหนดมาตรการในการลงโทษ
นิติบุคคลที่เขาไปเกี่ยวของกับกลุมอาชญากรรมองคกรซึ่งกระทําความผิดตามอนุสัญญาฉบับนี้ 
ไมวาจะเปนโทษในทางอาญา ทางแพง หรือทางบริหาร 
 ขอ  11 การฟองรองดําเนินคดีการพิจารณาพิพากษาคดีและการลงโทษ ซ่ึงกําหนดให
ประเทศภาคีบัญญัติกฎหมายใหการกระทําในขอ 5, 6 และ23 เปนความผิดและมีบทลงโทษอยาง
เหมาะสม รวมทั้งมีหลักประกันในการใชอํานาจในการฟองรองดําเนินคดีผู กระทําความผิด                  
ดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีหลักประกันใหการพิจารณาพิพากษาคดีมีความ                
เปนธรรม แตในขณะเดียวกันตองมีความสอดคลองกับความรายแรงของความผิดเชนการใหสิทธิ
จําเลยในการตอสูคดี สิทธิในการไดรับการปลอยช่ัวคราวและสิทธิในการอุทธรณ แตใน
ขณะเดียวกัน ก็ตองพิจารณาวาควรอนุญาตใหมีการปลอยช่ัวคราวหรือไม เปนตน 
 ขอ 12  การริบและยึดทรัพยสินซึ่งกําหนดใหประเทศภาคีสรางมาตรการในการริบและ
ยึดทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด รวมท้ังทรัพยสินที่ไดใชหรือจะใชในการกระทํา
ความผิดที่กําหนดไวในอนุสัญญาฉบับนี้ ไมวาจะมีการเปลี่ยนรูปไปเปนทรัพยสินอื่นแลวหรือไม 
และไมวาจะไปปะปนกับทรัพยสินอื่นหรือไม รวมทั้งริบดอกผลตางๆ ที่เกิดขึ้นจากทรัพยสิน           
ดังกลาว 
 ขอ 13  ความรวมมือระหวางประเทศในการริบทรัพยสินซ่ึงกําหนดชองทางเพื่อให
ประเทศภาคีใหความชวยเหลือแกประเทศภาคีอ่ืนในการชวยติดตามยึดอายัดหรือริบทรัพยสิน 
ตามขอ 12 ที่อยูในประเทศของตน 
 ขอ 14  การจําหนายทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด ซ่ึงโดยหลักแลวใหเปนไป
ตามกฎหมายภายในของประเทศภาคี แตถาเปนกรณีตามขอ 13 ใหประเทศภาคีใหความสําคัญใน
ลําดับตนกับการคืนทรัพยสินที่ริบหรือยึดไดใหกับประเทศผูรองขอเพื่อจะไดนําไปชดเชยเปนคา
เสียหายใหกับเหยื่อของอาชญากรรมองคกร หรือเจาของที่แทจริงผูสุจริต รวมทั้งประเทศภาคีอาจ
ทําขอตกลงกันเพื่อบริจาคทรัพยสินที่ริบหรือยึดไดใหกับองคกรระหวางประเทศ ดานการตอตาน 
องคกรอาชญากรรมขามชาติ หรือตกลงกันเพื่อแบงทรัพยสินที่ริบหรือยึดไดระหวางกันก็ได 
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 ขอ 15 เขตอํานาจรัฐ ซ่ึงกําหนดใหประเทศภาคีสรางเขตอํานาจรัฐของตนเหนือ
ความผิดตามขอ 5, 6, 8 และ 23 ที่กระทําในดินแดนของตน หรือท่ีกระทําบนเรือหรืออากาศยานที่
ชักธงของประเทศตนหรือจดทะเบียนที่ประเทศตน รวมทั้งอาจสรางเขตอํานาจรัฐเหนือความผิดที่
กระทําตอคนชาติของตน หรือกระทําโดยคนชาติของตน หรือคนไรสัญชาติที่มีถ่ินที่อยูในประเทศ
ตนสําหรับความผิดบางอยางที่กระทํานอกดินแดนของรัฐ เปนตน 
 ขอ 16 การสงผูรายขามแดนซึ่งสามารถนํามาใชกับความผิดตางๆ ที่กําหนดไวใน
อนุสัญญาฉบับนี้ซ่ึงกระทําโดยกลุ มอาชญากรรมองคกร ในกรณีที่ผู กระทําความผิดอยู ในอีก
ประเทศหนึ่ง และโดยหลักแลว ความผิดที่จะสงผูรายขามแดนไดตองเปนความผิดทั้งในประเทศ             
ผูรองขอและประเทศผูรับคํารองขอตามหลัก Double Criminality นอกจากนั้นประเทศภาคีที่ไมมี
สนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนระหวางกันก็สามารถใชอนุสัญญาฉบับนี้แทนได 
 ขอ 17 การโอนตัวบุคคลเพื่อไปรับโทษตอ ประเทศภาคีอาจพิจารณาทําขอตกลง 
ทวิภาคีหรือพหุภาคีระหวางกันเพื่อยอมใหมีการโอนตัวบุคคลที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกหรือถูก
จํากัดเสรีภาพดวยวิธีอ่ืนเพื่อไปรับโทษตอในอีกประเทศหนึ่งได 
 ขอ 18 ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางกฎหมาย ซ่ึงกําหนดใหประเทศภาคีใหความ 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยางกวางขวางที่สุดทั้งในเรื่องการสืบสวนสอบสวน การฟองรองดําเนินคดี 
และการพิจารณาพิพากษาความผิดที่กําหนดไวในอนุสัญญาฉบับนี้ เชนการสอบถาม คําใหการของ
บุคคล การจัดสงเอกสารในกระบวนการยุติธรรม การคนและยึดการตรวจสอบวัตถุและสถานที่ การ
จัดหาใหซ่ึงขอมูลและพยานหลักฐาน เปนตน โดยประเทศภาคีตองกําหนดหนวย ผูประสานงาน
กลางในเรื่องนี้ภายในประเทศของตน 
 ขอ 19 การสืบสวนสอบสวนรวมกัน ประเทศภาคีอาจพิจารณาจัดทําขอตกลง ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อจัดตั้งหนวยสืบสวนสอบสวนรวมกัน หรือถาไมมีการจัดทําขอตกลง
ระหวางกันก็อาจตกลงกันเปนรายกรณีไป 
 ขอ 20 เทคนิคการสืบสวนพิเศษ หากกฎหมายภายในอนุญาตใหทําไดประเทศภาคีอาจ
พิจารณาใชการสงมอบยาเสพติดภายใตการควบคุม หรือวิธีการอื่นเชนการดักฟงการติดตอส่ือสาร 
หรือการอําพรางตัว ในดินแดนของตนเพื่อประโยชนในการปราบปรามอาชญากรรมองคกร รวมทั้ง
ประเทศภาคีอาจจัดทําขอตกลงระหวางกันทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อที่จะใชเทคนิคการ
สืบสวนพิเศษดังกลาวรวมกันในระดับระหวางประเทศ หรือถาไมมีการจัดทําขอตกลงระหวางกัน 
ก็อาจตกลงกันเปนรายกรณีไป 
 ขอ 21 การโอนการพิจารณาคดี ใหประเทศภาคีพิจารณาใหมีการโอนคดีเพื่อไป
พิจารณาในอีกประเทศภาคีหนึ่ง เชน เพื่อประโยชนในการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมหรือใน
กรณีที่หลายประเทศมีเขตอํานาจเหนือความผิดนั้น 

DPU



 32 

 ขอ 22  การจัดทําประวัติอาชญากร ประเทศภาคีอาจบัญญัติกฎหมายหรือใชมาตรการ
อ่ืนเพื่อใหมีการคํานึงถึงการจําคุกมาก อนในประเทศอื่นของผู กระทําความผิดและใชเป น 
ขอมูลในการพิจารณาพิพากษาความผิดที่กําหนดไวในอนุสัญญาฉบับนี้ 
 ขอ 23  การกําหนดใหการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเปนความผิดอาญาใหประเทศ
ภาคีกําหนดใหการใชกําลังการขมขู การใหคํามั่นสัญญา การเสนอหรือใหประโยชนเพื่อจงูใจใหเกดิ
การเบิกความเท็จ หรือยุงเกี่ยวกับการเบิกความ หรือการสืบพยานในการพิจารณาคดีความผิดที่
กําหนดไวในอนุสัญญาฉบับนี้เปนความผิด 
 ขอ 26  มาตรการสงเสริมการใหความรวมมือแกเจาหนาที่ผู บังคับใชกฎหมายซึ่ง
กําหนดใหประเทศภาคีดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหผูที่มีสวนรวมในอาชญากรรม
องคกรใหขอมูลแกเจาหนาที่เกี่ยวกับเครือขายขององคกรและความผิดที่องคกรนั้นไดกระทําหรือ
กําลังจะกระทํารวมทั้งใหความชวยเหลือเจาหนาที่ในการทําลายทรัพยากรหรือทรัพยสินของ
อาชญากรรมองคกรนั้นดวย โดยใหประเทศภาคีพิจารณาใหความคุมกันในการไมฟองคดีบุคคลที่
ใหขอมูล หรือความชวยเหลือดังกลาว 
 ขอ 27  ความรวมมือระหวางเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย ภายใตบังคับกฎหมายภายใน 
ใหแตละประเทศภาคีรวมมือซ่ึงกันและกันในดานตางๆ เพื่อปราบปรามความผิดที่กําหนดไวใน
อนุสัญญาฉบับนี้ เชน การสรางชองทางในการติดตอส่ือสารระหวางเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนขอมูล การใหความรวมมือในการสอบสวนถึงตัวตน 
ที่อยู และกิจกรรมของผูตองสงสัย การเคลื่อนไหวของทรัพยสิน เปนตน การตกลงแลกเปลี่ยน
บุคลากรและผูเช่ียวชาญระหวางกัน เชน การจัดทําขอตกลงเพื่อใหมีเจาหนาที่ผูประสานงานไป
ประจําการในอีกประเทศหนึ่ง การแลกเปลี่ยนขอมูลเร่ืองวิธีการชองทางและเสนทางที่ผูกระทํา
ความผิดใชเปนตน 
 ขอ 28 การรวบรวม แลกเปลี่ยน และวิเคราะหขอมูลเร่ืองลักษณะของอาชญากรรมองค
กรใหแตละประเทศภาคีวิเคราะหแนวโนมและสถานการณของอาชญากรรม องคกรภายในประเทศ
ตน และแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวซ่ึงกันและกัน รวมทั้งพิจารณาวานโยบายและมาตรการที่ตนใช
อยูมีประสิทธิภาพในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นอยางไร 
 ขอ 29 การฝกอบรมและการชวยเหลือทางเทคนิคซึ่งกําหนดใหแตละประเทศภาคีริเร่ิม
และพัฒนาหลักสูตรสําหรับฝกอบรมเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายของตน รวมถึงพนักงานอัยการ 
และเจาหนาที่ศุลกากรในเรื่องตางๆ เชน การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมองคกร เสนทาง
และเทคนิคที่ใชการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของทรัพยสิน การรวบรวมพยานหลักฐานการใช
เทคนิคใหมๆ อาทิการดักฟง การสงมอบยาเสพติดภายใตการควบคุม และการอําพราง การใช
เทคโนโลยีสมัยใหม เชนคอมพิวเตอร การใชมาตรการในการคุมครองพยานและเหยื่อจากการ
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กระทําความผิด  การสงผู ร ายข ามแดน  การใหความช วยเหลือซ่ึงกันและกันทางกฎหมาย                    
ตลอดจนใหประเทศภาคีช วยเหลือซ่ึงกันและกันในการวิจัยและฝกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยน                 
ประสบการณระหวางกันในดานตางๆ 
 ขอ 30 มาตรการอื่นๆ เชน การบังคับใชอนุสัญญาโดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจและให
ความชวยเหลือทางเทคนิค ซ่ึงกําหนดใหประเทศภาคีพยายามดําเนินการอยางเปนรูปธรรมโดยการ
ประสานงานซึ่งกันและกัน และการประสานงานกับองคการระหวางประเทศและองคการระดับ
ภูมิภาคเพื่อสงเสริมความรวมมือในการตอตานอาชญากรรมองคกรและใหความชวยเหลือกับ
ประเทศกําลังพัฒนาในการบังคับใชอนุสัญญาฉบับนี้ รวมถึงการบริจาคเงินใหกับกองทุนของ
สหประชาชาติหรือบริจาคเงินบางสวนจากมูลคาทรัพยสินที่ริบไดตามอนุสัญญาฉบับนี้เปนตน 
 ขอ 31 มาตรการปองกัน ซ่ึงกําหนดใหประเทศภาคีพยายามพัฒนาโครงการระดับ 
ประเทศและสรางมาตรฐานในการปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายเพื่อการปองกันองคกรอาชญากรรม 
ขามชาติทั้งโดยการใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการในทางบริหาร หรือมาตรการอื่นๆ เชน การ
สรางความเขมแข็งใหกับความรวมมือระหวางหนวยงานผูบังคับใชกฎหมายและภาคเอกชน 
ที่เกี่ยวของ  การสรางแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) ใหกับสาขาอาชีพตางๆโดยเฉพาะทนายความ
โนตารีพับลิก ที่ปรึกษาดานภาษีและนักบัญชี การปองกันมิใหองคกรอาชญากรรม ใชนิติบุคคล 
เปนเครื่องมือ เชน การสรางระบบในการตรวจสอบวาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดบางที่กอตั้ง 
บริหาร และลงทุนในนิติบุคคล การหามบุคคลที่เคยถูกลงโทษวากระทําความผิดตามอนุสัญญาฉบับ
นี้เปนกรรมการของนิติบุคคล ในขณะเดียวกันก็สรางระบบใหบุคคลที่เคยถูกลงโทษตามอนุสัญญา
ฉบับนี้สามารถกลับเขาสูสังคมไดอีก โดยไมสรางปญหา รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหกับสังคมตอ 
ปญหาองคกรอาชญากรรม เปนตน 
 ข อ32  การประชุมของประเทศภาคี  อนุ สัญญาฉบับนี้ กํ าหนดให เลขาธิการ
สหประชาชาติจัดประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาขึ้นภายในไมเกินหนึ่งปนับแตอนุสัญญามีผลใช
บังคับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของประเทศภาคีในการบังคับใช อนุสัญญาและติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินการของประเทศภาคี 
 ขอ 33  สํานักเลขาธิการซึ่งกําหนดใหเลขาธิการสหประชาชาติชวยอํานวยการใหมีการ
จัดประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาและประสานงานกับประเทศภาคีและองคการระหวางประเทศ 
 ขอ 34  การบังคับใชอนุสัญญา ซ่ึงกําหนดใหประเทศภาคีใชมาตรการตางๆ ที่จําเปนทั้ง
ในทางกฎหมายและในทางบริหารเพื่อบังคับใชพันธกรณีตามอนุสัญญาฉบับนี้รวมทั้งประเทศภาคี
อาจรับเอามาตรการที่เขมงวดกวาที่อนุสัญญากําหนดไวมาใชบังคับ 
 ขอ 35 การระงับขอพิพาท ใหประเทศภาคีพยายามระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการ
ตีความหรือการใชบังคับอนุสัญญาฉบับนี้ ดวยวิธีการเจรจา ถาไมสามารถระงับขอพิพาทดวยการ
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เจรจาไดภายในระยะเวลาอันสมควร ภาคีฝายหนึ่งอาจขอใหตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณา          
ถาภายในกําหนดหกเดือนนับแตมีคํารองขอใหตั้งอนุญาโตตุลาการ ภาคียังไมสามารถตกลงกัน 
เร่ืองการตั้งอนุญาโตตุลาการได ภาคีฝายหนึ่งอาจสงขอพิพาทนั้นใหศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
พิจารณา อยางไรก็ตาม ภาคีอาจประกาศตอนที่เขาเปนภาคีอนุสัญญาฉบับนี้วาขอตั้งขอสงวนเรื่อง
การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการและศาลยุติธรรมระหวางประเทศก็ได  
 ขอ 36 การลงนาม การใหสัตยาบัน การยอมรับ การเห็นชอบ และการภาคยานุวัติ 
อนุสัญญาฉบับนี้เปดใหลงนามตั้งแตวันที่ 12 ถึง 15 ธันวาคม ค.ศ. 2000 ณ เมือง Palermo ประเทศ
อิตาลี หลังจากนั้นสามารถขอลงนามได ณ ที่ทําการองคการสหประชาชาติสํานักงานใหญณ นคร
นิวยอรก จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ.2002 อนุสัญญาฉบับนี้ยังเปดโอกาสใหองคการเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคลงนามไดหากประเทศใดประเทศหนึ่งซ่ึงเปนสมาชิกองคการดังกลาวได      ลงนามใน
อนุสัญญาฉบับนี้แลวอนุสัญญาฉบับนี้ตองมีการใหสัตยาบันการยอมรับหรือการเห็นชอบและเป
ดใหมีการภาคยานุวัติโดยรัฐตางๆ และองคการเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
 ขอ 37 ความสัมพันธของอนุสัญญาฉบับนี้กับพิธีสาร อนุสัญญาฉบับนี้สามารถมีพิธีสาร
ได เชน พิธีสารเกี่ยวกับการคามนุษยโดยเฉพาะการคาหญิงและเด็ก พิธีสารเกี่ยวกับการลักลอบหนี
เขาเมืองทางบกทางอากาศและทางทะเล เปนตน ประเทศหรือองคการใดที่จะเขาเปนภาคีพิธีสาร 
ตองเปนภาคีอนุสัญญาฉบับนี้กอน ในขณะที่ประเทศที่เปนภาคีอนุสัญญาฉบับนี้จะไมถูกผูกพันตาม
พิธีสารเวนแตประเทศนั้นจะเขาเปนภาคีพิธีสารนั้นดวย 
 ขอ 38 การมีผลใชบังคับของอนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลใชบังคับเมื่อครบกําหนดเกาสิบ
วันนับจากวันที่ประเทศลําดับที่ส่ีสิบเขาเปนภาคีโดยสมบูรณ สําหรับประเทศอื่นที่เขาเปนภาคี
ภายหลังจากวันที่อนุสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับอนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลใชบังคับตอ ประเทศนั้น
เมื่อครบกําหนดสามสิบวันหลังจากวันที่เขาเปนภาคี 
 ขอ 39 การแกไขอนุสัญญา เมื่อพนกําหนด 5 ปนับแตวันที่อนุสัญญามีผลใชบังคับ
ประเทศภาคีอาจเสนอแกไขอนุสัญญาฉบับนี้ตอเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อนําเสนอตอ ประเทศ
ภาคีและที่ประชุมของประเทศภาคีตอไป 
 ขอ 40 การบอกเลิกอนุสัญญา ซ่ึงใหสิทธิประเทศภาคีสามารถบอกเลิกอนุสัญญานี้ได    
  ขอ 41 การเก็บรักษาและภาษาของอนุสัญญา ใหเลขาธิการสหประชาชาติเปนผูเก็บ
รักษาอนุสัญญาฉบับนี้ ตนฉบับอนุสัญญาใหทําขึ้นเปนหกภาษาที่มีความถูกตองเทากันไดแกภาษา
อารบิก ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน 
 กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาความรวมมือระหวางประเทศดานยาเสพติดไดวิวัฒนาการ
ตั้งแตการประชุมระหวางประเทศที่จัดโดยคณะกรรมาธิการฝนณนครเซี่ยงไฮ ในป ค.ศ. 1909 
จนกระทั่งวิวัฒนาการมาเปนอนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติด ค.ศ. 1961 และพิธีสารแกไขเพิ่มเติม 
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ค .ศ .1972 อนุสัญญาว าด วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต อจิตและประสาท  ค .ศ .1971 และอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
ค.ศ. 1988 ซ่ึงอนุสัญญาทั้งสามฉบับนี้ยังมีผลใชบังคับจนถึงปจจุบันรวมถึงอนุสัญญาฉบับหลังสุด 
คือ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ ค.ศ. 2000 วิวัฒนาการ          
ตางๆ เหลานี้เกิดขึ้นจากความจําเปนที่วา ปญหายาเสพติดไดแพรกระจายไปยังภูมิภาคตางๆ ของ
โลกและมีความเกี่ยวของกับหลายประเทศ ทั้งประเทศผู ผลิต ประเทศผู นําผาน และประเทศ 
ผูบริโภค ประเทศใดประเทศหนึ่งจึงไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดโดยลําพัง แตจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือระหวางประเทศเพื่อกําหนดมาตรฐาน ในทางปฏิบัติใหเปนไปแนวทางเดียวกัน
และมิใหประเทศใดประเทศหนึ่งเพิกเฉยตอปญหาที่เกิดขึ้นโดยในระยะแรก ความรวมมือระหวาง
ประเทศ  ดานยาเสพติดจะที่เนนการควบคุมตัวยาที่เปนปญหาสําคัญสําหรับยุคนั้น อันไดแก ฝน 
ตอมาก็ไดมีการขยายไปถึงยาเสพติดที่ไดจากธรรมชาติชนิดอื่นดวย เชน กัญชา และใบโคคา 
มาตรการสําคัญที่ใชก็คือการจํากัดการผลิตและใชประโยชนยาเหลานี้ใหเปนไปเพื่อประโยชน
ในทางการแพทยและในทางวิทยาศาสตรซ่ึงก็คือส่ิงที่กําหนดไวในอนุสัญญาเดี่ยว ค.ศ. 1961 
อยางไรก็ตามเมื่อวิทยาการทางเคมีเจริญกาวหนาขึ้น ทําใหยาที่ไดจากการสังเคราะหและออกฤทธิ์ 
ตอระบบประสาทถูกนํามาใชในทางที่ผิดมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดความจําเปนที่จะกําหนดมาตรการใน
การควบคุม คือการควบคุมตามอนุสัญญาวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ.1971 แต
หลังจากนั้นไมนาน เมื่อปญหาการลักลอบคายาเสพติดทวีความรุนแรงขึ้นและพัฒนามาเปนการ 
กระทําความผิดขามชาติ  ซ่ึงจําเปนตองอาศัยมาตรการพิเศษในการปราบปราม เชน การกําหนด
บทลงโทษ การสงผูรายขามแดน การริบทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด ความรวมมือ
ระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา การสงมอบยาเสพติดภายใตการควบคุม การควบคุมสาร 
ตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด และการปราบปรามการลักลอบคายาเสพติด
ทางทะเล เปนตน จึงทําใหเกิดอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติด
และวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ.1988 ขึ้น ถึงแมจะมีการยอมรับวาอนุสัญญาฯ ค.ศ.1988 
เปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพ แตอนุสัญญาดังกลาวก็ครอบคลุมเฉพาะเรื่องยาเสพติด และยังไมมี
มาตรการบางอยางที่จะชวยใหการปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติมีประสิทธิภาพ เชน การ
ลงโทษผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือใหการสนับสนุนองคกรอาชญากรรม การปราบปรามการคอรัปชั่น 
การคุมครองพยานและเหยื่อผูเสียหาย  การใชเทคนิคการสืบสวนพิเศษ เชน การดักฟง การอําพราง
ตัว เปนตน จึงเปนที่มาของอนุสัญญาฉบับใหม คือ อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน 
องคกรอาชญากรรมขามชาติ ค.ศ. 2000 
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2.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย 
 กฎหมายเปนเครื่องมือในการควบคุมการกระทําความผิดในสังคมที่สําคัญอยางยิ่ง          
แตความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจะเกิดขึ้นไดก็โดยประชาชนแตละคนในสังคมตอง
เคารพกฎหมายบานเมืองดวย และเจาหนาที่รัฐก็จะตองดําเนินการกับผูกระทําความผิดอยาง
เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม นอกจากนั้นก็ยังตองกําหนดมาตรการปองกันภัยทางสังคมโดยเด็ดขาดและ
ยุติธรรม เพื่อรักษาไวซ่ึงหลักการหลักนิติรัฐ (Legal State) และหลักนิติธรรม (Rule of Law) โดย
ตองสอดคลองกับครรลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในลักษณะประสานประโยชน
ระหวางกฎหมาย ความเปนระเบียบเรียบรอย และความเปนธรรมในสังคม (Law, Order, and 
Justice)33 

 2.7.1 แนวความคิดเรื่องหลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม 
  2.7.1.1 หลักนิติรัฐ (Legal State) คําวา นิติรัฐ มาจากคํา 2 คํา คือ นิติ หมายถึง กฎหมาย 
และรัฐ หมายถึง ประเทศ ซ่ึงมีองคประกอบอยู 4 ประการ ไดแก ดินแดน ประชากร รัฐบาล และ
อํานาจอธิปไตย เมื่อรวมคําวา นิติ รวมกับ รัฐ แลว คําวา นิติรัฐ จึงมีความหมายวา ประเทศที่อยู
ภายใตขอบังคับของกฎหมายและเคารพกฎหมาย ซ่ึงนักวิชาการทางดานกฎหมายไดใหความหมาย
และสาระสําคัญของหลักนิติรัฐ ดังนี้      
       (1) ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย34 หลักนิติรัฐ มีหลักสําคัญ 3 ประการ คือ  
      ก. กฎหมายเปนสิ่งที่อยูเหนือส่ิงอ่ืนใดในการปกครองประเทศ 
      ข. ขอบเขตอํานาจหนาที่ของรัฐมีจํากัดไวแนนอน 
      ค. ศาลมีอิสระในการพิจารณาและตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายใน
การปกครอง 
    (2) รองศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ35 หลักนิติรัฐมีสาระสําคัญ
ประกอบดวยหลักการพื้นฐาน 2 ประการ คือ 
      ก. หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง(The Principle 
of Legality of Administrative Action) หมายถึง ฝายปกครอง (Administration) ซ่ึงไดแก หนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน และเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับ

                                                           

 33  วีระพงษ  บุญโญภาส  และคณะ.  (ม.ป.ป.).  การเสริมสรางมาตรการเพื่อสัมฤทธิผลในกระบวนการ
บังคับใชกฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  หนา  5-6. 
 34  ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต.  (2541).  หลักนิติธรรม บทความในรวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 90 ป ธรรมศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์.  หนา 27. 
 35  วรพจน วิศรุตพิชญ.  (2542).  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.  หนา 33- 36. 
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บัญชา หรือในกํากับหรือควบคุมดูแลของรัฐบาล (government) จะกระทําการใดๆ ที่อาจมีผล
กระทบกระเทือน ตอสิทธิหรือเสรีภาพของเอกชน ไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจและเฉพาะแต
ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น และแมการกระทํานั้นๆ จะเปนไปเพื่อคุมครอง
ประโยชนสวนรวม หรือสาธารณะก็ตาม 
      ข. หลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (The Principle of the 
Constitutionality of Legislation) หมายถึง กฎหมายที่รัฐตราขึ้นตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
    (3) รองศาสตราจารย ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ36 หลักนิติรัฐหมายถึงวิธีการ
หรือลักษณะของการทําเปาหมายหรือเนื้อหาของรัฐใหเปนรูปธรรม โดยเปนการปกครองโดยตัวบท
กฎหมาย มีสาระสําคัญประกอบดวย หลักการ 3 ประการ คือ 
      ก. หลักกฎหมายวาดวยการกระทําของเจาหนาที่ฝายปกครองจะตองชอบ
ดวยกฎหมาย 
      ข. หลักการประกันสิทธิทางศาลใหกับประชาชน 
      ค. หลักความเสมอภาค 
    (4) รองศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ พินิจภูวดล37 หลักนิติรัฐ หมายถึงรัฐที่อยูใน
บังคับแหงกฎหมายที่รัฐเปนผูตราข้ึนเอง ทั้งนี้เนื่องจากรัฐเปนที่รวมของประชาชนที่ตางยอมอยู 
ภายใตอํานาจการปกครองของรัฐโดยกฎหมายเทานั้น ดวยเหตุนี้การดําเนินการปกครองของรัฐ 
ตอประชาชน หรือการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐที่ปกครองตามหลักนิติรัฐ จึงตอง 
เปนรัฐที่มีการปกครองในลักษณะตอไปนี้ 
      ก. การปกครองตองเปนการปกครองโดยกฎหมาย ดังนั้นการกระทําของ
รัฐก็ดี การกระทําของเจาพนักงานของรัฐก็ดี ประชาชนก็ดี ตองชอบดวยกฎหมายเพราะกฎหมายอยู
เหนือส่ิงอ่ืนใด และการปกครองโดยกฎหมาย ณ ที่นี้ตองประกอบดวยหลักความชอบดวยกฎหมาย
ของฝายบริหารและฝายตุลาการ รวมทั้งหลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญของฝายนิติบัญญัติ           
หากการกระทําใดขององคกรของรัฐไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดยอมเปนความผิด 
      ข. มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของรัฐและประชาชนไวอยางแน
นอน เปนการควบคุมไมใหองคกรของรัฐใชอํานาจเกินขอบเขต 

                                                           

 
36  กมลชัย รัตนสกาววงศ.  (2537).  พื้นฐานความรูท่ัวไปของหลักกฎหมายปกครองเยอรมัน.  หนา          

92 – 93. 
 37  ศุภลักษณ พินิจภูวดล.  (2547, เมษายน).  รายงานผลการศึกษาวิจัยเร่ืองหลักและวิธีปฏิบัติในการ
บังคับใชรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีมีบทบัญญัติวา “ท้ังนี้เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” เสนอตอสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ.  หนา 15 -16.  
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      ค. ผูมีอํานาจตัดสินคดี ผูพิพากษาหรือศาล ตองมีอํานาจและมีความเปน 
อิสระในการควบคุมการกระทําของเจาพนักงานของรัฐ และมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา             
อรรถคดีทุกประเภทภายใตหลักเกณฑแหงกฎหมาย 
    (5) ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ38 ไดใหความหมายของหลักนิติรัฐไว
วา หมายถึงรัฐและองคกรของรัฐทั้งหมดตองอยูภายใตกฎหมายที่รัฐหรือองคกรของรัฐตราขึ้นโดยมี
ลักษณะที่สําคัญ 2 ประการ คือ  
      ก. ประการแรก การกระทําขององคกรของรัฐทุกองคกรจะตองมีกฎหมาย
เปนรากฐาน ซ่ึงอาจเปนกฎหมายลายลักษณอักษรหรือกฎหมายที่ไมไดเปนลายลักษณอักษรก็ได 
ทั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาการกระทํานั้นเปนการกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
นอกจากจะมีกฎหมายเปนรากฐานของการกระทําหรือการใชอํานาจแลว ยังมีหลักตอไปอีกดวยวา
การกระทําหรือการใชอํานาจนั้นตองชอบดวยกฎหมาย คือ ตองกระทําตามวิธีการ รูปแบบ วัตถุประ
สงคที่กฎหมายกําหนดไว หากผิดไปจากที่กําหนดไว ก็ถือวาการกระทํานั้นไมชอบดวย กฎหมาย  
ส่ิงเหลานี้คือหลักกฎหมายที่เรียกวา หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของ 
รัฐ (principe de la légalité)  
      ข.   ประการที่สอง หากรัฐหรือองคกรของรัฐฝาฝนกฎหมายที่ตนตราขึ้น 
จะตองมีกลไกและกระบวนการที่บุคคลสามารถทําใหการกระทําหรือการใชอํานาจนั้นไรผลไปและ
หากความเสียหายเกิดแกบุคคล ก็สามารถเรียกใหรัฐหรือองคกรของรัฐชดใชคาเสียหายได เราเรียก
หลักที่สองนี้วา หลักการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของรัฐ(contrôle de légalité) 
ซ่ึงในระบบกฎหมายทั้งหลายอาจมอบภาระในการควบคุมนี้ไวที่ศาล ซ่ึงอาจเปนศาลยุติธรรม เชน 
ในประเทศอังกฤษ หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือศาลปกครอง เชน ในประเทศฝรั่งเศส หรือ
ประเทศเยอรมันก็ได 
 2.7.1.2 หลักนิติธรรม 
      (1)  Professor Albert Venn Dicey ค.ศ.1885 ไดกลาวไววาการปกครองโดย
กฎหมาย (Rule of Law) จะตองมีหลัก 3 ประการ คือ39  
     ก. บุคคลจะตองไมถูกลงโทษหรือทําใหเสียหาย เวนแตจะมีการฝาฝน 
กฎหมายธรรมดาซึ่งยอมรับบังคับใชโดยศาลธรรมดา หรืออีกนัยหนึ่งจะตองไมใหการปกครองมี
การใชดุลพินิจอยางกวางขวาง 

                                                           

 38  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  (2538).  กฎหมายมหาชน เลม 3 : ท่ีมาและนิติวิธี.  หนา 52–53. 
 39  แหลงเดิม.  
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     ข. บุคคลทุกคนจะตองอยูภายใตบังคับกฎหมายธรรมดาโดยเทาเทียมกัน
และอยูในเขตอํานาจของศาลธรรมดา 
     ค. สิทธิเสรีภาพจะตองเปนผลมาจากกฎหมายธรรมดา ที่ศาลธรรมดา
ยอมรับมาบังคับใช มิใชมาจากรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร 
   (2)  Lon Lo Fuller ค.ศ. 1964  กลาววา การใชกฎหมายจะตองมีหลักเกณฑ
เฉพาะของระบบกฎหมาย โดยกฎหมายตองมีหลักศีลธรรมภายใน (inner morality of law) เปนหลัก
ยึดของกฎหมายตาง ๆ อีกชั้น ซ่ึงศีลธรรมภายในนี้มีองคประกอบ 8 ประการ คือ40  
     ก.  เปนหลักเกณฑทั่วไปที่เหมาะสม 
     ข. มีการประกาศใหทราบทั่วไป 
     ค. การไมใชบังคับยอนหลังโดยผิดหลักการ 
     ง. มีบทบัญญัติที่กระจางชัดเจน 
     จ. ไมมีการวางหลักที่ขัดแยงกับกฎหมายอื่น 
     ฉ. ไมบังคับใหกระทําใหส่ิงที่เปนไปไมได 
     ช. ไมเปลี่ยนแปลงบอยเกินควร และ 
     ซ. มีความสอดคลองระหวางการกระทําของเจาหนาที่กับบทบัญญัติของ
กฎหมาย 
   (3)  Joseph Rez ค.ศ. 1977 กลาววา หลักนิติธรรม หากเปนเพียงการปกครอง
โดยกฎหมายก็ไมมีความหมาย แตตองมีหลักทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานบางอยางและเหน็วาหลัก
นิติธรรมอยางนอยตองประกอบดวย หลักการตอไปนี้41  
     ก.  บทกฎหมายจะตองไมใชบังคับยอนหลัง และตองเปดเผยและชัดเจน 
     ข.  กฎหมายจะตองมีความมั่นคงตามควร 
     ค.  บทกฎหมายจะตองเปนไปตามแนวทางของหลักทั่วไปที่เปดเผย มั่นคง 
และชัดเจน 
     ง.  ความอิสระขององคกรตุลาการจะตองมีการคุมครอง 
     จ.  มีกระบวนการพิจารณาที่เปนธรรม (Natural Justice ตามแนวของ
กฎหมายอังกฤษ อีกนัยหนึ่งก็คือ due process of law )  
     ฉ. ศาลจะตองมีอํานาจตรวจสอบทางกฎหมาย (review) ถึงความชอบดวย
กฎหมายของบทกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น หรือของการกระทําตางๆ ของฝายปกครอง 

                                                           

 40  แหลงเดิม.  
 41  แหลงเดิม.   
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     ช. บุคคลตองสามารถนําคดีเขาสู ศาลไดโดยงาย โดยไมควรมีพิธีการยุ 
งยากเกินควร ตลอดจนคาใชจายไมมากเกินไป และระยะเวลาพิจารณาคดีไมนานเกินไป 
     ซ. องคกรปองกันอาชญากรรมไมควรใชดุลพินิจที่บิดเบือนกฎหมาย 
   (4)  Jeffrey Jowell กลาววา การปกครองโดยกฎหมายซึ่งทั้งรัฐสภา รัฐบาล และ
ศาลตางจะตองดําเนินงานอยูในกรอบกฎหมาย และจะมีหลักการสําคัญหลายประการ เชน42  
     ก.  การกระทําของรัฐบาลจะตองมีฐานตามกฎหมาย 
     ข. การมอบอํานาจตอจะกระทําไดโดยมีขอจํากัด 
     ค. กระบวนการพิจารณาตองมีความเปนธรรม 
     ง. กฎหมายตองใหโอกาสผูอยูในบังคับที่จะปฏิบัติได 
     จ. กฎหมายตองไมยอนหลังโดยไมเปนธรรม 
     ฉ. การใชอํานาจตองไมเกินสัดสวนและความจําเปน การนําคดีสูศาลตอง
ไดรับการคุมครอง 
     ช. การตั้งศาลเฉพาะกรณีจะกระทําไมได 
     ซ. การลงโทษอาญาสองครั้งในความผิดเดียวกันจะกระทํามิได 
     ฌ. อํานาจตุลาการตองมีอิสระ 
   (5)  Heinrich Siedentopt ค.ศ. 1993 กลาววา หลักนิติธรรมประกอบดวย
หลักการสําคัญ คือ 43 
     ก.  หลักการแบ งแยกอํานาจ  เพื่อให เกิดการคานและดุลกันในการ
ดําเนินการปกครองเพื่อประโยชนของประชาชน 
     ข. หลักความชอบดวยกฎหมายของการปกครอง โดยการใชอํานาจตองมี
ฐานตามกฎหมายและมีการใชอํานาจตามกรอบที่กฎหมายกําหนด ทั้งในแงสารบัญญัติและ 
วิธีพิจารณา 
     ค. สิทธิพื้นฐาน (basic rights) จะตองไดรับความคุมครอง 
 2.7.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
             การกระทําที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   แตวัตถุประสงคการ
ดําเนินการของรัฐเปนไปเพื่อวัตถุประสงคดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม แมวาการใช
อํานาจดังกลาวจะเปนการริดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานไปบาง แตหากไมกอใหเกิดความเสียหาย

                                                           

 42  แหลงเดิม.  
 43  แหลงเดิม.   
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มากนักก็ถือวาเปนสิ่งที่สามารถกระทําได ดังนั้นแนวคิดทฤษฎีที่นําไปสูการปฏิบัติมี 2 แนว คือ 
แนวคิดการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) กับแนวคิดการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน (Due Process of Law)  

แนวคิดทฤษฎีทั้งสองแนวนี้  ยังเปนแนวคิดที่ถูกนําเอาไปใชเปนนโยบายในการปฏิบัติ
และการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศตางๆ ในปจจุบันอยางแพรหลาย ทั้งนี้
โดยข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและความมุงหมายในการดําเนินการของรัฐเกี่ยวกับกระบวนการยตุธิรรม
ทางอาญาในดานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมและควบคุมอาชญากรรมนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดรูปแบบและ
แนวทางการดําเนินงานอยางมีระบบ โดยจะตองคํานึงถึงปจจัยภายนอกและสภาพแวดลอมตางๆ ทั้ง
ในเรื่องนโยบายรัฐบาล ลักษณะขอบังคับของกฎหมาย สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมศีลธรรมจารีตประเพณี และสิทธิเสรีภาพของประชาชนควบคูกันไปดวย  

สําหรับรูปแบบและแนวทางในการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น ไดมี
นักวิชาการหลายทานไดพยายามกําหนดรูปแบบและแนวทางขึ้นมาหลายรูปแบบดวยกัน โดยการ
มองภาพรวมวากระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงประกอบดวยองคกร ตํารวจ ทนายความ อัยการ 
ศาล และราชทัณฑนั้น จะตองมีวิธีในการดําเนินการกับสภาพปญหาอาชญากรรมและพฤติกรรม
ของอาชญากรอยางไร และเพียงใด จึงจะประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรูปแบบและ
แนวทางเชนนี้ก็แตกตางกันไปตามแตละแนวความคิด แตที่เปนที่รูจักกันดีในหมูนักวิชาการและ 
นักปฏิบัติการโดยทั่วไปนั้น ไดแกรูปแบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม ของ ศาสตรจารย 
Herbert Packer นักอาชญาวิทยาชาวอเมริกันไดกลาวในบทความเรื่อง “Two Models of The 
Criminal Procedure” ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมเอาไว 2 รูปแบบ
ดวยกัน คือ 
  2.7.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาชญากรรม (The Crime Control Model)  
                แนวความคิดของรูปแบบนี้อยูบนพื้นฐานที่ถือวาองคกรตางๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา จะตองหาวิธีการและมาตรการเพื่อใหการปราบปรามและควบคุมอาชญากรรม
บังเกิดผลดีที่สุด โดยไมยึดมั่นในตัวบทกฎหมายอยางเครงครัดเทาใดนักและถือวาถาองคกรตางๆ 
ในกระบวนการยุติธรรมไมสามารถที่จะควบคุมและลดการเกิดอาชญากรรมไดแลว หมายความวา   
ความสงบสุขของสังคมโดยสวนรวมนั้นไดถูกทําลายลงโดยสิ้นเชิงและนั่นก็หมายถึงการสูญเสียใน
อิสรภาพของมนุษยชาติดวย  ทั้งนี้เนื่องจากวาถามีผูที่ไมเคารพเชื่อฟง และปฏิบัติตามกฎหมายใน
สังคมแลว ก็จะทําใหผูปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหลายกลายเปนเหยื่อของอาชญากรรมโดยไมมีทาง
หลีกเลี่ยงได 
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    ศาสตราจารย  Herbert  Packer เชื่อวา การบริหารงานกระบวนยุติธรรมตาม
รูปแบบนี้ จําเปนตองดําเนินการตามมาตรการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งอัตราการจับกุม คุมขังและ
ลงโทษผูกระทําความผิดในสัดสวนที่สูง เมื่อเทียบกับอัตราการเกิดของอาชญากรรม สวนสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลทั่วๆ ไปรวมตลอดถึงสิทธิเสรีภาพของผูถูกจับกุม ผูตองหาและจําเลยนั้น 
จะไดรับการคุมครองภายในขอบเขตที่กําหนดไว  ทั้งนี้ เพื่อใหองคกรตางๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา สามารถบริหารงานดานการปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมไดอยางเต็มที่
และดวยเหตุที่วาในปจจุบันนี้มีปญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นอยางมาก โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
ประกอบกับกําลังของเจาหนาที่ อุปกรณและเครื่องมือ เครื่องใชที่มีอยูก็มีอยูอยางจํากัด รูปแบบ
นโยบายจึงเนนไปในเรื่องการควบคุมอาชญากรรม  ดังนั้น  จึงกําหนดใหองคกรตางๆ  ใน
กระบวนการยุติธรรมเนนหนัก และดําเนินงานรวมกันดวยความรวดเร็ว มีความสิ้นสุดในตัว 
มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และใหเกิดการทาทายตอระบบนอยท่ีสุด ไมวาการดําเนินการนั้น 
จะเปนการปฏิบัติในขั้นตอนของตํารวจ หรือพนักงานฝายปกครอง อัยการ ศาลหรือราชทัณฑก็ตาม 
  2.7.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน (Due Process  Model) 
             สําหรับแนวความคิดภายใตการบริหารงานตามรูปแบบนี้ก็ คือการแสวงหาความ
จริงและการคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนหลัก ดังนั้นการที่ประชาชนคนใดคนหนึ่ง
จะถูกกลาวหาวาเปนอาชญากร และถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพไดนั้น จะตองอยูบนพื้นฐานของขอมลูที่
เปนจริงและเชื่อถือได  และวิธีการที่ดีที่จะพิสูจนวาผูใดเปนผูกระทําผิดหรือเปนผูบริสุทธิ์นั้นก็คือ 
การพิสูจนจากพยานหลักฐานตางๆ โดยวิธีการเผชิญหนากันระหวางเจาหนาที่รัฐในองคกรของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับผูถูกกลาวหา ซ่ึงวิธีการตามรูปแบบนี้ถือหลักที่วา“ประชาชนทุก
คนเปนผูบริสุทธิ์ จนกวาจะไดมีการพิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยวาผูนั้นเปนผูกระทําผิดจริง” การ
ดําเนินงานของตํารวจ หรือพนักงานฝายปกครอง อัยการ ศาล หรือราชทัณฑ จึงตองยึดมั่นในเรื่อง
ของการคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของประชาชนโดยเครงครัด มิฉะนั้นแลว อาจจะถูก
ฟองรองดําเนินคดี และตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นได 
    รูปแบบนี้อาจเรียกวา “ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม” เพราะเหตุวาเปนรูปแบบ 
ที่เนนที่การยึดหลักกฎหมายมุงคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลเปนสําคัญ จึงถือหลักวาคนจะผิด
ไดตองผานกระบวนการตัดสินของศาล การดําเนินคดีจะตองกระทําลงไปโดยมิใหผิดพลาดได  
จะตองไมมีอคติ และตองไมใชอํานาจในทางที่ผิด  ผูบริสุทธิ์จะไดรับการปองกัน ผูกระทําผิดควร
ไดรับการลงโทษ  รูปแบบยึดหลักกฎหมายเปนสําคัญคือ  จะถือวาใครผิดหรือไมนั้น จะตองดําเนิน
ไปตามวิธีที่ทําใหเชื่อวา ความเปนธรรมไดเกิดขึ้นแลว ผูที่ถูกสงสัยวากระทําผิด จึงยังคงเปน               
ผูบริสุทธิ์อยูจนกวาจะไดรับการพิสูจนวาเขาไดกระทําผิดจริง รูปแบบนี้ไมเชื่อวาความคิดในการ
ควบคุมอาชญากรรมจะมีประสิทธิภาพอยางแทจริง โดยเฉพาะการคนหาขอเท็จจริงซ่ึงกระทําโดย
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ตํารวจหรือพนักงานฝายปกครอง และอัยการนั้นจะนาเชื่อถือไดเพียงใด เพราะวิธีปฏิบัติของตํารวจ
หรือพนักงานฝายปกครอง และอัยการเปนการดําเนินงานในที่รโหฐาน ซ่ึงอาจใชวิธีการลอลวง 
หรือการสรางพยานหลักฐานขึ้นใหมได ดังนั้น รูปแบบนี้จึงไมเห็นพองดวยกับการแสวงหา
ขอเท็จจริงอยางไมเปนทางการในแบบที่ยึดหลักมุงควบคุมอาชญากรรม 
    ในการพิจารณารูปแบบกระบวนยุติธรรมทางอาญา The Crime Control Model  
และ Due  Process  Model อาจกลาวไดวาไมมีระบบกฎหมายของประเทศใดที่ปฏิบัติตามแนวคิด
ของรูปแบบทั้งสองควบคูกันไดเปนอยางดี เพราะลักษณะของทั้งสองรูปแบบจะมีลักษณะที่ขัดแยง
กันและมีเหตุผลหักลางกันอยูในตัวเอง สวนรูปแบบกระบวนการทางอาญาที่ใชกันอยูในปจจุบัน
นั้น แตละประเทศอาจจะเนนไปทางรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา เนน
รูปแบบไปทางดาน Due  Process  Model  มากกวาประเทศอื่นๆ สวนในประเทศไทย เนนรูปแบบ 
The Crime Control Model   
    แนวคิด Due Process of Law การวินิจฉัยและมีคําสั่ง (Adjudication) ของ
เจาหนาที่รัฐของสหรัฐอเมริกามีวิธีดําเนินการ  2  วิธี คือ 
    1. วิธีวินิจฉัยเปนทางการ (Formal adjudication)  
    2. วิธีวินิจฉัยไมเปนทางการ (Informal adjudication)   
    โดย “วิธีวินิจฉัยไมเปนทางการ” นั้น ไมมีกฎหมายบังคับวาในการวินิจฉัย และมี
คําสั่งจะตองปฏิบัติเชนใดบาง จึงขึ้นอยูกับการที่จะเลือกวิธีการตามที่คิดวาเหมาะสม แตในกรณี 
“วิธีวินิจฉัยเปนทางการ” นั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาระบุวาตองจัดใหมีการนั่งพิจารณา 
(hearing) โดยจะนํามาใชใน 2 กรณี  คือ 
    1. มีกฎหมายในเรื่องนั้นกําหนดไวโดยตรงวาจะตองดําเนินการพิจารณาตัดสิน
ตามสํานวน (record) หลังจากมีการจัดใหมีการรับเรื่องรองทุกข (hearing)   
    2. กรณีที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่เปนธรรมตามกฎหมาย (Due Process of 
Law) หลัก Due Process of Law  เปนบทบัญญัติที่มีรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา 
ฉบับแกไขเพิ่มเติม คร้ังที่ 5 และครั้งที่ 14 ซ่ึงบัญญัติวา “บุคคลไมอาจถูกเจาหนาที่รัฐหรือฝาย
ปกครองละเมิดสิทธิในชีวิตเสรีภาพ หรือทรัพยสินโดยปราศจากกระบวนการที่เปนธรรมทาง
กฎหมาย” (Due  Process  of Law) ซ่ึงเปนหลักที่จํากัดอํานาจของรัฐสภาหรือฝายปกครองในการ
ออกกฎหมาย หรือกระทําทางปกครองเชนกัน โดยเฉพาะฝายปกครองนั้น เมื่อฝายปกครองจะใช
อํานาจกับเอกชน  ไมวาจะเปนการกระทําใดๆ อันเปนละเมิดตอชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินแลว  
ฝายปกครองตองพิจารณาอยางเปนธรรม และชอบดวยกฎหมาย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งหลัก Due  
Process  of Law  เปนหลักประกันวาฝายปกครองจะละเมิดสิทธิของเอกชนเกี่ยวกับชีวิต เสรีภาพ  
หรือทรัพยสินแลวตองปฏิบัติตามหลัก Due Process  of Law เสมอ ซ่ึงตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
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    1)  ผูพิจารณาตองเปนกลาง 
    2)  สิทธิในการแจงขอกลาวหาและประเด็นที่เกี่ยวของกับคดี 
    3)  สิทธิในการเสนอพยานหลักฐานและขอโตแยง 
    4)  สิทธิในการโตแยงพยานหลักฐานของคูปรปกษ โดยการซักคานหรือวิธีการ
อ่ืนที่เหมาะสม 
    5)  สิทธิในการมีทนายความเขามาดําเนินการแทน 
    6)  สิทธิที่จะไดรับการวินิจฉัยบนพื้นฐานตามพยานหลักฐานในสํานวน 
    7)  สิทธิในการไดรับการบันทึกเปนหนังสือในพยานหลักฐานและขอโตแยงไว
ในสํานวนการดําเนินคดี 
 จากทฤษฎีทั้งสองดังกลาวขางตนของ Herbert  Packer จะเห็นไดวาทั้งสองรูปแบบมี
ความขัดแยงกัน หรือเปนความเห็นที่สวนทางกันเพราะทั้งสองรูปแบบมีเหตุผลที่หักลางกันไดอยู
ในตัว จึงทําให John Griffiths นักกฎหมาย ไดนําเสนอความเห็นทฤษฎีใหม คือ  Family Model 
ระบบครอบครัว หรือเปนการควบคุมทางสังคม เปนทางเลือกใหม 
  2.7.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมทางสังคม (Family Model) 
              John Griffiths ไดใหความเห็นวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาไมควรเนน
น้ําหนักในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปที่การควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model)    
หรือเนนน้ํ าหนักไปที่การคุมครองสิทธิของประชาชนในดานใดดานหนึ่งแต เพียงเดียว 
แตกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรคํานึงถึงระบบการควบคุมทางสังคม โดยใชวิธีการ
ประนีประนอมของทั้งสองทฤษฎีเปนแนวทางควบคุมและแกไขปญหาแนวคิดทฤษฎีนี้จึงเปน
ลักษณะประสานสองแนวคิดทฤษฎีเขาดวยกัน โดยตองคํานึงถึงการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนควบคูไปกับการปราบปรามอาชญากรรมหรือควบคุมอาชญากรรรมและตองไมคํานึงถึง
การลงโทษเปนสําคัญ แนวคิดทฤษฎีนี้จึงเรียกไดวา“แนวผสม” เปนทางเลือกใหมจากสองทางเลือก
ขางตน เพื่อใหแตละประเทศนําไปใชในการกําหนดนโยบายกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยาง
ไดดุลยภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 2.7.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา 
  2.7.3.1 ระบบการดําเนินคดีอาญา 
               ระบบการดําเนินคดีอาญาเปนเนื้อหาที่มีความสําคัญในการศึกษา และทําความ
เขาใจถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา ตั้งแตขั้นตอนการตรวจคน จับกุมและควบคุม 
ตลอดจนการแจงขอกลาวหา รวบรวมพยานหลักฐาน และฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 
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เพราะฉะนั้นเนื้อหาในบทนี้จึงเปนการศึกษาแนวคิดระบบการดําเนินคดีอาญา เพื่อนํามาใชเปน
รากฐานในการวิเคราะหปญหาตางๆ ในบทวิเคราะหตอไป 
     1) การดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวน 
           ในระบบไตสวนการดําเนินคดีอาญามีที่มาจากอิทธิพลของการชําระคดีทาง
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิก ซ่ึงถือวาประมุขของศาสนามีอํานาจมากพอๆ กับฝายบานเมือง 
เมื่อประมุขของศาสนาไดรับทราบวามีการกระทําความผิดตอสังคม ก็จะมีการไตสวนหาขอเท็จจริง
วามีการกระทําความผิดขึ้นจริงหรือไม เพราะถือวาการกระทําความผิดก็เปนการกระทําบาป 
อยางหนึ่งตอพระเจา จึงสามารถคนหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษไดเองไมวาจะมีผูกลาวหา
หรือไมก็ตาม และหลักเกณฑในการคนหาความจริงก็ไมไดถูกกําหนดไวอยางแนนอน ผูชําระคดี 
ซ่ึงเปนพระในศาสนามีอํานาจกําหนดกฎเกณฑตางๆ ขึ้นมาไดเองโดยเพียงแตหวังวาจะไดมาซึ่ง
ความจริง  หนาที่ของผูชําระคดีในระบบไตสวนจึงมีลักษณะที่ตองกระตือรือรน ผูชําระคดีจะเปน 
ผูซักถามพยานเองและจะคนหาความจริงจนกวาจะเปนที่พอใจ เมื่อศาสนจักรเสื่อมอํานาจลง รัฐก็จึง
เขามามีบทบาทเปนผูทําหนาที่ชําระคดีแทน ซ่ึงก็ยังคงรูปแบบตางๆ ไวเชนเดิม 
     นักกฎหมายทานหนึ่งชื่อ Jan Stepan ไดกลาวถึงการดําเนินคดีอาญาระบบนี้วา 
เปนแบบฉบับของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงไดมีวิวัฒนาการในทวีปยุโรป ตั้งแตสมัยกลาง
แนวความคิดขั้นพื้นฐานของกระบวนการไตสวนก็เพื่อท่ีจะแสวงหาพยานหลักฐาน“ออกจากปาก” 
ของบุคคลผูตองสงสัยนั้นก็คือการบีบบังคับใหรับสารภาพโดยการซักถาม ผูถูกลาวหามีหนาที่ตอง
พิสูจนวาตนเองบริสุทธิ์และอธิบายขอเท็จจริงตาง ๆ ซ่ึงตนถูกกลาวหาเพื่อใหตนพนผิด ในกรณีที่ 
ผูถูกกลาวหาไมยอมรับสารภาพ ผูถูกกลาวหาก็จะถูกทรมานดวยวิธีตางๆ เพื่อบีบบังคับใหยอมรับ
สารภาพโดยถือหลักวา“คําสารภาพมีน้ําหนักดีกวาพยานหลักฐานทั้งปวง”  
     ลักษณะสําคัญของการดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวน จึงอาจจะพิจารณาได 
3 ประการ ดังตอไปนี้ คือ 
     (1)  การดําเนินคดีอาญาตามระบบไตสวน  จะไมแยกหนาที่ “สอบสวน
ฟองรอง” และหนาที่ “พิจารณาพิพากษา” ออกจากกัน โดยใหองคกรในการดําเนินคดีแยกตางหาก
จากกันเปนผูรับผิดชอบ แตการดําเนินคดีทั้งหมดกลับอยูในมือบุคคล หรือองคกรเดียว คือ               
ผูพิพากษาหรือศาล ในการดําเนินคดีอาญาตามระบบนี้ ผูถูกไตสวนแทบจะไมมีสิทธิอะไรเลย ซ่ึงมี
สภาพไมตางกับวัตถุช้ินหนึ่ง 
     (2)  นิติสัมพันธในทางวิธีพิจารณาความอาญาของการดําเนินคดีอาญาระบบ 
ไตสวนเปนนิติสัมพันธทั้งสองฝาย คือรัฐฝายหนึ่ง กับผูถูกกลาวหาอีกฝายหนึ่ง 
     (3)  วิธีการในการคนหาความจริงเปนหนาที่ของรัฐ องคกรตางๆ ของรัฐมี
หนาที่รวมกันคนหาความจริงและจะตองกระทําหนาที่อยางกระตือรือรน 
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    2) การดําเนินคดีอาญาระบบกลาวหา(Accusatorial System)  
         ในระบบกลาวหาการดําเนินคดีอาญาเปนเรื่องที่ผูชําระคดีมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาไดก็ตอเมื่อมีผูมากลาวหาเสียกอน หรือเมื่อมีการนําเรื่องราวมาฟองรองวากลาวตอ                
ผูพิพากษาผูมีหนาที่พิจารณาพิพากษา ดังนั้น ผูพิพากษาไมมีอํานาจที่จะพิจารณาคดีใดๆ ถาหากยัง
ไมมีผูใดมาฟองรองหรือกลาวหา 
    การคนหาความจริงตามระบบกลาวหาในสมัยกลาง กระทําโดยวิธีทดสอบ 
(Trial) ตางๆ กันเปนตนวา การทดสอบดวยวิธีดําน้ํา ลุยไฟ ซ่ึงเรียกวา “Trial by Ordeal” ในบางครั้ง
การทดสอบก็แทรกดวยการบวงสรวงตอส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เพื่อดลบันดาลใหแพชนะกัน เปนการให        
พระเจาเขามาชวยเปนผูตัดสิน (Judgments of God) เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในพระเจาวาทรง
คุมครองผูบริสุทธิ์ การวินิจฉัยวาฝายใดถูกจึงไมไดขึ้นอยูกับพยานหลักฐาน แตอยูที่วาใครจะปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑกติกาที่วางไวไดครบถวนกวากัน โดยมีผูพิพากษาทําหนาที่เปนเสมือนกรรมการ
ควบคุมกติกาตาง ๆ สภาพของระบบจึงทําใหศาลตองวางตัวเปนกลางและวางเฉย (passive) ตอ
คูความทั้งสองฝาย คร้ันเมื่อเลิกใชวิธีการทดสอบและเปลี่ยนมาใชพยานหลักฐานตางๆ แทนหนาที่
ในการคนหาความจริงจึงตกแกคูความทั้งสองฝาย กลาวคือโจทกและจําเลยจะตองนําพยานหลักฐาน
ตางๆ  เขาตอสูหักลางกันเพื่อโนมนาวใหคณะลูกขุน เชื่อตามฝายตนเองบางครั้งจึงมีผูเรียกระบบ
การดําเนินคดีอาญาเชนนี้วา การดําเนินคดีอาญาระบบตอสู “Adversary System”  ดังนั้น ผลของคดี
จึงอาจจะไมตรงกับความเปนจริงก็เปนได เพราะการทําคําวินิจฉัยของลูกขุน (Verdict) นั้น จะรับฟง
แตเฉพาะพยานหลักฐานที่คูความนําสืบเทานั้น ผูพิพากษาในระบบกลาวหาไมอาจจะสืบพยาน
เพิ่มเติมได 
    ลักษณะสําคัญของการดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหา 
    (1)  การดําเนินคดีอาญาตามระบบกลาวหาแยก“หนาที่สืบสวนฟองรอง”และ 
“หนาที่พิจารณาพิพากษา”ออกจากกันโดยใหองคกรในการดําเนินคดีอาญาแยกออกจากกันเด็ดขาด
และผูถูกกลาวหาก็มีสิทธิ์จะตอสูคดีไดอยางเต็มที่โดยจะไมถูกบีบบังคับใหตองรับสารภาพ 
    (2)  นิติสัมพันธในทางวิธีพิจารณาความอาญาของการดําเนินคดีอาญา ระบบ
กลาวหาเปนนิติสัมพันธสามฝาย คือ ศาล  โจทก และจําเลย 
    (3) วิธีการในการคนหาความจริงเปนหนาที่ของคูความ โดยมีศาลทําหนาที่
ควบคุมการตอสูมิใหผิดกติกา  และวางหลักเกณฑตางๆ เกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานเพื่อมิใหมีการ
เอาเปรียบกันในการตอสู 
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  2.7.3.2  การปฏิรูปการดําเนินคดีอาญา 
    ขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ซ่ึงเกิดขึ้นในทวีปยุโรปในชวงศตวรรษที่ 18 
อันเปนที่มาแหงการปฏิรูปการดําเนินคดีอาญา ก็คือ การที่ใชอํานาจทางศาลตอประชาชนอยาง 
ไมเปนธรรม เปนตนวา การพิจารณาคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส จะกระทําเปนการลับ ผูพิพากษา
สามารถพิพากษาโทษโดยไมมีขอบเขตจํากัด โทษตามคําพิพากษามักจะรุนแรงและจําเลยไมมี 
สิทธิในทางคดีแตอยางใด ผูพิพากษาจะใชหลักการไตสวนความผิด (Inquisition) เพื่อแสวงหา
พยานหลักฐานจากผูตองหา โดยใชวิธีการบีบบังคับเมื่อเร่ิมสงสัยวาบุคคลใด บุคคลหนึ่งกระทํา
ความผิด การสันนิษฐานความผิดไดเกิดขึ้นทําใหภาระในการพิสูจนตกอยูกับผูถูกสงสัย โดยใหผูถูก
สงสัยมีหนาที่จะตองอธิบายขอเท็จจริงในขอที่ถูกสงสัย  เพื่อที่จะพิสูจนตนเองใหพนจากขอสงสัย
นั้นหรือถาเขามีความผิดก็ตอง “ใหการอยางดีที่สุด” ในความผิดของตนโดยการรับสารภาพ 
    กระแสความคิดที่ตอตานระบบการดําเนินคดีอาญาที่ไมเปนธรรม ไดปรากฏ
ออกมาในทางความคิดของนักกฎหมายสํานักคลาสสิก และนีโอคลาสสิกอยางมากมาย เชน เจอเรมี  
เบนแธม และพอล ฟอน ฟอยเออรบาค เปนตน ซ่ึงประสบผลสําเร็จอยางยิ่งโดยการปฏิวัติใหญใน
ฝร่ังเศส ในป ค.ศ. 1789  อันเปนสัญลักษณของการประกาศสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงไม
ถูกกระทบกระเทือนจากการใชอํานาจรัฐโดยปราศจากกฎหมายอีกตอไป การดําเนินคดีอาญาจะตอง
เปนไปตามหลักนิติรัฐ (Rechtastat) ทําใหเกิดหลักประกันแกผูถูกกลาวหาวาจะไมถูกกลาวหาวาเปน
ผูกระทําผิดไวกอนที่จะไดมีการพิสูจนความผิดและผูถูกกลาวหาจะตองไดรับการสันนิษฐานไวกอน
วาเปนผูบริสุทธิ์ (Presumption of Innoconci)ในกรณีสงสัยจะตองยกประโยชนแหงความสงสัยแก 
ผูถูกกลาวหา (In  Public  Pre  Rco)การพิจารณาพิพากษาจะไมกระทําเปนการลับเรียกวา “หลัก
เปดเผย” รวมไปถึงไมถือวาผูถูกกลาวหาเปนเพียง“วัตถุแหงการซักฟอก” หรือเปน “กรรมในคดี” 
อีกตอไป โดยไดยกฐานะของผูถูกกลาวหาขึ้นเปน“ประธานในคดี” มีสิทธิที่จะกระทําการใดๆ ใน
คดีไดทั้งในทางกระทําและทางอยูเฉย  
    แตอยางไรก็ตาม มีนักกฎหมายบางทานไดจําแนกระบบการดําเนินคดีอาญา 
ออกเปน 3 ระบบ  กลาวคือ ระบบกลาวหา  ระบบไตสวน และระบบผสม  ผูศึกษาจึงแยกพิจารณา
ระบบการดําเนินคดีในสมัยปจจุบันออกตามระบบกฎหมายที่ใชกันอยูในแตละประเทศ ซ่ึงสามารถ
จําแนกไดเปน  2  ประเภท  คือ ระบบดําเนินคดีอาญาแบบ Civil Law และระบบการดําเนินคดีอาญา
แบบ Common Law 
    1) การดําเนินคดีอาญาระบบกฎหมายแบบ Civil Law  
               ระบบการดําเนินคดีอาญาระบบกฎหมายแบบ Civil Law เปนระบบการ
ดําเนินคดีอาญาของประเทศภาคพื้นยุโรป ซ่ึงเดิมเคยใชระบบไตสวน แมวาภายหลังจากการปฏิวัติ
ใหญในฝรั่งเศส ในป  ค.ศ.1789  แลว สิทธิตางๆ ในทางคดีของผูถูกกลาวหาจะเพิ่มมากขึ้นและการ
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คนหาความจริงโดยบีบบังคับใหรับสารภาพก็ไดเลิกลมไปแลวก็ตาม แตก็ยังคงปรากฏรองรอย 
อันเปนเอกลักษณเดิมอยู คือการที่ผูพิพากษามีอํานาจคนหาขอเท็จจริงโดยอาจจะเกิดจากการ 
ที่คูความนํามาเสนอหรือจะเปนผูดําเนินการคนหาตัวเองก็ได ในการทําหนาที่คนหาความจริงของ
ศาลนั้นศาลไมผูกมัดกับแบบหรือคํารองคําขอของผูใด ศาลมีหนาที่ตองคนหาความจริงจนเปนที่นา
พอใจ และการดําเนินคดีอาญาระบบกฎหมาย Civil Law ไมมีกฎหมายที่วางระเบียบในการ
สืบพยานอยางเครงครัดเหมือนระบบกฎหมาย Common Law  และไมมีการกําหนดหลักเกณฑตางๆ 
ที่ตายตัว เรียกวา “วิธีการสืบพยานที่ยืดหยุนไดโดยดุลยพินิจของศาล”  ศาลจึงพิจารณาพยาน 
หลักฐานตางๆ  ไดไมวาจะเปนพยานหลักฐานที่นารับฟงหรือไมก็ตาม ปญหาคงมีอยูตอน 
ช่ังน้ําหนักคําพยานเทานั้นวา ศาลจะใหน้ําหนักแกพยานนั้นมากนอยเพียงใด 
     การดําเนินคดีอาญาในระบบกฎหมาย Civil Law  ช้ันพิจารณาพิพากษาศาล
ไมไดวางตัวเปนกลางเหมือนระบบกลาวหา การคนหาความจริงจึงตกอยูที่ศาล โดยศาลจะตองทํา
หนาที่ดังกลาวอยาง “กระตือรือรน” (Active) ศาลจึงเปนผูถามพยานเอง ศาลจึงมีบทบาทอยางสูงใน
การแสวงหาพยานหลักฐาน และควบคุมการไตสวนเอง โดยที่มีอัยการเปนผูชวยเหลือศาลในการ
คนหาความจริงเปาหมายของการดําเนินคดีอาญา ก็คือการคนหาความจริงเพื่อที่จะชี้ขาดเรื่องที่
กลาวหา การพิจารณาคดีมิใชการตอสูคดีกันระหวางคูความและไมไดใหความสําคัญในหลักการ 
เทาเทียมกันระหวางโจทกและจําเลยในศาล  เพราะเปนการตอสูคดีระหวางจําเลยกับรัฐโดยตรง โดย
อัยการในระบบการดําเนินคดีอาญาระบบกฎหมาย Civil Law  จะไมถือวาตนเองเปนคูปฏิปกษกับ
จําเลย ทุกขั้นตอนของกระบวนการดําเนินคดีอาญาในระบบกฎหมาย Civil Law นี้ถือวาเปนเรื่อง
ระหวางรัฐกับผูถูกกลาวหา ดังนั้นการฟองคดีอาญาจึงตองกระทําในนามของรัฐ ราษฎรมีบทบาทใน
การฟองคดีอาญาอยางจํากัด  แตไมถือวารัฐเปนปรปกษกับผูถูกกลาวหา องคกรตางๆ ซ่ึงมีอํานาจ
และหนาที่ดําเนินคดีอาญาของรัฐ อันไดแก ศาล อัยการและตํารวจตางก็มีหนาที่ในการอํานวยความ
ยุติธรรม  องคกรตางๆ ดังกลาวจึงมีหนาที่ตองรวมกันและชวยกันคนหาความจริง โดยสรุปแลวการ
ดําเนินคดีอาญาระบบกฎหมาย Civil Law มีมิติสัมพันธในทางวิธีพิจารณาความอาญา 2 ฝาย คือ รัฐ
ผูกลาวหาฝายหนึ่งกับผูถูกกลาวหาอีกฝายหนึ่ง สําหรับวิธีการในการคนหาความจริงเปนหนาที่ 
ของรัฐ 
    2) ระบบการดําเนินคดีอาญาระบบกฎหมายแบบ Common Law  
        การดําเนินคดีอาญาแบบ Common Law  นี้เปนระบบที่มีรากฐานมาจากการ
ดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหา เรียกวา“Adversary  System” หรือ“Accusatorial System” มี
แนวความคิดมาจากการพิจารณาในสมัยโบราณซึ่งใชวิธีทรมาน (Trial by Ordeal) และใหทั้งสอง
ฝายตอสูคดีกันเอง (Trial by battle) สวนศาลจะทําหนาที่เปนคนกลางหรือกรรมการ  ตอมาได
วิวัฒนาการมาเปนการเอาพยานมาพิสูจนความผิดของจําเลย  โดยใหศาลเปนผูตัดสินตามน้ําหนัก
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พยานของแตละฝาย ตอมาจึงพัฒนามีลักษณะที่คูความที่มีฐานะเทาเทียมกันตอสูกันในทางกฎหมาย 
โดยมีแนวคิดและหลักการวา “ถาการตอสูนี้มีการตอสูอยางสมศักดิ์ศรีภายใตกติกาเดียวกันความจรงิ
ก็จะปรากฏ” สวนศาลจะตองวางตัวเปนกลางและวางเฉย “Passive” คลายๆ กับกรรมการคอย
พิจารณาพยานหลักฐานที่คูความแตละฝายนําเสนอเขาสูสํานวนคดี เพื่อสนับสนุนขอตอสูของตน 
ศาลไมมีอํานาจที่จะถามพยานเอง บทบาทของศาลในการคนหาความจริงจึงมีนอยมาก ดังนั้นการ
คนหาความจริงเปนหนาที่ของคูความตองรวบรวมพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนขอสูของตนมา
นําเสนอตอศาล 
     ระบบของประเทศอังกฤษเปนที่ทราบกันดีวาการตอสูทางคดีอาญาของทั้ง
สองฝายไมเทาเทียมกัน เมื่อผูกลาวหาเปนเจาหนาที่ของรัฐจะตองตอสูกับฝายผูถูกกลาวหาที่เปน
ประชาชน รูปแบบการพิจารณาคดีดังกลาว มีความจําเปนที่จะตองมีกฎเกณฑที่จะเปนเครื่องชวยให
การตอสูของทั้งสองฝายเทาเทียมกัน เชน 
     (1)  ระบบทนายความ เมื่อเริ่มตนการดําเนินคดี เมื่อถูกจับตองแจงวามีสิทธิ 
มีทนาย ถาหาไมไดรัฐจะจัดหาใหและผูถูกกลาวหาตองการพบทนาย ตํารวจตองยุติการสอบสวน
จนกวาผูถูกกลาวหาจะไดพบทนาย 
     (2)  กรณีอัยการจะฟองคดีขอหาสําคัญ ตองให“Grand Jury” ซ่ึงเปน
ประชาชนในทองถ่ินตรวจสอบวามีหลักฐานเพียงพอที่จะฟองคดีหรือไม หากไมมีหลักฐานเพียงพอ 
ก็จะพิจารณาลงความเห็นไมใหฟองคดี การฟองคดีจะตองผานการกลั่นกรองโดยประชาชน  
     (3)  สวนการไดมาซึ่งพยานหลักฐานจากการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐมี
หลักกลาวไววา พยานหลักฐานชนิดใดบางที่คูความจะอางเปนพยานหลักฐานสนับสนุนขออางขอ
เถียงของตนไมได จึงถือวาพยานหลักฐานตางๆ ที่จะนํามาสูการพิจารณาไดนั้น จะตองเปนพยาน 
หลักฐานที่กฎหมายอนุญาตใหนําสืบไดเทานั้น โดยมีกฎเกณฑ บทตัดพยานที่ไดมาโดยมิชอบ 
เรียกวา“Exclusionary Rule” และการหามรับฟงพยานที่มีคุณคานอยแตมีผลตอการโนมนาวอารมณ
ของคณะลูกขุนสูง หากฝายโจทกเสนอพยานหลักฐานที่กฎหมายหามนําสืบและพยานนั้นได 
เบิกความตอคณะลูกขุนผูทําการวินิจฉัยแลว ศาลจะตัดสินใจใหโจทกเปนฝายแพคดีในทันที เรียกวา 
“Give a Direct Verdict” 
    จึงเห็นไดวาการดําเนินคดีอาญาในระบบนี้โดยโครงสรางของระบบจะชวยให
ตอสูกันไดเทาเทียมกันภายใตกฎเกณฑดังกลาว  เพราะถาอํานาจตางกันก็ไมอยูในฐานะที่จะสูกันได
อยางเปนธรรม  โดยเฉพาะเกี่ยวกับการนําพยานหลักฐานเขาสืบตอศาลอยางเครงครัด ศาลจะทําตัว
เปนกลางคอยควบคุมกติกาเกี่ยวกับการนําพยานหลักฐานเขาสืบตอศาลอยางเครงครัด    ศาลไมมี
อํานาจที่จะซักถามพยานหรือเรียกพยานมาสืบเพิ่มเติม เวนแตกรณีที่ถามเพื่อความกระจางชัดใน
ประเด็นที่คูความถามทิ้งคางไว ถาฝายโจทกเสนอพยานหลักฐานมาไมเพียงพอจะลงโทษจําเลยโดย
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อาศัยพยานหลักฐานที่ศาลสืบเสาะมาเองไมได  ดังนั้นอํานาจในการแสวงหาหรือรับฟง
พยานหลักฐานหรือรับฟงพยานหลักฐานของศาลในระบบนี้จึงมีจํากัด 
    ดร.คณิต ณ นคร นักกฎหมายที่มีช่ือเสียงของประเทศไทยไดมีความเห็นแตกตาง
ไปจากความเห็นของนักกฎหมายทั่วไป โดยเห็นวาระบบการดําเนินคดีอาญาในปจจุบัน ลวนเปน
ระบบกลาวหาโดยพิจารณาจากลักษณะสําคัญของระบบกลาวหาที่วาไดมีการแยก “หนาที่สอบสวน
ฟองรอง”และ “หนาที่พิจารณาพิพากษาคดี” ออกจากกัน โดยใหองคกรในการดําเนินคดีอาญา 
ที่ตางกันเปนผูทําหนาที่ทั้งสองนั้นและยกฐานะของผูถูกกลาวหา (ผูตองหาและจําเลย) ขึ้น 
เปน “ประธานในคดี” หรือ“ผูทรงสิทธิ” นอกจากนี้แลวยังไดแยกพิจารณาความแตกตางของการ
ดําเนินคดีอาญาของประเทศตางๆ ออกตามรูปแบบของการดําเนินคดีอาญา ไดแก การดําเนิน
คดีอาญาโดยประชาชน โดยพิจารณาวาการดําเนินคดีอาญาเปนการรักษาความสงบเรียบรอยที่สําคัญ
ที่สุด รูปแบบของการดําเนินคดีอาญาจึงสัมพันธกับแนวคิดในการรักษาความสงบเรียบรอย 
    3) การดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย 
     การดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย 
รูปแบบเปนการดําเนินคดีอาญาตามระบบ  Civil  Law  เชนเดียวกับประเทศในภาคพื้นยุโรป แตเมื่อ
พิจารณาถึงวิวัฒนาการที่ผานมาในอดีตจะพบวามีทั้งระบบกลาวหาและระบบไตสวนผสมผสานมา
ตั้งแตกอนการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในสมัยรัชกาลที่ 5 อันมีลักษณะที่เรียกวา  
“แบบผสม” สวนหนึ่งมาจากการที่นักกฎหมายสวนใหญในอดีตจบจากประเทศอังกฤษ จึงไดรับ
อิทธิพลจากแนวความคิดของหลักกฎหมาย Common Law ดังนั้นเมื่อมีการปรับปรุงกฎหมายและ
ระบบการดําเนินคดีในประเทศไทย  ก็ไดนําแนวความคิดของอังกฤษมาประยุกตใชในประเทศไทย
ในระยะเริ่มแรก เชน กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 เปนประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกของไทย
ที่แปลมาจากประมวลกฎหมายอาญาของอินเดีย ซ่ึงเปนอาณานิคมของอังกฤษ ตอมามีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษใชไปพลางกอน ร.ศ.115 ก็เปนการนําระบบ 
ของอังกฤษมาใช  จึงเห็นไดวาระบบกฎหมาย Common Law และการดําเนินคดีระบบกลาวหาของ
อังกฤษเขามามีอิทธิพลในประเทศไทยมาตั้งแตตนและไดฝงรากของระบบอังกฤษและกระบวนการ
ยุติธรรมไทยมาเปนเวลานานแลว 
     ตอมาเมื่อมีการปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ได
มีการวาจางนักกฎหมายจากตางประเทศใหมาดําเนินการให ซ่ึงมีนักกฎหมายจากกลุมประเทศที่ใช
ระบบ Common Law และระบบ Civil  Law เพื่อใหเปนที่ยอมรับทั้งประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส  
แตเนื่องจากประเทศทั้งสองกําลังมีอิทธิพลที่พยายามจะเอาประเทศไทยเปนอาณานิคม ประเทศไทย
จึงตองใชนโยบายการประนีประนอมกับทั้งสองประเทศ เพื่อใหกฎหมายเปนที่ยอมรับของประเทศ
อังกฤษ และฝรั่งเศสทั้งสองฝาย  จึงไดเกิดการผสมผสานทั้งระบบกลาวหาและระบบไตสวน 
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เขาดวยกัน กลาวคือโดยรูปแบบเปนระบบไตสวน กลาวคือ มีกฎหมายเปนประมวลกฎหมายลาย
ลักษณอักษร  แตโดยเนื้อหาเปนระบบกลาวหา  จะเห็นไดจากการพิจารณาคดีโดยเปดเผยตอหนา
จําเลย  คูความมีหนาที่แสวงหาพยานหลักฐานมาแสดงตอศาลดวยตนเอง ศาลจะไมทําหนาที่
แสวงหาพยานหลักฐานแตจะวางตัวเปนกลางโดยเครงครัด คอยควบคุมการดําเนินคดีใหเปนไป 
ตามกฎหมาย จึงเห็นไดวาระบบกลาวหาไดแฝงอยูในเนื้อหาของระบบวิธีพิจารณาความอาญาของ
ประเทศไทย    

 2.7.4  ทฤษฎีการสมคบกัน (Conspiracy Theory)  
 ทฤษฎีนี้ไดเปนไปตามหลักกฎหมายความผิดพื้นฐานของการสมคบกันกระทําความผิด
ทางอาญาที่วา“บุคคลที่รวมในการสมคบกันจะตองมีความรับผิดเชนเดียวกับตัวการ” โดย Pinkerton 
Rule ไดวางหลักไวใหถือวาผูรวมสมคบกันรวมกระทําความผิดตอการกระทําของผูรวมสมคบกัน
อยางไมจํากัด และการใหความชวยเหลือในการสมคบยอมจะทําใหกลายเปนกลุม ทั้งนี้ตามหลัก
ตรรกวิทยาที่วา  การกอตั้งมีที่มาจากการตกลง และการตกลงนําไปสูการสมคบกัน และการสมคบกัน
กอใหเกิดความรับผิดเชนเดียวกับตัวการ 
 นอกจากนี้ ยังมีแนวความคิดเพิ่มเติมที่วา การกระทําความผิดเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตั้งแตสอง
คนขึ้นไปสมคบกันกระทําความผิดหรือฉอฉล โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาไดแบงประเภทของ
ความผิดฐานสมคบ หรือ Conspiracy ออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1)  การสมคบที่มีการกระทําออกมาภายนอก (Overt Act) ประกอบดวย 
    (1)  มีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปตกลงกันที่จะกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
      (2) ผูสมคบตองรูและมีเจตนาที่จะกระทําผิดดวย และ 
      (3) ในระหวางที่มีการสมคบกัน อยางนอยจะตองมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
เกิดขึ้น เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของการสมคบนั้น 

 2)   การสมคบที่ไมตองมีการกระทําออกมาภายนอก (Non-Overt Act) กฎหมายวาดวย
การสมคบบางฉบับกําหนดใหการสมคบกันเปนความผิด โดยไมจําเปนตองมีการกระทําในลักษณะที่
เปนรูปธรรม 
   ดวยเหตุนี้ การสมคบกันตองมีการตกลงกันที่จะกระทําความผิด โดยการกระทาํนัน้
ตองมีการแสดงออกมาอันนําไปสูการบรรลุขอตกลง ถาหากไมสามารถฟองรองในความผิดฐาน
ฟอกเงิน ก็อาจฟองในขอหาสมคบกันกระทําความผิด ตลอดจนการสมคบกันไมตองการกระทําถึง
ขั้นสําเร็จ แตตองการกระทําการอันเปนความผิด 
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 2.7.5 ทฤษฎีการชวยเหลือและสนับสนุน  
 ทฤษฎีการชวยเหลือและสนับสนุน (Aiding And Abetting Theory) การที่นําทฤษฎีนี้มา
ใชในคดีฟอกเงิน เนื่องจากการฟอกเงินที่ไดมาจากการกระทําความผิด ถือวาเปนการชวยเหลือและ
สนับสนุนอาชญากร ไมวาจะเปนองคกรอาชญากรรมหรือไมก็ตาม ในการใชเงินที่ไดมาเพื่อขยาย
อิทธิพลสําหรับการประกอบอาชญากรรมตอไป โดยการพิสูจนวาผูกระทําการฟอกเงินไดรูวาเงิน
ดังกลาวไดมาจากการกระทําความผิดและผูกระทําไดทําการฟอกเงินโดยมีเจตนาที่จะชวยใหมีการ
กระทําความผิดตอไป   

 2.7.6 แนวความคิดเกี่ยวกับการริบทรัพยสินในคดียาเสพติด  
 เงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คือปจจัยสําคัญที่ทําให
บุคคลเขาสูกระบวนการคายาเสพติด นอกจากเงินหรือทรัพยสินจะเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลกระทํา
ความผิดแลว เงินยังเปนปจจัยสําคัญที่ถูกนําไปใชเปนทุนในการซื้อยาเสพติดมาจําหนาย รวมทั้ง
พัฒนาการคายาเสพติดใหเกิดความซับซอนยากตอการปราบปราม  
 กอนป 2534 การปราบปรามยาเสพติดจะมุงเนนการจับกุมตัวบุคคลและยึดยาเสพติด 
แตไมมีการยึดเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิด ดังนั้นเมื่อเงินหรือทรัพยสินซึ่งเปน
ผลตอบแทนจํานวนมากที่ไดจากการคายาเสพติดยังคงอยู ทําใหผูเกี่ยวของกับผูตองหายังสามารถ
ไดรับประโยชนทั้งในการดํารงชีพหรือเปนทุนคายาเสพติดตอไป จึงมีบุคคลที่พรอมจะเสี่ยงเขาสู
กระบวนการคายาเสพติดอยางตอเนื่อง จึงไดมีแนวคิดใหมวาการปราบปรามยาเสพติดหากจะใหได
ผลสําเร็จอยางจริงจัง จะตองปราบปรามหรือกําจัดองคประกอบในการคายาเสพติดทั้ง 3 สวน            
พรอมกันคือ ผูคายาเสพติด ยาเสพติด และเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการคายาเสพติดพรอมๆ กัน 
 การริบทรัพยสินเปนการลงโทษประเภทหนึ่งซึ่งมีมาตั้งแตสมัยพระรามาธิบดีที่ 1     
(พระเจาอูทอง) แหงกรุงศรีอยุธยา โดยตราไวในกฎหมายลักษณะโจร พ.ศ.1903 วา“ผูสูบฝน กินฝน 
ขายฝนนั้น ใหลงพระอาญาจงหนักหนา ริบราชบาทวใหส้ินเชิง ใหจําคุกไวจนกวาจะอดได ถาอด 
ไดแลวใหเรียกทําทานบนแกมัน ญาติ พี่นอง แลวจึงปลอยผูสูบ ขาย กินฝ นออกจากโทษ”                      
การริบราชบาทว คือการริบเงินทองและทรัพยสิน ในปจจุบันการริบทรัพยสินที่ไดมาจากการ
กระทําความผิดนั้น มีบัญญัติอยูในประมวลกฎหมายอาญาอยูแลว โดยบัญญัติไวในมาตรา 32–37   
 การริบทรัพยสินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 นี้ 
สามารถแบงออกไดเปน 2 กรณีใหญ คือ  
 1)  การริบทรัพยโดยเด็ดขาด ตามมาตรา 32 และมาตรา 34  
 2)  การริบทรัพยโดยใชดุลพินิจ ตามมาตรา 33  
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  1) การริบทรัพยโดยเด็ดขาด ทรัพยสินตามมาตรา 32 นี้ มีลักษณะเปนความผิดโดย
สภาพของตัวมันเอง ไมวาจะเปนกรณีทําขึ้นหรือมีไวก็เปนความผิดและไมวาจะเปนของผูใด ก็ตอง
ริบทั้งส้ิน ไมตองคํานึงวาจะมีผูใดถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 
  สวนทรัพยสินตามมาตรา 34 (1) นี้ เปนสภาพของการกระทําผิดโดยการใชทรัพยสิน
นั้นเปนวัตถุขององคประกอบความผิด เชน เงินใหสินบนเจาหนาที่ และมาตรา 34 (2) เปนทรัพยสิน
ที่ไดมาเพราะเกี่ยวของกับความผิด เชน เงินรางวัลท่ีไดจากการกระทําความผิด แตไมใชเปนสินบน 
มาตรา 34 นี้แตกตางกับมาตรา 32 ตรงที่วา ถาเปนทรัพยสินของผูอ่ืนที่ไมรูเห็นเปนใจในการกระทํา
ความผิดจะริบไมได แมริบไวแลวก็ตองคืนแกเจาของตามมาตรา 36  
  2) การริบทรัพยโดยใชดุลพินิจ กรณีตามมาตรา 33 กฎหมายไมบังคับใหศาลตอง 
ริบทรัพยนั้นเสมอไป แตใหเปนดุลยพินิจของศาล กฎหมายใชคําวา “ศาลมีอํานาจ” ซ่ึงหมายความ        
วา แมศาลจะเห็นวาเปนทรัพยที่ไดใช มีไวเพื่อใช หรือไดมาโดยไดกระทําความผิด ศาลก็มีดุลพินิจ 
ที่จะสั่งริบหรือไมก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุผลแตละคดีวาการกระทําเชนนี้เปนการกระทําในลักษณะ
รายแรงมีเจตนาหรือไมหรือมีลักษณะเปนผูรายโดยสันดานหรือเปลา ดังเชนคําพิพากษาฎีกาที่ 
2135/2541 ซ่ึงขอเท็จจริงคือ จําเลยใชรถยนตบรรทุกมีน้ําหนักบรรทุกรวมกับน้ําหนักรถเกินอัตราที่
กฎหมายกําหนดถึง 18,990 กิโลกรัม ศาลฎีกาวินิจฉัยวา “สมควรใหริบ” รถยนตบรรทุก เพราะ
จําเลยไมนําพาวาจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงเพียงใดตอสภาพทางหลวงแผนดิน ซ่ึง       
เปนสมบัติสวนรวมและมีไวเพื่อประโยชนของสาธารณชน การกระทําดังกลาวของจําเลย ทําให             
ผูรวมใชเสนทางสัญจรไปมา ตองเสี่ยงตออันตรายจากสภาพถนนที่ชํารุดทรุดโทรม งายตอการเกิด
อุบัติเหตุ และอันตรายที่เกิดจากสภาพของรถยนตบรรทุกที่มีน้ําหนักเปนจํานวนมาก จนเกินกวาที่          
ผูขับขี่จะควบคุมใหแลนไปไดอยางปลอดภัย จําเลยใชรถยนตบรรทุกของกลางในการกระทํา
ความผิดเพื่อมุงแตประโยชนสูงสุดในทางเศรษฐกิจของตนเพียงอยางเดียวไมสนใจวาจะกอผล 
กระทบที่เสียหายตอสังคมอยางไร44 อยางไรก็ตามการริบทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา                   
มาตรา 33 (2) ใชคํากวางๆ จึงตองตีความวาทรัพยสินอะไรบางที่ริบไดหรือริบไมได และแนวโนม
ศาลก็มักตีความไปในทางแคบ เพราะเกรงวาถาตีความขยายกวางออกไปจะขัดกับหลักของกฎหมาย
อาญามาตรา 2 ที่บัญญัติวา “บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายที่ใช
ในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว หรือตามหลักสุภาษิตกฎหมายอาญาที่วา 
“ไมมีกฎหมาย ไมมีความผิด และไมมีโทษ” ซ่ึงหมายความวาศาลจะตั้งความผิด ตั้งโทษ และ
กําหนดโทษเอาเองตามใจชอบโดยไมมีกฎหมายกําหนดไวไมได  

                                                           

 44  เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์.  (2546).  คําอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1.  หนา 777.  
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  ในอดีตสิ่งที่มักพบเสมอคือ ทรัพยสินที่ยึดในคดียาเสพติด และเสนอใหพนักงาน
อัยการยื่นคํารองขอใหศาลสั่งริบตามกฎหมายอาญา เมื่อเปนเชนนี้กฎหมายที่มีอยูจึงไมสามารถจะ
ดําเนินการกับทรัพยสินของผูคายาเสพติดที่สะสมมาจากการคายาเสพติดได จึงไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายเพื่อใหหนวยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการ
ปราบปรามยาเสพติด สามารถตัดทุนรอนที่ผูกระทําความผิดจะนําไปใชในการกระทําความผิด 
ตอไป พระราชบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายที่มีเจตนารมณเพื่อลดมูลเหตุปจจัยดานทรัพยสิน 
ที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ไดแก  
 1. พระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. 2534  
 2. พระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
 3. การใชมาตรการทางภาษีกับผูกระทําความผิดและผูมีพฤติการณเกี่ยวกับยาเสพติด 
โดยเริ่มมีการดําเนินการอยางจริงจังตั้งแต ป   2546 ซ่ึงเป นปที่ รัฐบาลประกาศสงครามกับ      
ยาเสพติด  
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บทที่ 3 

กฎหมายเกีย่วกับการดําเนินคดีสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต 
ยาเสพติดของประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ 

 
  ในปจจุบัน ยาเสพติดประเภทสังเคราะห โดยการนําสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนมาใช
ในการผลิตยาเสพติดนั้น มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากยาเสพติดประเภทสังเคราะห
สามารถผลิตไดอยางรวดเร็ว ใชพื้นที่ในการผลิตนอย ไมตองพึ่งพาสภาพภูมิอากาศเหมือนยาเสพติด
ประเภทดั้งเดิมที่ไดจากพืชเสพติด อีกทั้งการหาซื้อสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต 
ยาเสพติดก็หาซื้อไดงาย  ประกอบกับกรรมวิธีในการผลิตยาเสพติดไมตองอาศัยความรูในทาง
วิทยาศาสตรที่ซับซอนมากนัก และยาเสพติดบางประเภทมีการถายทําวิธีการผลิตและเผยแพรใน
อินเตอรเน็ตซึ่งก็สามารถหาดูไดไมยาก จึงมีผลทําใหการกระทําความผิดเกี่ยวกับการผลิตยาเสพติด
ประเภทสังเคราะหไดมีการพัฒนารูปแบบของการกระทําความผิดไปอยางไมหยุดยั้ง ผูกระทํา
ความผิดไมไดกระทําความผิดในรูปของบุคคลเพียงไมกี่คน หรือไมไดจํากัดขอบเขตเฉพาะ
ภายในประเทศเทานั้น แตไดขยายไปเปนกลุมอาชญากรรมยาเสพติดขามชาติ ซ่ึงมีเครือขายการคา           
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด และการผลิตยาเสพติดโยงใยในหลาย
ประเทศ ทําใหการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเหลานั้นมีปญหาอุปสรรคหลายประการ ทั้งปญหา
ในดานของตัวบทกฎหมายและปญหาในดานการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่รัฐ ดังนั้นเพื่อเปน
การแกไขปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนตองศึกษากฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีกับ 
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดของไทยและของตางประเทศวามีหลักการ
ของกฎหมายอยางไร  
 
3.1  กฎหมายเก่ียวกับการดําเนินคดีสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนท่ีใชในการผลิตยาเสพติดของ
ประเทศไทย 
  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดียาเสพติดกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชใน
การผลิตยาเสพติด ในปจจุบันนั้นมีปรากฏอยูทั้งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
อันเปนบทบัญญัติสูงสุดที่คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิใหถูกละเมิดสิทธิจากการบังคับใช
กฎหมายและการดําเนินคดีของเจาหนาที่หรือหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย และกฎหามายอื่นๆ เชน 
ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา 
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และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงบัญญัติถึงหลักเกณฑการบังคับใชกฎหมายและการ
ดําเนินคดีในทางแพงและทางอาญาโดยทั่วไป รวมตลอดถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับใช
กฎหมายในการดําเนินคดียาเสพติด และสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด
โดยเฉพาะ เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 
พระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 โดยมีสาระและ
หลักการที่สําคัญ ดังนี้ 

  3.1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล รวมทั้งนิติบุคคลไวหลายประการ เชน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตรางกาย สิทธิและเสรีภาพใน
ทรัพยสิน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงในการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวนี้จะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปนเทานั้น ตลอดจนจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได อีกทั้งกฎหมายนั้น ตองมีผลบังคับใชเปนการทั่วไปและไมมุงหมายบังคับ 
แกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง สําหรับกฎหมายเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทย เฉพาะในดานการควบคุมตัวยาเสพติด และสารตั้งตน
และเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด ตางก็มีบทบัญญัติที่กระทบกระเทือนถึงสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงกฎหมายที่เกี่ยวของเหลานั้นตองอาศัยบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบางมาตรา เชน 
  3.1.1.1 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
    มาตรา 32 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
    การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาล 
หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรค
หนึ่ง จะกระทํามิได  เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีที่มีการกระทําซ่ึงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผูเสียหาย 
พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อใหส่ังระงับ
หรือเพิกถอนการกระทําเชนวานั้น รวมทั้งจะกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นดวยก็ได” 
 

DPU



 57 

  3.1.1.2 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
    มาตรา 39 บัญญัติวา “บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการ 
อันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแก
บุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได 
    ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 
    กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอ
บุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได” 
    มาตรา 40 บัญญัติวา  “บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้ 
    (1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง  
    (2)  สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอยางนอยตองมีหลักประกันขั้น
พื้นฐานเรื่องการไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยาง
เพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การคัดคานผูพิพากษาหรือ 
ตุลาการ การไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองคคณะ และการ
ไดรับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา หรือคําส่ัง 
    (3) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว 
และเปนธรรม 
    (4) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดี            
มีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการ
ไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง 
    (5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครอง 
และความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ  สวนคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่
จําเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
    (6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับ
ความคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่
เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 
    (7) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณา
คดีที่ถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือได
รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการ
ไดรับการปลอยตัวชั่วคราว 
    (8) ในคดีแพงบุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสม 
จากรัฐ”  
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  3.1.1.3 สิทธิในทรัพยสิน 
     มาตรา 41 บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง
ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
      การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอม
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
    มาตรการเกี่ยวกับทรัพยสินถือวาเปนมาตรการที่ทรงอานุภาพในการปราบปราม   
องคกรอาชญากรรมยาเสพติด เนื่องจากอาชญากรรมยาเสพติดนั้นมุงเนนในการแสวงหาทรัพยสิน
หรือผลประโยชนจาการกระทําความผิด การทําลายทรัพยสิน ถือวาเปนการตัดแหลงเงินทุน 
หมุนเวียนที่จะนํามาใชในวงจรการกระทําความผิดอีก ดังนั้น การยึดหรืออายัดในการชั้นของการ
จับกุมสอบสวน  หรือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินคณะกรรมการธุรกรรม  ยอมเปน                     
การรบกวนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน และการริบหรือคําสั่งของศาลยอมเปนการตัดกรรมสิทธ์ิของ            
เจาของทรัพยที่จะเปนประโยชนอยางใด ๆในทรัพยสินนั้นอันเปนการจํากัดสิทธิ์และเสรีภาพใน
ทรัพยของบุคคล 
  3.1.1.4  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในดานกฎหมายและการยุติธรรม 
    มาตรา 81 บัญญัติวา “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการ
ยุติธรรมดังตอไปนี้ 
    (1) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง
รวดเร็ว  เปนธรรม  และทั่วถึง  สงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมาย 
แกประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยุติธรรมใหมี
ประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนและองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมและการ
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
    (2) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิดทั้งโดย
เจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน 
    (3) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการ 
เปนอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญโดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย 
    (4) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
ที่ดําเนินการเปนอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการยุติธรรม 
    (5) สนับสนุนการดําเนินการขององคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว” 
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 3.1.2  ประมวลกฎหมายอาญา  
                 3.1.2.1  ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1  
 มาตรา 32 “ทรัพยสินใดที่กฎหมายบัญญัติไววา ผูใดทําหรือมีไวเปนความผิด 
ใหริบเสียทั้งส้ิน ไมวาเปนของผูกระทําความผิด และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม”  
 มาตรา  33 “ในการริบทรัพยสินนอกจากศาลจะมีอํานาจริบตามกฎหมาย 
ที่บัญญัติไวโดยเฉพาะแลว ใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบทรัพยสิน ดังตอไปนี้อีกดวย คือ (1) ทรัพยสินที่
บุคคลไดใช หรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด หรือ (2) ทรัพยสินซ่ึงบุคคลไดมาโดยกระทํา
ความผิด เวนแตทรัพยสินเหลานั้นเปนทรัพยสินของผูอ่ืนซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจ ดวยในการกระทํา
ความผิดดวย”  
  มาตรา 34 “บรรดาทรัพยสิน 
  (1) ซ่ึงไดใหตามความในมาตรา 143 มาตรา 149 มาตรา 150 มาตรา 167 มาตรา 
201 หรือมาตรา 202 หรือ  
 (2)  ซ่ึงไดใหเพื่อจูงใจบุคคลใหกระทําความผิด หรือเพื่อเปนรางวัลในการที่
บุคคลไดกระทําความผิดใหริบเสียทั้งส้ิน  
 เวนแตทรัพยสินนั้นเปนของผู อ่ืนซึ่งมิได รู  เห็นเปนใจดวยในการกระทํา
ความผิด”  
 มาตรา 35 “ทรัพยสินซึ่งศาลพิพากษาใหริบใหตก เปนของแผนดิน แตศาล               
จะพิพากษาใหทําให ทรัพยสินนั้นใชไมไดหรือทําลายทรัพยสินนั้นเสียก็ได”  
 มาตรา 36 “ในกรณีที่ศาลสั่งใหริบทรัพยสินตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34                   
ไปแลว หากปรากฏในภายหลัง โดยคําเสนอของเจาของแทจริงวา ผูเปนเจาของแทจริงมิไดรูเห็น
เปนใจดวย ในการกระทําความผิด ก็ใหศาลสั่งใหคืนทรัพยสิน ถาทรัพยสิน นั้นยังคงอยูในความ
ครอบครองของเจาพนักงาน แตคําเสนอของเจาของแทจริงนั้นตองกระทําตอศาล ภายในหนึ่งปนับ
แตวันคําพิพากษาถึงที่สุด”  
 มาตรา 37 “ถาผูที่ศาลสั่งใหสงทรัพยสินที่ริบไมสงภายในเวลาที่ศาลกําหนด 
ใหศาลมีอํานาจสั่งดังตอไปนี้  
 (1)  ใหยึดทรัพยสินนั้น  
 (2)  ใหชําระราคาหรือส่ังยึดทรัพยสินอื่นของผูนั้นเพื่อชดใชราคาจนเต็ม หรือ  
 (3) ในกรณีที่ศาลเห็นวา ผูนั้นจะสงทรัพยสินที่ส่ังใหสงได แตไมสง หรือชําระ
ราคาทรัพยสินนั้นไดแตไมชําระ ใหศาลมีอํานาจกักขังผูนั้นไวจนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่ง แตไมเกิน 
ไมเกินหนึ่งป แตถาภายหลังปรากฏแกศาลเองหรือโดย คําเสนอของผูนั้นวาผูนั้นไมสามารถสง
ทรัพยสินหรือชําระราคาได ศาลจะสั่งใหปลอยตัวผูนั้น ไปกอนครบกําหนดก็ได”  
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 มาตรา 59 บัญญัติวา “บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดย
เจตนา เวนแตจะไดกระทําโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดย
ประมาท หรือเวนแตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยแจงชัดใหตองรับผิดแมไดกระทําโดยไมมี
เจตนา 
 กระทําโดยเจตนา ไดแกกระทําโดยรูสํานึกในการที่กระทําและในขณะเดียวกัน
ผูกระทําประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น 
 ถาผูกระทํามิไดรูขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบของความผิด จะถือวาผูกระทํา
ประสงคตอผล หรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นมิได  
 การกระทํา ใหหมายความรวมถึงการใหเกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเวนการ
ที่จักตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้นดวย” 
 มาตรา 80 บัญญัติวา “ผูใดลงมือกระทําความผิดแตกระทําไปไมตลอด หรือ
กระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล ผูนั้นพยายามกระทําความผิด 
 ผูใดพยายามกระทําความผิด ผูนั้นตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่
กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น” 
 มาตรา 83 บัญญัติวา “ในกรณีความผิดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแต
สองคนขึ้นไป ผูที่ไดรวมกระทําความผิดดวยกันเปนตัวการ ตองระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนด
ไวสําหรับความผิดนั้น” 
       3.1.2.2  ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด 
  มาตรา 114 บัญญัติวา “ผูใด…สมคบกันเพื่อเปนกบฏ…ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสามปถึงสิบหาป” 
         มาตรา 135/2 บัญญัติวา “ผูใด...สะสมกําลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวม
ทรัพยสิน ใหหรือรับการฝกการกอการรายตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกัน เพื่อกอการราย หรือ
กระทําความผิดใดๆ อันเปนสวนของแผนการกอการราย...ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึง
สิบป และปรับตั้งแตล่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท”  
        มาตรา 135/4 บัญญัติวา “ผูใดเปนสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติของหรือ
ประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนคณะบุคคลที่มีการกระทํา
อันเปนการกอการรายและรัฐบาลไทยไดประกาศใหความรับรองมติหรือประกาศดังกลาวดวยแลว 
ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปและปรับไมเกิน...”    
              มาตรา 210 บัญญัติวา “ผูใดสมคบกันตั้งแตหาคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิด
อยางหนึ่งอยางใดตามที่บัญญัติไวในภาค 2 นี้ และความผิดนั้นมีกําหนดโทษจําคุกอยางสูงตั้งแต
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หนึ่งปขึ้นไป ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนซองโจร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
              ถาเปนการสมคบเพื่อกระทําความผิดที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิต จําคุกตลอด
ชีวิตหรือจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป และ
ปรับตั้งแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท” 
              มาตรา 211 บัญญัติวา “ผูใดประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือซองโจร ผูนั้นกระทํา
ความผิดฐานเปนอ้ังยี่หรือซองโจรเวนแตผูนั้นจะแสดงไดวา ไดประชุมโดยไมรูวาเปนการประชุม
ของอั้งยี่หรือซองโจร”  
              มาตรา 209 บัญญัติไววา “ผูใดเปนสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปดวิธีดําเนินการ 
และมีความมุงหมายเพื่อการอันมิชอบดวยกฎหมายนั้น กระทําความผิดฐานเปนอั้งยี่ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินเจ็ดปและปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท 
                   ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา ผูจัดการหรือผูมีตําแหนงหนาที่ในคณะบุคคล
นั้น ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปและปรับไมเกินสองหมื่นบาท”         

 3.1.3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
          3.1.3.1 หลักทั่วไปในเรื่องพยานหลักฐาน 
   มาตรา 226  พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งนาจะพิสูจนไดวาเลยมี
ผิดหรือบริสุทธ์ิ ใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยานชนิดที่มิไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ         
มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และใหสืบตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยาน 
   มาตรา226/1ในกรณีที่ ความปรากฏแก ศ าลว าพยานหลักฐานใด เปน
พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแตไดมาเนื่องจากการกระทําโดยมิชอบ หรือเปนพยานหลักฐาน 
ที่ไดมาโดยอาศัยขอมูลที่เกิดขึ้นหรือไดมาโดยมิชอบ หามมิใหศาลรับฟงพยานหลักฐานนั้น เวนแต
การรับฟงพยานหลักฐานนั้นจะเปนประโยชนตอการอํานวยความยุติธรรมมากกวาผลเสียอันเกิด
จากผลกระทบตอมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของ
ประชาชน 
   ในการใชดุลพินิจรับฟงพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ใหศาลพิจารณาถึง
พฤติการณทั้งปวงแหงคดี โดยตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ดวย 
 (1)  คุณคาในเชิงพิสูจน ความสําคัญ และความนาเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น 
 (2) พฤติการณและความรายแรงของความผิดในคดี 
 (3) ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทําโดยมิชอบ 
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  (4)  ผูที่กระทําการโดยมิชอบอันเปนเหตุใหไดพยานหลักฐานมานั้นไดรับการ
ลงโทษหรือไมเพียงใด 
 มาตรา 226/2 หามมิใหศาลรับฟงพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
คร้ังอ่ืนๆ หรือความประพฤติในทางเสื่อมเสียของจําเลย เพื่อพิสูจนวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดใน
คดีที่ถูกฟอง เวนแตพยานหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
 (1)  พยานหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับองคประกอบความผิดของคดีที่ฟอง 
 (2)  พยานหลักฐานที่ แสดงถึงลักษณะ วิธี หรือรูปแบบเฉพาะในการกระทํา
ความผิดของจําเลย 
 (3)  พยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวอางของจําเลยถึงการกระทํา หรือความ
ประพฤติในสวนดีของจําเลย 
 ความในวรรคหนึ่งไมหามการนําสืบพยานหลักฐานดังกลาว เพื่อใหศาลใช
ประกอบดุลพินิจในการกําหนดโทษหรือเพิ่มโทษ 
 มาตรา 226/3 ขอความซึ่งเปนการบอกเลาที่ พยานบุคคลใดนํามาเบิกความ 
ตอศาลหรือที่บันทึกไวในเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดซึ่งอางเปนพยานหลักฐานตอศาล หากนําเสนอเพื่อ
พิสูจนความจริงแหงขอความนั้น ใหถือเปนพยานบอกเลา 
 หามมิใหศาลรับฟงพยานบอกเลา เวนแต  
 (1)  ตามสภาพ ลักษณะ แหลงที่มา และขอเท็จจริงแวดลอมของพยานบอกเลา
นั้นนาเชื่อวาจะพิสูจนความจริงได หรือ 
 (2)  มีเหตุจําเปน เนื่องจากไมสามารถนําบุคคลซึ่งเปนผูที่ได เห็น ไดยิน หรือ
ทราบขอความเกี่ยวในเรื่องที่จะใหการเปนพยานนั้นดวยตนเองโดยตรงมาเปนนพยานได และมี
เหตุผลสมควร เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมที่จะรับฟงพยานบอกเลานั้น 
 ในกรณีที่ศาลเห็นวาไมควรรับไวซ่ึงพยานบอกเลาใด และคูความฝายที่เกี่ยวของ
รองขัดคัดคานกอนที่ศาลจะดําเนินคดีตอไป ใหศาลจดรายงานระบุนาม หรือชนิดและลักษณะของ
พยานบอกเลาเหตุผลที่ไมยอมรับและขอคัดคานของคูความฝายที่เกี่ยวของไว สวนเหตุผลที่ คูความ
ฝายคัดคานยกขึ้นอางนั้น ใหศาลใชดุลพินิจจดลงไว ในรายงานหรือกําหนดใหความฝายนั้นยื่นคํา
แถลงตอศาลเพื่อรวมไวในสํานวน 
 มาตรา  226/5 ในชั้นพิจารณาหากมีเหตุจําเปนหรือเหตุอันสมควร ศาลอาจรับฟง
บันทึกคําเบิกความในชั้นไตสวนมูลฟอง หรือบันทึกคําเบิกความของพยานที่เบิกความไวในคดีอ่ืน
ประกอบพยานหลักฐานอื่นในคดีได 
 มาตรา 227/1 ในการวินิจฉัยช่ังน้ําหนักพยานบอกเลา พยานซัดทอด พยานที่
จําเลยไมมีโอกาสถามคาน หรือพยานหลักฐานที่มีขอบกพรองประการอื่นอันอาจกระทบถึงความ
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นาเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น ศาลจะตองกระทําดวยความระมัดระวัง และไมควรเชื่อ
พยานหลักฐานนั้น โดยลําพังเพื่อลงโทษจําเลย เวนแตจะมีเหตุผลอันหนักแนน มีพฤติการณพิเศษ
แหง หรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน 
 พยานหลักฐานประกอบตามวรรคหนึ่ง หมายถึง พยานหลักฐานอื่นที่รับฟงได 
และมีแหลงที่ มาเปนอิสระตางหากจากพยานหลักฐานที่ตองการพยานหลักฐานประกอบนั้น ทั้ง
จะตองมีคุณคาเชิงพิสูจนที่สามารถสนับสนุนใหพยานหลักฐานอื่นที่ไปประกอบมีความนาเชื่อถือ
มากขึ้นดวย 
  3.1.3.2  พยานบุคคล 
   มาตรา  232 หามมิใหโจทกอางจําเลยเปนพยาน  
   มาตรา  233 จําเลยอาจอางตนเองเปนพยานได ในกรณีที่จําเลยอางตนเองเปน
พยาน ศาลจะใหเขาสืบกอนพยานอื่นฝายจําเลยก็ได ถาคําเบิกความของจําเลยนั้นปรักปรําหรือ
เสียหายแกจําเลยอื่น จําเลยอื่นนั้นซักคานได 
   ในกรณีที่จําเลยเบิกความเปนพยาน คําเบิกความของจําเลยยอมใชยันจําเลยนั้น
ได และศาลอาจรับฟงคําเบิกความนั้นประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทกได   
  3.1.3.3 พยานเอกสาร 
   มาตรา  238  ตนฉบับเอกสารเทานั้นที่อางเปนพยานได ถาหาตนฉบับไมได 
สําเนาที่รับรองวาถูกตองหรือพยานบุคคลที่รูขอความก็อางเปนพยานได 
   ถาอางหนังสือราชการเปนพยาน แมตนฉบับยังมีอยูจะสงสําเนาที่เจาหนาที่
รับรองวาถูกตองก็ได เวนแตในหมายเรียกจะบงไวเปนอยางอื่น 
   มาตรา  239 เอกสารใดซึ่งคูความอาง แตมิไดอยูในความยึดถือของเขา ถาคูความ
นั้นแจงถึงลักษณะและที่อยูของเอกสารตอศาล ใหศาลหมายเรียกบุคคลผูยึดถือนําเอกสารนั้นมาสง
ศาล 
    มาตรา  240 เมื่อมีเอกสารใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาล ใหอานหรือสงให
คูความตรวจดู ถาคูความฝายใดตองการสําเนา ศาลมีอํานาจสั่งใหฝายที่อางนั้นสงสําเนาแกอีกฝาย
หนึ่งตามที่เห็นสมควร 
  3.1.3.4  พยานวัตถุ 
   มาตรา  241 ส่ิงใดใชเปนพยานวัตถุตองนํามาศาล 
   ในกรณีที่นํามาไมได ใหศาลไปตรวจจดรายงานยังที่ที่พยานวัตถุนั้นอยูตามเวลา
และวิธีซ่ึงศาลเห็นสมควรตามลักษณะแหงพยานวัตถุ 
   มาตรา  242 ในระหวางสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา ส่ิงของซึ่งเปน
พยานวัตถุตองใหคูความหรือพยานตรวจดู 
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   ถามีการแกหอหรือทําลายตรา การหอหรือตีตราใหมใหทําตอหนาคูความหรือ
พยานที่เกี่ยวของนั้น 
  3.1.3.5 พยานผูชํานาญการพิเศษ 
   มาตรา 243 ผูใดโดยอาชีพหรือมิใชก็ตาม มีความเชี่ยวชาญในการใดๆ เชน 
ในทางวิทยาศาสตร ศิลปะ ฝมือ พาณิชยการ การแพทย หรือกฎหมายตางประเทศ และซึ่งความเห็น
ของผูนั้นอาจมีประโยชน ในการวินิจฉัยคดี ในการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือพิจารณา อาจเปน
พยานในเรื่องตางๆ เปนตนวา ตรวจรางกายหรือจิตของผูเสียหาย ผูตองหา หรือจําเลย ตรวจลายมือ
ทําการทดลองหรือกิจการอยางอื่น ๆ ผูเชี่ยวชาญอาจทําความเห็นเปนหนังสือก็ได แตตองสงสําเนา
หนังสือดังกลาวใหศาลและคูความอีกฝายหนึ่งทราบ และตองมาเบิกความประกอบหนังสือนั้น 
เวนแตมีเหตุจําเปน หรือคูความไมติดใจซักถามผูเช่ียวชาญนั้น ศาลจะใหใหรับฟงความเห็นเปน
หนังสือดังกลาว โดยผูเชี่ยวชาญไมตองมาเบิกความประกอบก็ได 
   ในกรณีที่ผูเชี่ยวชาญตองมาเบิกความประกอบ ใหสงสําเนาหนังสือดังกลาว 
ตอศาลในจํานวนที่เพียงพอลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันเบิกความเพื่อใหคูความอีกฝายหนึ่ง
มารับไป 
   ในการเบิกความประกอบ ผูเชี่ยวชาญจะอานขอความที่เขียนมาก็ได 
   มาตรา 244 ถาศาลหรือพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจชั้นผูใหญเห็นจําเปน
เนื่องในการไตสวนมูลฟอง พิจารณา หรือสอบสวน ที่จะตองตรวจศพ แมวาจะไดบรรจุหรือฝงแลว
ก็ตาม ใหมีอํานาจสั่งให เอาศพนั้นให ผูเชี่ยวชาญตรวจได แตการกระทําตามคําสั่งดังกลาวจะตอง
คํานึงถึงหลักทางศาสนา และไมกอใหเกิดอันตรายรายแรงอยางอื่น 
   มาตรา 244/1 ในกรณีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจําคุก หากมีความจําเปนตอง
ใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร เพื่อพิสูจนขอเท็จจริงใดที่เปนประเด็นสําคัญแหงคดี ใหศาลมี
อํานาจสั่งใหทําการตรวจพิสูจนบุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรได 
   ในกรณีที่การตรวจพิสูจนตามวรรคหนึ่ง จําเปนตองตรวจเก็บตัวอยางเลือด 
เนื้อเยื่อ ผิวหนัง เสนผม หรือขน น้ําลาย ปสสาวะ อุจจาระ สารคัดหล่ัง สารพันธุกรรมหรือ
สวนประกอบของรางกายจากคูความหรือบุคคลใด ใหศาลมีอํานาจสั่งใหแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ
ดําเนินการตรวจดังกลาวได แตตองกระทําเพียงเทาที่เปนและสมควรโดยใชวิธีการที่กอใหเกิดความ
เจ็บปวดนอยที่สุดเทาที่จะกระทําได ทั้งจะตองไมเปนอันตรายตอรางกายหรืออนามัยของบุคคลนั้น 
และคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของตองใหความยินยอม หากคูความฝายใดไมยินยอมหรือกระทําการ
ปองปดขัดขวางมิใหบุคคลที่เกี่ยวของใหความยินยอมโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานไว
เบื้องตนวาขอเท็จจริงเปนไปตามที่คูความฝายตรงขามกลาวอาง  
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   ในกรณีที่พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร สามารถพิสูจนให เห็นถึงขอเท็จจริง 
ที่อาจทําใหศาลวินิจฉัยช้ีขาดคดีได โดยไมตองสืบพยานหลักฐานอื่นอีก หรือมีเหตุอันควรเชื่อวา
หากมีการเนิ่นชากวาจะนําพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรอันสําคัญมาสืบในภายหนาพยาน 
หลักฐานนั้นจะสูญเสียไปหรือยากแกการตรวจพิสูจน เมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอหรือเมื่อ
ศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งใหทําการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตรตามความในวรรคหนึ่งและวรรค
สองไดทันที โดยไมจําตองรอใหถึงกําหนดวันสืบพยานตามปกติ ทั้งนี้ใหนําบทบัญญัติในมาตรา 
237 ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม   

 3.1.4  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
     3.1.4.1 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 
      พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 กําหนดใหมี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) เปนหนวยงานในกระทรวงยุติธรรม มีหนาที่
ดําเนินงานในฐานะหนวยงานปฏิบัติของคณะกรรมการตามอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายหรือตามที่กฎหมายกําหนดคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีอํานาจใน
การพิจารณาอนุมัติแตงตั้งเจาพนักงานป.ป.ส. ซ่ึงอํานาจของกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ 
และเจาพนักงาน ป.ป.ส.ตามมาตรา 14 มีดังนี้ 
   (1) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่เพื่อตรวจคนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตาม
สมควรวามีบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยวากระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวา
เนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได บุคคลนั้นจะหลบหนีไป หรือทรัพยสินนั้นจะถูก             
โยกยาย ซุกซอน ทําลายหรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 
   (2) คนบุคคลหรือยานพาหนะใดๆ  ที่มี เหตุอันควรสงสัยตามสมควรว ามี
ยาเสพติดซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
   (3)  จับกุมบุคคลใดๆ ที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
   (4)  ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือทรัพยสินอื่นใดที่
ไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได 
   (5)  คนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   (6)  สอบสวนผูตองหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
   (7)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ หรือเจาหนาที่ของหนวยราชการใดๆ 
มาให ถอยคํา หรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือวัตถุใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา  
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  3.1.4.2  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
    พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ตอนท่ี 63  
ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2522 โดยเปนกฎหมายที่กําหนดฐานความผิดและบทลงโทษของการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสารเคมีบางชนิดที่ใชในการผลิตยาเสพติด   
    พระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนกฎหมายที่กําหนดความหมายของยาเสพติดใหโทษ 
ประเภทของยาเสพติดใหโทษ ซ่ึงแบงเปน 5 ประเภท โดยไดกําหนดมาตรการควบคุมเกี่ยวกับ 
ตัวยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายโดยไดกําหนดฐานความผิดและบทลงโทษของการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและสารเคมีบางชนิดที่ใชในการผลิตยาเสพติด เพื่อเปนการควบคุมการ
ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือการมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดแตละประเภทและกําหนด
บทลงโทษแกผูฝาฝนมาตรการดังกลาว เพื่อประโยชนในการกําหนดวิธีการควบคุมที่แตกตางกัน 
ออกไปตามความเหมาะสม เนื่องจากยาเสพติดและสารเคมีบางชนิดที่ใชในการผลิตยาเสพติด               
แตละประเภทมีอันตรายและความจําเปนในทางการแพทยไมเหมือนกัน โดยมีสาระสําคัญดังนี้  
    มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  
    “ยาเสพติดใหโทษ” หมายความวา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซ่ึงเมื่อเสพเขาสู
รางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและ
จิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความ
ตองการเสพทั้งทางรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง 
กับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ หรืออาจใชผลิต
เปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับตามกฎหมายวา
ดวยยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู1  
    “ผลิต” หมายความวา เพาะ ปลูก ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห
ทางวิทยาศาสตร และใหหมายความรวมตลอดถึงการแบงบรรจุ หรือรวมบรรจุดวย  
    มาตรา 7 ยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน 5 ประเภท2  คือ 
   (1) ประเภท 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง มี 39 รายการ ที่สําคัญคือ เฮโรอีน 
แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน เอ็กซตาซี และแอลเอสดี  

                                                           
1  มาตรา 4 นิยามคําวา “ยาเสพติดใหโทษ” แกไขโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2528. 
2  รายช่ือยาเสพติดใหโทษตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539)   
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   (2) ประเภท 2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป มี 101 รายการ ที่สําคัญคือ ใบโคคา โคคา
อีน โคเดอีน ยาสกัดเขมขนของตนฝนแหง เมทาโดน มอรฟน ฝนยา (ฝนที่ฝานกรรมวิธีปรุงแตงเพื่อ
ใชในทางยา) ฝ น (ฝนดิบ ฝนสุกมูลฝน) 
   (3) ประเภท 3 ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตํารับยา และมียาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 2 ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  
   (4) ประเภท 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือประเภท 
2 มี 30 รายการ ที่สําคัญคือ อาเซติ แอนไฮไดรด, อาเซติล คลอไรด, เอทิลิดีน ไดอาเซเตต, คลอซูโด
อีเฟดรีน, เออรโกเมทรีน, เออรโกเมทรีน, เออรโกตามีน, ไอโซซาฟรอล, ไลเซอรจิคอาชิด, ไพเพอ
โรนอล และซาฟรอล 
   (5) ประเภท 5 ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 มี 
4 รายการ ไดแก กัญชา พืชกระทอม พืชฝน และพืชเห็ดขี้ควาย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุช่ือ 
ยาเสพติดใหโทษตามมาตรา 8 (1) 
   เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ คําวา ฝนยา (Medicinal Opium) หมายถึง ฝนที่ได
ผานกรรมวิธีปรุงแตงโดยมีความมุงหมายเพื่อใชในทางยา 
   หมวด 2 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
   มาตรา 15 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่ง
ยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 เวนแตรัฐมนตรีไดอนุญาตเฉพาะในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของ
ทางราชการ 
   การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
   การผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 
ตามปริมาณดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง เพื่อจําหนาย 
   (1)  เด็กซโตรไลเซอรไยด หรือแอล เอส ดี มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์
ตั้งแตศูนยจุดเจ็ดหามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหาหนวยการ
ใชขึ้นไป หรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแตสามรอยมิลลิกรัมขึ้นไป 
   (2)  แอมเฟตามีน หรืออนุพันธแอมเฟตามีน มีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์
ตั้งแตสามรอยเจ็ดสิบหามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกลาวผสมอยูจํานวนสิบหาหนวย
การใชขึ้นไป หรือมีน้ําหนักสุทธิตั้งแตหนึ่งจุดหากรัมขึ้นไป 
   (3)  ยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคํานวณเปน
สารบริสุทธิ์ตั้งแตสามกรัมขึ้นไป 
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   มาตรา 16 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 
2 เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตเฉพาะในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ 
   การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   การพิจารณาอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหผูขออนุญาตเปนผูรับผิดชอบชําระ
คาใชจายในการตรวจวิเคราะห หรือประเมินเอกสารทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    มาตรา 20 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อ
จําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตความในวรรคหนึ่ง
ไมใชบังคับแก 
   (1) การจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 ที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมจําหนายหรือมีไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนายเฉพาะผูปวยซ่ึงตนใหการรักษา 
   (2) การจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 ที่ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่งจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
เฉพาะสัตวที่ตนบําบัดทั้งนี้ ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือ                      
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่ง ตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในมาตรา 19 (3) 
   การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   การมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 เกินจํานวนที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ใหสันนิษฐานวามีไวในครอบครองเพื่อ
จําหนาย 
   มาตรา 26 หามมิใหผูใดผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่ง
ยาเสพติดใหโทษประเภท 4 หรือในประเภท 5 เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเปนรายๆ ไป 
   การมียาเสพติดใหโทษประเภท 4 หรือในประเภท 5 ไวในครอบครองมีปริมาณ
ตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป ใหถือวามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย 
   การขออนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
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   หมวด 12  บทกําหนดโทษ 
   มาตรา 65 ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 อันเปน
การฝาฝนมาตรา 15 ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท 
   ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษ
ประหารชีวิต 
   ถาการกระทํา ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการผลิตโดยการแบงบรรจุ หรือรวม
บรรจุและมีปริมาณคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ หรือมีจํานวนหนวยการใช หรือมีน้ําหนักสุทธิไมถึง
ปริมาณที่กําหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตส่ีปถึงสิบหาป หรือปรับตั้งแต
แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
   ถาการกระทําความผิดตามวรรคสามเปนการกระทําเพื่อจําหนาย ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตส่ีปถึงจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตส่ีแสนบาทถึงหาลานบาท 
   มาตรา 68 ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 อันเปน
การฝาฝนมาตรา 16 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่ง
ลานบาท 
   ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนมอรฟน ฝน หรือ         
โคคาอีน ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตยี่สิบปถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองลานบาท 
ถึงหาลานบาท 
   มาตรา 70 ผูใดผลิตหรือนําเขาซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 อันเปนการ              
ฝาฝนมาตรา 20 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสาม
แสนบาท 
   มาตรา 73 ผูใดผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
ซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 4 อันเปนการฝาฝนมาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึง 
สิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
   กรณีตามวรรคหนึ่ง ถามียาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท 
   มาตรา 75 ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 อันเปน
การฝาฝนมาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาท 
ถึงหนึ่งลานหาแสนบาท 
   ถายาเสพติดใหโทษซึ่งเปนวัตถุแหงการกระทําความผิดดังกลาวมานั้นเปน         
พืชกระทอม ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับไมเกินสองแสนบาท 
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   มาตรา 84 ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ผิด
มาตรฐานหรือยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 เสื่อมคุณภาพ อันเปนการฝาฝนมาตรา 39 (2) หรือ (3) 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
   มาตรา 86 ผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่ตอง
ขึ้นทะเบียนตํารับยาแตมิไดขึ้นทะเบียนตํารับยา หรือยาเสพติดใหโทษในประเภท 3 ที่รัฐมนตรีส่ัง
เพิกถอนทะเบียนตํารับยาอันเปนการฝาฝนมาตรา 39 (4) หรือ (5) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
และปรับไมเกินหาแสนบาท 
   มาตรา 100/2 ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดผูใดไดใหขอมูลท่ีสําคัญและเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษตอพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจหรือพนักงานสอบสวน ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวาอัตราโทษขั้นต่ําที่กําหนด
ไวสําหรับความผิดนั้นก็ได 
   มาตรา 101 ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือ
ประเภท 3 ตามมาตรา 49 (2) หรือตามกฎหมายอื่น และไมมีการฟองคดีตอศาล ถาไมมีผูใดมาอาง
เปนเจาของภายในกําหนดหกเดือนนับแตวันที่ยึด ใหยาเสพติดใหโทษนั้นตกเปนของกระทรวง
สาธารณสุข 
   มาตรา 101 ทวิ ในกรณีที่มีการยึดยาเสพติดใหโทษประเภท 4 หรือประเภท 5 
ตามมาตรา 49 (2) หรือตามกฎหมายอื่น ไมวาจะมีการฟองคดีตอศาลหรือไมก็ตาม เมื่อไดมีการ
ตรวจพิสูจนชนิดและปริมาณแลววาเปนยาเสพติดใหโทษในประเภทดังกลาว โดยบันทึกรายงาน
การตรวจพิสูจนไวใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือ
นําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
   มาตรา 102 บรรดายาเสพติดใหโทษในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 หรือ
ประเภท 5 เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะหรือวัตถุอ่ืนซึ่งบุคคลไดใชในการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหริบเสียทั้งส้ิน 
   มาตรา 102 ทวิ ในกรณีที่มีการฟองคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 1 หรือในประเภท 2 ตอศาล และไมไดมีการโตแยงเรื่องประเภท จํานวน หรือน้ําหนักของ
ยาเสพติดใหโทษ ถาศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหริบยาเสพติดใหโทษดังกลาวตามมาตรา 
102 หรือตามกฎหมายอื่น และไมมีคําเสนอวาผูเปนเจาของแทจริงไมไดรูเห็นเปนใจดวยในการ
กระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบยาเสพติดให
โทษนั้น ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใช
ประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  
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ตารางที่ 3.1  สรุปขอหาหลักและอัตราโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
 

ขอหา ยาเสพติดใหโทษประเภท 1  ยาเสพติดใหโทษประเภท 2  
ผลิต นําเขา 
สงออก 
      

จําคุกตลอดชีวิต และปรับ 1 ลาน - 5 ลานบาท 
หรือถากระทําเพื่อจําหนายประหารชีวิตหรือ 
ถาปริมาณตอไปนี้ข้ึนไปใหถือวาผลิต นําเขา  
สงออก ครอบครองเพือ่จําหนาย แอลเอสดี  
สารบริสุทธิ์  0.75 มก.หรอื 15 หนวยการใช  
หรือน้ําหนักสทุธิ 300 มก. ยาบามีสารบริสุทธิ์  
375 มก.หรือ 15 หนวยการใชหรือน้ําหนักสทุธิ  
1.5 ก. หรือถาเปนการผลิตโดยแบงบรรจุหรอื 
รวมบรรจุ จําคุก 4-15 ป หรือปรับ 8 หมื่นบาท 
- 3 แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรบัหรือถากระทํา 
เพื่อจําหนายจําคุก4ป-ตลอดชีวิตและปรับ 
4 แสนบาท -5 ลานบาท (ม. 15, 65) 

จําคุก 1-10 ป และปรับ 100,000-1 
ลานบาท หรือถาเปนมอรฟน ฝน หรือ 
โคคาอีนจําคุก 20 ป - ตลอดชีวิต และปรับ 
2 ลาน – 5 ลานบาท  (ม.16, 68) 

จําหนาย  
ครอบครอง
เพื่อ
จําหนาย 
 

จําคุก 4-15 ป หรือปรับ 8 หมื่น – 3 แสนบาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ หรือถามีสารบริสุทธิ์
ปริมาณตอไปนี้ แอลเอสดี 0.75 มก.-20 ก. 
หรือ ยาบา 375 มก.-20 ก.หรอืยาเสพติดให
โทษประเภท 1 อื่นๆ 3-20 ก. จําคุก4 ป - ตลอด
ชีวิต และปรับ 4แสน-5ลานบาท หรือถามีสาร
บริสุทธิ์เกิน 20 ก. จําคุกตลอดชีวิตและปรับ    
1 ลาน - 5 ลานบาท หรือประหารชีวิต (ม. 15, 
66) 

จําคุก1-10 ป และปรับ 2 หมื่น -2 แสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ หรือถาเปนมอรฟนฝน 
หรือโคคาอีน มสีารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 ก. 
จําคุก 3-20 ป และปรับ 6 หมื่น-4 แสนบาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ หรือถามีสารบริสุทธิ์เกิน
กวา100 ก. จําคุก5 ป - ตลอดชีวิต และปรับ 
500,000-5 ลานบาท (ม.17, 69) 

ครอบครอง  จําคุก 1-10 ป หรือปรับ 2หมื่น-2 แสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ (ม. 15,67) 

จําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 1 แสน
บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ (ม. 17, 69)  

   เสพ จําคุก 6 เดือน ถึง 3 ป และปรับ 1 หมื่น-6 
หมื่น บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (ม.57, 91) 

จําคุก 6 เดือน ถึง 3 ป และปรับ 1 หมื่น 
-6 หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรบัเวนแตเปน
การเสพเพื่อรักษาโรคตามคําสั่งแพทยท่ีรับ
อนุญาต (ม. 58,91) 
 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ขอหา ยาเสพติดใหโทษประเภท 3 
ผลิต นําเขา จําคุก 1- 3 ป หรือปรับ 1 แสน –3 แสนบาท  (ม. 20,70) 
สงออก 
จําหนาย 
ครอบครอง 
เพื่อจําหนาย 

จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ หรือถาเกิน
จํานวน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขจําคุกไมเกิน 2 ป และปรับไมเกิน  
2 แสนบาท (ม. 20,71) (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 181 พ.ศ. 2545 
กําหนดวายาเสพติดใหโทษประเภท 3 ตํารับที่มีโคเดอีนเปนสวนผสมเกิน 250
มิลลิลิตรหรือ 30 เม็ดหรือ 30 แคปซูล)   

ครอบครอง  
เสพ  
 

ไมมีความผิด เพราะเปนตํารับยา 

 
 ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ขอหา ยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
ผลิต นําเขาสงออก 
จําหนาย 
ครอบครองเพื่อ 
จําหนาย 

จําคุก 1- 10 ป หรือปรับ 2 หมื่น – 2  แสนบาท หรือถาน้ําหนัก 10 กก. 
ขึ้นไป     
จําคุก 1-15 ป และปรับ 1 แสน-1.5 ลานบาท (ม. 26,73) 

ครอบครอง -   จําคุกไมเกนิ 5 ป หรือปรับไมเกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ               
(ม.26,74) 

 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ขอหา ยาเสพติดใหโทษประเภท 5  

ผลิต 
นําเขา 
สงออก 

-  จําคุกตั้งแต 2-15 ป และปรับ 2 แสน -1.5 ลานบาท  
-  ถาเปนพืชกระทอม จําคุกไมเกิน 2 ป และปรับไมเกิน 2 แสนบาท (ม. 26, 75)   

จําหนาย 
ครอบครองเพื่อ
จําหนาย 

-  จําคุกตั้งแต 2-10 ป หรือปรับ 4 หมื่น – 2 แสนบาท  
-  ถามีน้ําหนัก 10 ก.ก. ขึ้นไป จําคุก 2-15 ป และปรับ 2 แสน – 1.5 ลานบาท  
 - ถาเปนพืชกระทอม จําคุกไมเกิน 2 ป และปรับไมเกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ หรือถามีน้ําหนกั 10 ก.ก. ขึ้นไป จําคุกไมเกนิ 2 ป และปรับไมเกิน  
2 แสนบาท  (ม. 26,76/1)      

ครอบครอง -  จําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
-  ถาเปนพืชกระทอม จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท หรือ            
ทั้งจําทั้งปรับ (ม. 26,76) 

เสพ -  จําคุกไมเกิน 1 ป และปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  
-  ถาเปนพืชกระทอม จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือ ปรับไมเกิน 2 พันบาท            

(ม.57, 92) 
 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
 
  3.1.4.3   พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 
       พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 92         
ตอนที่ 5 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2518  
    กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่กําหนดมาตรการในการควบคุมวัตถุออกฤทธิ์และ
สารเคมีบางชนิดที่ใชในการผลิตวัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจนกําหนดฐานความผิดและบทลงโทษ
ผูกระทําความผิดที่เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ เชน ฐานผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน ครอบครองหรือ
ใชประโยชนเกินปริมาณที่กําหนด เสพ เปนตน โดยแบงประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ออกเปน 
4 ประเภท 
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    ประเภทที่ 1 ที่สําคัญ เชน คาทิโนน, ดีอีที, เอ็มดีอี, ไซโลซีน, ไซโลไซบีน และ 
เตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
    ประเภทที่ 2 ที่สําคัญ เชน อีเฟดรีน, เฟเนทิลลีน, เซโคบาบิตาล, เพโมลีน, ซูโด
อีเฟดรีน, เฟนิลโพรพาโนลามีน และโซลพิเดม 
    ประเภทที่ 3 ที่สําคัญ เชน อะโมบาบิตาล, บิวตาลบิตาล และเพนตาโซซีน 
    ประเภทที่ 4 ที่สําคัญ เชนไดอาซีแพม เฟนพรอพอเรกซ ลอราซีแพมและเอสพีเอ 
    มาตรา 116 บัญญัติวา “บรรดาวัตถุที่ออกฤทธิ์ เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ 
หรือวัตถุอ่ืน ซ่ึงบุคคลไดใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให
ริบเสียทั้งสิ้น”  ซ่ึงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 97 (พ.ศ. 2539) เรื่องระบุช่ือและ
จัดแบงประเภทวัตถุที่ออกฤทธิ์ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
พ.ศ. 2518 ไดจัดแบงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ เปนวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 
3 และประเภท 4 ตามที่ระบุไวในในบัญชีทายประกาศ  
    ขอสังเกต คือ เมทแอมเฟตามีนหรือเดิมเรียกกันวา ยามา และตอมาใหเรียกวา ยาบ
า เดิมเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตอมาไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 135 (พ.ศ.
2539) เร่ืองระบุช่ือและประเภทยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
กําหนดใหเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 สงผลใหการกระทําความผิดแตละฐาน ไมวาผลิต 
ขาย มีไวในครอบครองเพื่อขาย ตลอดจนสงออกหรือนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงเมทแอมเฟตามีน 
เมื่อเปนความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษเสียแลว อัตราโทษก็สูงขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมี
นโยบายปราบปรามอยางเด็ดขาด การริบทรัพยสินตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและ
ประสาท ซ่ึงบัญญัติไวโดยเฉพาะนี้บัญญัติไวทํานองเดียวกับตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติ           
ยาเสพติดใหโทษ กลาวคือ หากเปนการริบบรรดาวัตถุที่ออกฤทธิ์ก็ริบตามพระราชบัญญัติวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท มาตรา 116 ซ่ึงตรงกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32 หากขอใหริบ
เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ หรือวัตถุอ่ืนซึ่งไดใชในการกระทําความผิดก็ขอใหริบไดทั้งตาม
มาตรา 116 และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 (1) หากขอใหริบทรัพยสินหรือเงินที่ไดจาก
การขายวัตถุออกฤทธิ์ตองขอใหริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (2)  
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ตารางที่ 3.2  สรุปขอหาหลักและอัตราโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
 พ.ศ. 2518 
 

ขอหา ประเภท 1  ประเภท 2  ประเภท 3  ประเภท 4  

ผลิต นําเขา 
สงออก ขาย 

-  จําคุก 5-20 ป และปรับ 100,000-400,000 บาท     
(ม.13, 13 ทวิ, 89)  

-  จําคุกไมเกิน 5 ป และปรับ
ไมเกิน 100,000 บาท  
(ม. 16,90)  

นําผาน -  จําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 100,000 บาท (ม. 16, 90)  

ครอบครอง    
ใชประโยชน 

-  จําคุก 1-5 ป และปรับ 20,000-100,000 บาท         
(ม.62, 106 )  

- ถาปริมาณเกินที่กําหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ปจจุบันคือ ฉบับ 104 ) จําคกุ  

 5-20 ป และปรับ 100,000 – 400,000 บาท  
 (ม. 62, 106 ทว)ิ 

- จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับ 
ไมเกิน 20,000 บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ (ม. 62, 106)  

เสพ 

 จําคุก1-5 ป และ
ปรับ 20,000-
100,000 บาท      
(ม. 62ทวิ, 106 ตรี)  

จําคุก 1-5 ป และปรับ 
20,000-100,000บาท  
เวนแตเสพตามคําส่ัง 
แพทยทีไ่ดรับอนุญาต          
(ม. 62 ตรี, 106 ตรี) 

 - ไมมีความผิด 

จูงใจ ชักนํา 
ยุยงสงเสริม 
ใชอุบาย
หลอกลวง 
หรือขูเข็ญให
ผูอ่ืนเสพ 

-  จําคุก 2-10 ป และปรับ 40,000-200,000 บาท (ม. 62 จัตวา, 106 จัตวา ) 
-  ถาการกระทําตอหญิงหรือผูไมบรรลุนิติภาวะ หรือ เพื่อจูงใจใหผูอ่ืนกระทํา
ความผิดอาญา หรือเพื่อประโยชนแกตนหรือผูอ่ืนในการกระทําความผดิอาญา 
จําคุก 3 ป-ตลอดชีวิต และปรับ 60,000- 500,000 บาท (ม. 62 จัตวา, 106 จัตวา)  

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
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  3.1.4.4   พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533  
        กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่กําหนดมาตรการในการควบคุมการใชสารระเหย 
โดยที่ปจจุบันไดมีการนําสารระเหยหรือวัตถุหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปมีสารระเหยผสมหรือเจือปน
อยู ซ่ึงผลิตขึ้นเพื่อใชในทางอุตสาหกรรมหรือทางอื่น ไปใชสูด ดม หรือวิธีอ่ืนใด อันกอใหเกิด
อันตรายอยางมากแกผูสูด ดม โดยเฉพาะเยาวชน ประกอบกับยังไมมีกฎหมายใชบังคับแกสารระเหย
โดยเฉพาะสมควรที่จะดําเนินการปองกันการใชสารระเหยไปในทางที่ไมถูกตอง และโดยที่เปน
กรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกําหนดนี้ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
    มาตรา 3 บทนิยาม 
         “สารระเหย” หมายความวา สารเคมี หรือผลิตภัณฑที่รัฐมนตรีประกาศวาเปน สาร
ระเหย           
    “ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และใหหมายความรวมถึง
เปลี่ยนรูป แบงบรรจุ หรือรวมบรรจุดวย 
    “ขาย” หมายความรวมถึงจําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ในทาง การคา หรือมีไวเพื่อขายดวย 
    “นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 
    “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหยตาม         
พระราชกําหนดนี้ 
    “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม                           
พระราช กําหนดนี้ 
    “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาตามพระราชกําหนดนี้  
     มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการปองกันการใชสาร
ระเหย ระกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน ประธานกรรมการผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทน กระทรวงพาณิชยอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือผูแทนอธิบดีกรมการแพทย หรือ
ผูแทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูแทนเปนกรรมการกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึง 
รัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการและให
ผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนกรรมกาและ
ผูชวยเลขานุการ  
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    มาตรา 9 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนําหรือความคิดเห็นตอรัฐมนตรี  
    (1)  การออกประกาศ  
    (2)  การกําหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการปองกันการใชสารระเหยหรือ
การบําบัดรักษา  
    (3) การวางระเบียบวาดวยการบําบัดรักษาและควบคุมผูติดสารระเหยใน
สถานพยาบาล  
    (4)  การออกกฎกระทรวงตามพระราชกําหนดนี้  
    (5)  เร่ืองอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  
    มาตรา 12  ผูผลิตสารระเหยตองจัดใหมีภาพเครื่องหมายหรือขอความที่ภาชนะ
บรรจุ หรือหีบหอที่บรรจุสารระเหยเพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสารระเหยดังกลาวทั้งนี้ ตาม 
หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
    มาตรา 13  ผูนําเขาสารระเหยกอนนําออกขายตองจัดใหมีภาพเครื่องหมายหรือ
ขอความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุสารระเหย เพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสารระเหย
ดังกลาวทั้งนี้ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
    มาตรา 14  สารระเหยที่ผูขายจะขายนั้นตองมีภาพเครื่องหมาย หรือขอความที่
ผูผลิต หรือผูนําเขาไดจัดใหมีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุตามมาตรา 12 หรือมาตรา 13            
อยูครบถวน  
    มาตรา 15 หามมิใหผูใดขายสารระเหยแกผูที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดปเวนแตเปนการ
ขายโดยสถานศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอนฝาฝน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ 
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  
    มาตรา 16  หามมิใหผูใดขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูซ่ึงตนรูหรือควรรูวาเปน 
ผูติดสารระเหย  
    มาตรา 17 หามมิใหผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ  
ไมวาโดยวิธีสูดดม หรือวิธีอ่ืนใด  
     มาตรา 18 หามมิใหผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม หรือใชอุบายหลอกลวงใหบุคคล
อ่ืนใช สารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดยวิธีสูดดม หรือวิธีอ่ืนใดฝาฝน 
มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 24)  
 

DPU



 78 

    มาตรา 31 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ออก
กฎกระทรวง และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดนี้ อํานาจหนาที่ของ รมว.อก.  
    -  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อดําเนินการตางๆ  ตามที่กําหนดในมาตรา 4  
    -  ออกกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข ใหผูผลิต ผูนําเขาสาร
ระเหยปฏิบัติ (มาตรา 12 มาตรา 13) อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่  
    -  เขาไปในสถานที่ผลิตสถานที่นําเขา สถานที่ขายหรือสถานที่เก็บสาระเหยใน
ระหวางเวลา ทําการ (มาตรา 19 วรรคหนึ่ง)  
    - มีอํานาจยึดสารระเหยภาชนะบรรจุ หรือหีบหอท่ีบรรจุสารระเหย หรือเอกสาร 
ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการดําเนินคดี (มาตรา 19 วรรคหนึ่ง)  
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ตารางที่ 3.3  สรุปขอหาหลักและอัตราโทษตามพระราชกาํหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 
 

ขอหา อัตราโทษ 
ผูผลิตไมจัดใหมีภาพ เครื่องหมายหรือขอความ 
ท่ีภาชนะหรือหีบหอท่ีบรรจุสารระเหยตาม
หลักเกณฑในกฎกระทรวง (ม.12)  
ผูนําเขากอนนําออกขายไมจัดใหมีภาพเครื่อง 
หมายหรือขอความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอท่ี
บรรจุสารระเหยเพื่อเปนการเตือนใหระวังการใช
สารระเหยดังกลาวฯ (ม.13)  
ขายสารระเหยที่ไมมีภาพ เครื่องหมายหรือ
ขอความที่ผูผลิตหรือผูนําเขาไดจัดใหมีท่ีภาชนะ
หรือหีบหอท่ีบรรจอุยูครบถวน (ม.14) 

จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือ 
ท้ังจําท้ังปรับ (ม.22)  

ขายสารระเหยแกผูท่ีมีอายุไมเกินสิบเจ็ดป  
เวนแตเปนการขายโดยสถานศึกษาฯ (ม.15)  

จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ (ม.23)  

ขาย จัดหาหรอืใหสารระเหยแกผูซึ่งตนรูหรือ
ควรรูวา เปนผูติดสารระเหย (ม.16)  

จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ (ม.24) 

ใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกาย
หรือจิตใจ(ม.17) 

อายุเกิน17ปข้ึนไปจําคุกไมเกิน2ปหรือปรับไมเกิน
20,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (ม.24) และหรือสงไป
รับการบําบัดรักษา  (ม .28) ถาหลบหนีจากสถาน 
พยาบาลจําคุกไมเกิน1ปหรือปรับไมเกิน10,000 บาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ (ม.29) หรืออายุไมเกิน17 ป ไมตอง
รับโทษใหศาลตักเตือนหรือสงเขาบําบัด (ม.26)  

จูงใจ ชักนํา ยุงยงสงเสริม หรอืใชอุบาย
หลอกลวงใหบุคคลอื่นเสพ (ม.18)  

จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ (ม.24) 

ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาท่ีในการเขาไปในสถานที่ผลิต สถานที่
นําเขา สถานที่ขาย และสถานที่เก็บสารระเหย 
เพื่อตรวจสอบและยึดสิ่งของ (ม.19)  

จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรอืปรับไมเกิน 1,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ (ม.25) 

 
ที่มา:  สํานักงานคดียาเสพติด  สํานักงานอัยการสูงสุด  
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   3.1.4.5 พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. 24953 
    กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อใหอํานาจรัฐบาลในการควบคุมโภคภณัฑ คอื 
เครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ เมื่อเกิดสถานการณจําเปน เพื่อสวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อ
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และพระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกนํามาใชประโยชนในเรื่อง         
ยาเสพติด คือ การควบคุมสารเคมีที่ใชในการผลิตเฮโรอีน จํานวน 3 ชนิด คือ  
    (1)  น้ํายาเคมีอีเทอร (Ether)4  
    (2)  น้ํายาเคมีคลอโรฟอรม (Chloroform)5  
    (3)  กรดแอซีติคลวน (Glacial acetic acid) มีความบริสุทธิ์ตั้งแตรอยละ 90 คิด 
ตามอัตราสวนน้ําหนักตอน้ําหนัก และมีปริมาณตั้งแต 10 กิโลกรัมขึ้นไป6  
    สารเคมี 3 รายการนี้ หามนํา ขนยาย จําหนาย ครอบครอง ใช หรือ เปลี่ยนแปลง
สภาพภายในทองที่ 13 จังหวัด เวนแตไดรับหนังสืออนุญาต จากผูวาราชการจังหวัดของทองที่นั้น  
    สําหรับเขตควบคุม 13 จังหวัด เปนทองที่ที่อยูใกลชิดกับบริเวณชายแดนที่มีการ
ผลิตเฮโรอีน และมีการขนยายสารเคมีผานชายแดน เพื่อการผลิตเฮโรอีนมาก ไดแกจังหวัดใน
ภาคเหนือ 8 จังหวัด และอยูในภาคใต 5 จังหวัด ดังนี้  
 
ตารางที่ 3.4  เขตควบคุมสารเคมีที่ใชในการผลิตเฮโรอีนตาม พ.ร.บ.ควบคุมโภคภณัฑ พ.ศ. 2495 
 

ภาคเหนือ 1. เชียงราย 2. เชียงใหม 3. นาน 4. พะเยา 5. แพร 
 6. แมฮองสอน 7. ลําปาง 8. ลําพูน   

ภาคใต 1. สตูล 2. สงขลา 3. ปตตาน ี 4. ยะลา 5. นราธิวาส 

ที่มา:  กองนิติการ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

  

 

                                                           
3  สํานักงาน ป.ป.ส.  (ม.ป.ป.).  กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับยาเสพติด.  สืบคนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 

2551 จาก http://www1.oncb.go.th/document/p1-law28.htm.  
4  กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. 2495. 

 5  แหลงเดิม. 
6  กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. 2495. 
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 ตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อควบคุมสารกาเฟอีน ซ่ึงเปนสารเคมีที่ใชใน
การผลิตยาเสพติดในกลุมแอมเฟตามีนทุกจังหวัด7   

ตารางที่ 3.5  สรุปขอหาหลักและอัตราโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. 2495    
 

ขอหา ประเภทเคมภีณัฑ อัตราโทษ 
หามนํา ขนยาย จําหนาย 
ครอบครองใชหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพภายใน
ทองที่ 13 จังหวัด เวนแต
ไดรับหนังสืออนุญาตจากผูวา
ราชการจังหวดัของทองที่นัน้ 

  อีเทอร (Ether) คลอโรฟอรม    
 (Chloroform)   กรดแอซีติคลวน   
 (Glacial acetic acid) มีความบริสุทธิ์ 
  ตั้งแตรอยละ 90 คิดตามอัตราสวน 
 น้ําหนกัตอน้ําหนัก และมีปริมาณ 
 ตั้งแต 10 กิโลกรัมขึ้นไป 

 
หามนํา ขนยาย จําหนาย 
ครอบครองใชหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพภายใน
ทองที่ทุกจังหวัด เวนแตไดรับ
หนังสืออนุญาตจากผูวา
ราชการจังหวดัของทองที่นัน้ 

   
 
 กาแฟอีน (Caffeine) 

 
 
 
 
ระวางโทษจําคุกไมเกนิสิบ
ป หรือปรับไมเกินหาหมื่น
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
และในกรณีทีก่ระทํา
ความผิดซ้ํา ใหระวางโทษ
เปนทวีคณู  
 

 
   3.1.4.6 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. 2534 
    กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามนายทุน
หรือตัวการสําคัญที่อยูเบื้องหลังการลักลอบคายาเสพติด ซ่ึงมาตรการตามกฎหมายเดิมที่มีอยูนั้น                   
ไมสามารถนําตัวมาลงโทษได เพราะเกิดจากการติดขัดในเรื่องการหาพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยง
ไปถึงตัวบุคคลเหลานั้นในฐานะผูกระทําผิดตามขอหาที่มีอยูตามกฎหมายเดิม กฎหมายฉบับนี้ใชกับ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ระบุไวเทานั้น คือ  

                                                           

 7  กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดใหสารกาเฟอีนเปนโภคภัณฑควบคุม และแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่
ควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. 2545 
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    1. ใชกับขอหาผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือครอบครองเพื่อจําหนาย รวมถึง
การสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิดดังกลาวเทานั้น (มาตรา 3) 
    2. ตองเปนยาเสพติดที่ระบุไวในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความในพระราช 
บัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มีจํานวน 25 ชนิด 
ดังตอไปนี้ 
     (1)   เฮโรอีน (Heroin) จัดเปนยาเสพติดใหโทษ ประเภท 1   
     (2)  มอรฟน (Morphine) จัดเปนยาเสพติดใหโทษ ประเภท 2       
     (3)  ฝน (Medicinal Opium) จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท2   
     (4) โคคาอีน (Cocaine) จัดเปนยาเสพติดใหโทษ ประเภท 2     
     (5)  อาเซติคแอนไฮไดรค (Acetic Anhydride) จัดเปนยาเสพติดใหโทษ 
ประเภท 4  
     (6) อาเซติล คลอไรด (Acetyl Chloride) จัดเปนยาเสพติดใหโทษ ประเภท 4  
     (7) เอทิลิดีน ไดอาเซเตต (Ethylidine Diacetate) จัดเปนยาเสพติดใหโทษ 
ประเภท 4   
     (8) กัญชา จัดเปนยาเสพติดใหโทษ ประเภท 5   
     (9) ไดเมทอกซีแอมเฟตามีน (Dimethoxyamphetamine, DMA)  จัดเปน                 
ยาเสพติดใหโทษ ประเภท 1 
      (10) ไดแมทอกซีโปรโมแอมเฟตามีน  (Dimethoxybromoamphetamine, 
DOB) 
จัดเปนยาเสพติดใหโทษ ประเภท 1  
     (11) 2,5-ไดเมทอกซี-4-เอทิลแอมเฟตามีน(2, 5-dimethoxy-4-ethylamphe- 
tamine, DOET) จัดเปนยาเสพติดใหโทษ ประเภท 1              
     (12) เมธีลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (Methylenedioxyamphetamine, MDA) 
จัดเปนยาเสพติดใหโทษ ประเภท 1                
                        (13) 3,4-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (3-4-methylenedioxy metham-
phetamine, MDMA) จัดเปนยาเสพติดใหโทษ ประเภท 1     
                  (14) 5-เมทอกซี -3 ,4  เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน  (5-methoxy-3,4-
methylenedioxy amphetamine, MMDA) จัดเปนยาเสพติดใหโทษ ประเภท 1                                  
     (15) พาราเมทอกซีแอมเฟตามีน (Paramethoxyamphetamine, PMA) จัดเปน
ยาเสพติดใหโทษ ประเภท 1   
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                               (16) ไตรเมทอกซีแอมเฟตามีน (Trimethoxyamphetamine, TMA) จัดเปน
ยาเสพติดใหโทษ ประเภท 1  
                     (17) เดกซโตรโลเซอรไยด ((+)-Lysergide) หรือแอลเอสดี (LSD) หรือ                 
แอลเอสดี-25 (LSD 25) จัดเปนยาเสพติดใหโทษ ประเภท 1                      
               (18) แอมเฟตามีน (Amphetamine) จัดเปนยาเสพติดใหโทษ ประเภท 1 
     (19) เดกซแอม เฟตามีน (Dexamphetamine) จัด เปนยา เสพติดให โทษ 
ประเภท 1   
     (20) เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) จัดเปนยาเสพติดใหโทษ  
ประเภท 1 
     (21) อีเฟดรีน (EPHEDRINE) จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2 
     (22)  คีตามีน8 (KETAMINE) จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2 
     (23)  ซูโดอีเฟดรีน เวนแตซูโดรอีเฟดรีนซึ่งเปนสวนผสมในตํารับยาสูตรผสม
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ ซูโดอีเฟรดรีน ซ่ึงเปนสวนผสมในตํารับยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 3 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 25229  
     (24) เฟนเตอมีน10 (PHENTERMINE) จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2  
     (25) มิดาโซแลม11 (MIDAZOLAM) จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2  
     กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดมาตรการพิเศษ เพื่อใหนํามาใชในการปราบปราม           
ยาเสพติดไว  3 ประการ คือ  
     ประการที่ 1 มาตรการในการดําเนินคดีอาญาขอหา “สมคบกันกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด”  ซ่ึงมาตรา 8 บัญญัติวา “ผูใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผูนั้นสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                ถาไดมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกัน
ตามวรรคหนึ่ง ผูสมคบกันนั้นตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น” 

                                                           

 
8   กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (2545, 12 กรกฎาคม) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการ

ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534. 
 9   แหลงเดิม. 
 10  แหลงเดิม. 
 11  แหลงเดิม. 
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                องคประกอบภายนอก คือ สมคบโดยตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไป ซ่ึงนาจะมี
ความหมายเดียวกับคําวา “สมคบ” ที่ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายอาญา คือ เปนการแสดงออกซึ่ง
การตกลงกันระหวางบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป   
     สวนองคประกอบภายใน คือ เจตนา และ มีมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด 
                สําหรับมูลเหตุชักจูงใจ เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น หมายถึงการ
กระทําความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติมาตรการฯ พ.ศ.2534 ไดแก การผลิต 
นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด และใหหมายความรวมถึง
การสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิดดังกลาวดวย   
     อีกทั้งยาเสพติดทั้ง 25 ชนิด ดังกลาว ใหรวมถึงวัตถุที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น แตมี
ช่ือหรือสวนประกอบทางเคมีอยางเดียวกันกับยาเสพติดดังกลาว และเกลือใดๆ ของยาเสพติด
ดังกลาวดวย  
                ความในวรรคสองของมาตรา 8 บัญญัติไววาหากไดมีการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ไดสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู (รวม) สมคบกันนั้นตองระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ดังนั้น หากผูสมคบคนใดคนหนึ่งไปกระทําความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดตามที่ไดสมคบกัน ผูรวมสมคบคนอื่นๆ นั้นจะตองรับผิดในความผิดที่ผูสมคบคนดังกลาว
ไดกระทําไปดวย ซ่ึงเปนการบัญญัติใหบุคคลตองรับผิดในการกระทําของบุคคลอื่น (vicarious 
liability) 
                ในพระราชบัญญัติมาตรการฯ พ.ศ.2534 นี้ก็ไดกําหนดมาตรการใหความ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหา และปองกันมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจโดยมิชอบไวใน
มาตรา 14 ความวา “การจับกุมหรือแจงขอหาแกผูกระทําความผิดตามมาตรา 6 หรือตามมาตรา 8 
ตองไดรับอนุมัติจากเลขาธิการกอน และเมื่อดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติแลว ใหรายงานให
เลขาธิการทราบทันที 
                การขออนุมัติ การอนุมัติ และการรายงานตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”              
     ความผิดฐานสมคบนี้ แมยังไมมีการกระทําความผิดตามที่ไดตกลงกันก็เปน
ความผิดสําเร็จตามกฎหมายแลว เพราะกฎหมายตองการใหเจาหนาที่รัฐสามารถจับกุมตัวผูส่ังการ
หรือผูอยูเบื้องหลังในการกระทําความผิดมาดําเนินคดีเพื่อลงโทษใหได แตเพื่อปองกันมิใหมีการ
นําเอาขอหานี้ไปใชอยางพร่ําเพรื่อ หรือใชกล่ันแกลงผูบริสุทธิ์จึงกําหนดขั้นตอนการกลั่นกรองไว 
โดยการจับกุมหรือแจงขอหานี้จะตองไดรับการอนุมัติจากเลขาธิการ ป.ป.ส. กอน ตามาตรา 14 โดย
ผูขออนุมัติจับกุมจะตองเปนหัวหนาในการสืบสวนชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปหรือเปนขาราชการ          
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พลเรือนตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป หรือหัวหนาพนักงานสอบสวน สวนผูขออนุมัติแจงขอหาจะตองเปน
หัวหนาพนักงานสอบสวน ซ่ึงในการขออนุมัติจับกุมหรือแจงขอหาจะตองยื่นคําขออนุมัติพรอม
หลักฐานตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)  
     ประการที่ 2 มาตรการขยายเขตอํานาจศาล ตามปกติศาลไทยจะมีอํานาจลงโทษ
ผูกระทําความผิดที่กระทําความผิดในประเทศไทยเทานั้น แตกฎหมายนี้ไดกําหนดขอยกเวนไววา 
แมกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนอกประเทศไทย ศาลไทยก็สามารถลงโทษได หากเขาเงื่อนไข
ใดเงื่อนไขหนึ่งตามมาตรา 5 ดังตอไปนี้  
     (1)  ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทย หรือ
มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย  
     (2)  ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิด
เกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย  
     (3)  ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํานั้นเปนความผิดตาม
กฎหมายของรัฐที่การกระทําเกิดขึ้นในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผู นั้นไดปรากฏตัวอยู ใน
ราชอาณาจักร และมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 
     ประการที่ 3 มาตรการริบทรัพยสิน มาตรการนี้เปนมาตรการพิเศษที่แยกจาก
หลักกฎหมายทั่วไป โดยมีลักษณะที่ผสมผสานกันระหวางกฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสาระ
บัญญัติ ทั้งนี้เพื่ออุดชองวางของกฎหมายอาญา ซ่ึงแมจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการริบทรัพยสินไว
หลายมาตรา แตก็ยังไมสามารถริบทรัพยสินในบางลักษณะได โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของทรัพย
สินที่ไดมาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาไดถูกตีความไวคอนขางแคบ ใหริบไดเพียง
เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับมาจากการกระทําความผิดในครั้งที่ถูกฟอง และตองไมถูกเปลี่ยนสภาพ
ไปเปนทรัพยสินอื่น ทั้งที่ผูกระทําผิดนั้นอาจกระทําผิดมาหลายครั้งเปนระยะเวลานาน และไดรับผล
ประโยชนจากการกระทําผิดนั้นเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ ในการปราบปรามยาเสพติดพบวาการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีมูลเหตุพื้นฐานจากการกระทําความผิดที่สําคัญที่สุด คือ ผลประโยชน
ทางการเงินหรือทรัพยสิน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติใหมีการริบทรัพย
สินหรือผลประโยชนที่เกี่ยวของ หรือไดมาจากการคายาเสพติด เพื่อมิใหถูกนําไปใชเปนปจจัยใน
การดําเนินงานและเปนการทําลายมูลเหตุจูงใจของบุคคลที่จะเขาสูวงจรยาเสพติดใหมๆ อันเปน
การปองกันสังคมตามทฤษฏีการลงโทษ เพื่อปองกัน (Prevention Theory) และเมื่อมีการริบทรัพย
สินจากผูคายาเสพติดแลว ทรัพยสินดังกลาวจะตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหกับหนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
อีกดวย แตการจะดําเนินการริบทรัพยสินตามพระราชบัญญัติในการปราบปรามผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ไดตองเขาหลักเกณฑในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
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พระราชบัญญัตินี้ คือ การกระทําผิดที่มีวัตถุประสงคเพื่อการคา เชน การผลิต นําเขา สงออก 
จําหนาย ครอบครองเพื่อจําหนาย สมคบ สนับสนุนชวยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิด และ              
ยาเสพติดนั้นเปนตัวยาที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2545) 
ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ มีจํานวน 25 ชนิด เชน เฮโรอีน ฝน กัญชา แอมเฟตามีน                     
( ยาบา) โคเคน อีเฟรดีน แอลเอสดี และเคตามีน เปนตน  
     การริบทรัพยสินตามพระราชบัญญัตินี้ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  
     1)  การริบทรัพยสินของกลางในคดียาเสพติด ตามมาตรา 30  
     2)  การริบทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
มาตรา 29  
      แนวทางการบังคับใชมาตรการริบทรัพย  
      (1) ลักษณะของมาตรการริบทรัพย สินตามกฎหมายในประเทศไทย 
มาตรการริบทรัพยสินที่ใชบังคับตามกฎหมายในประเทศไทยนั้น มีหลายประเภทดวยกัน มีทั้ง
ประเภทกฎหมายทั่วไป เชน ตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา 32 ถึงมาตรา 35 
และประเภทกฎหมายเฉพาะ เชน พระราชบัญญัติแร พระราชบัญญัติศุลกากร  
      (2) แนวทางการบังคับใชมาตรการริบทรัพย สินตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 จากที่กลาวมาแลว 
ขางตน ซ่ึงดูจะเปนการซ้ําซอนกันในการบังคับใชมาตรการริบทรัพยสินในคดียาเสพติด แตถาหาก
เราใชหลักการตีความกฎหมายการบังคับใชกฎหมายที่วาหลักกฎหมายเฉพาะยอมยกเวนหลักทั่วไป 
และนําหลักเจตนารมณของกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายพิเศษแตละฉบับมาประกอบการพิจารณา
ใชดุลยพินิจในการบังคับใชกฎหมายแลว เราก็จะสามารถบังคับใชมาตรการริบทรัพย สินไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณของกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เชน ในกรณี รถยนตที่ใช
ขนยาเสพติดซึ่งเปนของกลางที่ใชในการกระทําความผิด หากจะพิจารณาวาควรใชกฎหมายฉบับใด
มาบังคับใช ซ่ึงหากพิจารณาโดยอาศัยหลักตีความกฎหมายแลวก็จะตองใชกฎหมายเฉพาะ คือ 
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดที่บัญญัติไวเปนการเฉพาะกวากฎหมายอาญาที่เปนกฎหมายทั่วไป แตใน
กฎหมายยาเสพติดที่เปนกฎหมายเฉพาะก็มีถึง 2 ฉบับที่สามารถริบรถยนตที่ใชในการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได คือพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 มาตรา 102 และ
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30 ซ่ึง
หากจะพิจารณาดูวัตถุประสงค หรือเจตนารมณของกฎหมายทั้งสองฉบับแล วจะเห็นว า 
พระราชบัญญัติคดียาเสพติดใหโทษจะเปนกฎหมายที่ใชบังคับเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะทั่วๆ 
ไป แตพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534  
จะเปนกฎหมายพิเศษที่เนนมาตรการริบทรัพยสินในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อที่
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จะใหมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถดําเนินการได
รวดเร็ว  
     ดังนั้น ในกรณีดังกลาว จึงควรใชพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม            
ผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 3 มาบังคับใชจะทําใหการปราบปรามยาเสพติด         
มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามเจตนารมณของกฎหมาย สําหรับกรณีเงินที่ไดมาจากการคายาเสพติด
ดังกลาวขางตน จะใชกฎหมายฉบับใดบังคับใชนั้นจะตองพิจารณาดูวาเงินที่ไดมาจากการคา                     
ยาเสพติดนั้นเปนการกระทําความผิดในครั้งใด ถาหากไมใชเงินที่ไดมาจากการกระทําความผิดใน
คร้ังที่จับกุม ก็จะใชประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 และพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 
2522 มาตรา 102 มาบังคับใชไมได เนื่องจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีขอจํากัดใชบังคับเฉพาะเงินที่ได
มาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในครั้งที่จับกุมเทานั้น สวนพระราชบัญญัติมาตรการใน
การปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 29 นั้นสามารถบังคับใชกับทรัพย
สินที่ไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไมวาในครั้งใดๆ กอนหรือหลังคําสั่งยึดหรือ
อายัดสิบป และไมวาจะโอนไปกี่ทอดกี่ทอดก็ตาม และใหรวมถึงดอกผลของทรัพยสินดังกลาวดวย 
จึงสามารถใชกฎหมายดังกลาวริบเงินที่ไดมาจากการกระทําความผิดในครั้งกอนๆ ไดหรือแมจะ
เปนเงินที่ไดมาจากการกระทําความผิดในครั้งที่ถูกจับกุมก็ตาม ใชพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 29 ริบเงินดังกลาวได  
    3.1.4.7 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 
           กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีรูปแบบในการจัดตั้งในลักษณะองคกร มีความสลับซับซอน
แตกตางกับคดีอาญาธรรมดา  และมีลักษณะพิเศษมากขึ้น โดยผูกระทําความผิดอาศัยความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และขอจํากัดทางดานกฎหมาย ไมเอื้ออํานวยตอการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
    มาตรา 5 บทนิยาม  
    “ยาเสพติด” หมายความวา ยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
    “กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความวา กฎหมายวาดวยการปองกันการใช 
สารระเหย  กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กฎหมายวามาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ และกฎหมายวา
ดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
    “ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” หมายความวา ความผิดตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด 
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    “เจาพนักงาน” หมายความวา เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด และเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
   มาตรา 7 ในกรณีจําเปนและเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
เจาพนักงานผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายแลวแตกรณี มีอํานาจปฏิบัติการอําพราง
เพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
   “การอําพราง” หมายความวา การดําเนินการทั้งหลายเพื่อปดบังสถานะหรือ
วัตถุประสงคของการดําเนินการโดยลวงผูอ่ืนใหเขาใจไปในทางอื่น หรือเพื่อมิใหรูความจริง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน 
   ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันสมควร ใหเจาพนักงานมีอํานาจปฏิบัติการอํา
พราง เพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดไปกอนแลวรายงานผูมีอํานาจอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว 
   การอนุญาตและการอําพรางตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการดําเนินการตามวรรคสามให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ทั้งนี้ในกฎกระทรวง
ดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย 
   การกระทําและพยานหลักฐานที่ไดมาจากการอําพรางของเจาพนักงานตามมาตรนี้.
ใหรับฟงเปนพยานหลักฐานได 
   มาตรา 8 ในกรณีจําเปนและเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
เจาพนักงานผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายแลวแตกรณี มีอํานาจครอบครองหรือ
ใหมีการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุมทั้งในและนอกราชอาณาจักร เพื่อการสืบสวน
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
   ผูที่ไดรับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง ตองเปนผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบ
เร่ืองนั้น โดยในการมอบหมายใหคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของผูไดรับมอบหมาย 
   “การครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม” หมายความวา การครอบครองชั่ว
ความซึ่งยาเสพติด เพื่อสงตอแกผูตองสงสัยวากระทําความผิดซึ่งอยูภายใต กํากับ คําสั่ง หรือการ
สะกดรอยติดตามของเจาพนักงาน ทั้งนี้การสงตอนั้นใหรวมถึงการนําเขาหรือสงออกเพื่อการสงตอ
ในหรือนอกราชอาณาจักรดวย 
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   การอนุญาตและการอําพรางตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการดําเนินการตามวรรคสามให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ทั้งนี้ในกฎกระทรวง
ดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย 
   การกระทําและพยานหลักฐานที่ไดมาจากการอําพรางของเจาพนักงานตามมาตรนี้
ใหรับฟงเปนพยานหลักฐานได 
    
3.2  กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด ของ
ตางประเทศ 

 3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา12 
  3.2.1.1 ความเปนมา 
        ประเทศสหรัฐเอมริกาไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 แลวเมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ 1990 สําหรับกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใชในการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด มีทั้งในระดับรัฐบาลกลาง (Federal Government) และในระดับ 
มลรัฐ (States) ซ่ึงในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะกฎหมายในระดับรัฐบาลการกลางเทานั้น เพราะเปน
กฎหมายที่เปนแนวทางเดียวกับที่มลรัฐใช เพียงแตนําไปดัดแปลงใหเหมาะสมกับมลรัฐของตน 
     กฎหมายที่รัฐบาลกลางสหรัฐใชในการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปน 
ที่ใชในการผลิตยาเสพติด คือ Title ของ U.S. Code ใน Chapter 13 วาดวยการปองกันและควบคุม
การใชยาในทางที่ผิด13หรือที่นิยมเรียกวา Controlled Substances Act ( CSA) ค.ศ.1970 ซ่ึงเปน
กฎหมายฉบับเดียวกับที่ใชในการควบคุมยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท หนวยงาน          
ผูบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ คือ หนวยปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration: 
DEA) สังกัดกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในกระทรวงยุติธรรม  
  3.2.1.2 สาระสําคัญของกฎหมาย 
   กฎหมายที่ใชในการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติด ตามกฎหมาย CSA สามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
 
 

                                                           

 
12  แกวตา พันธอุไร.  เลมเดิม.  หนา 76-77. 

 
13  Title 21, U.S. Code, Chapter 13, Drug Abuse Prevention and Control  
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   (1)  ประเภทของสารเคมีที่ถูกควบคุม14   
          ประเทศสหรัฐอเมริกาไดควบคุมสารเคมีครบทั้ง 23 ชนิด ตามที่อนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
ค.ศ. 1988 กําหนดไว และยังควบคุมมากกวาที่อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 กําหนดไวดวยซํ้า โดย
กฎหมาย CSA ไดแบงประเภทสารเคมีที่ถูกควบคุมออกเปน 2 บัญชี ไดแก บัญชีที่ 1 และบัญชีที่ 215 
       สารเคมีในบัญชีที่ 1 ไดแก สารเคมีที่อัยการสูงสุดประกาศวาเปนสารเคมีที่
ใชเปนสาระสําคัญในการผลิตสารภายใตการควบคุม (Controlled Substances) ประกอบดวยสารเคมี 
จํานวน 27 ชนิด ดังตอไปนี้ 
Anthranilic acid   Benzyl cyanide   Ephedrine  
Ergometrine   Ergotamine   N-Acetylanthranilic acid 
Norpseudoephedrine  Phenylpropanolamine  Piperidine 
Pseudoephedrine  3,4-Methylenedioxypheny l-2-propanone 
Methylamine   Ethylamine   Propionic anhydride  
Isosafrole   Safrole    piperonal 
N-Methylephedrine  N-Methylpseudoephedrine Nitroethane  
 Benzaldehyde   Hydriodic acid   Phenylacetic acid 
Gamma-Butyrolactone  Red Phosphorus   White Phosphorus 
Hypophosphorous acid 
    สารเคมีในบัญชีที่ 2 ไดแก สารเคมีอ่ืนนอกเหนือจากสารเคมีในบัญชีที่ 1 ซ่ึง
อัยการสูงสุด ประกาศกําหนด ประกอบดวยสารเคมี จํานวน 11 ชนิด ดังตอไปนี้ 
Acetic anhydride Acetone  Bemzyl chloride 
Ethyl ether Potassium permanganate  Methyl Ethyl Ketone   
Toluene lodine  Hydrochloric acid 
Sulphuric acid Methyl lsobutyl Ketone   
 
  

                                                           

 14  แกวตา พันธอุไร.  เลมเดิม.  หนา 78. 
 15  มาตรา  802 (33) , (34) และ (35) 
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    (2)  การควบคุมการผลิต และการจําหนายสารเคมี16 
            ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดปฏิบัติตามขอ  12 วรรค  8 ของอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
ค.ศ. 1988 โดยการกําหนดมาตรการดังตอไปนี้ไวในกฎหมาย CSA เพื่อติดตามตรวจสอบการผลิต
และจําหนายสารเคมี ดังนี้  
     ก. บุคคลใดจะผลิต หรือจําหนายสารเคมีในบัญชีที่ 1 ตองจดทะเบียนเปน
รายปตออัยการสูงสุด และสามารถผลิต หรือจําหนายสารเคมีไดตามขอบเขตที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาต17 

     ข. อัยการสูงสุดอาจอนุญาตใหผูยื่นคําขอจําหนายสารเคมีในบัญชีที่ 1 หาก
เห็นวาไมขัดตอประโยชนสาธารณะ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ ดังนี้ 
                  -  ผูขอไดควบคุมดูแลมิใหเกิดการรั่วไหลของสารเคมีไปในทางที่ผิด
กฎหมาย อยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
      - ผูขอไดปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสารเคมีทั้งของรัฐบาล
กลางและของมลรัฐหรือไม 
      - ผูขอเคยมีประวัติเร่ืองการฝาฝนกฎหมายของรัฐบาลกลาง หรือของ
มลรัฐที่เกี่ยวกับยาเสพติด หรือสารเคมีมากอนหรือไม 
      - ประสบการณในอดีตของผูขอเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายสารเคมี 
      - ปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุขและความปลอดภัย18 
     ค. อัยการสูงสุดอาจปฏิเสธ เพิกถอน หรือระงับการจดทะเบียนสารเคมี
ดังกลาวได หากพบวาผูจดทะเบียนปลอมแปลงเอกสารที่ยื่นขอจดทะเบียนในสาระสําคัญ หรือ 
ถูกลงโทษตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสารเคมี หรือถูกยกเลิก หรือระงับในอนุญาตหรือการ
จดทะเบียนตามกฎหมายฉบับนี้หรือตามกฎหมายของมลรัฐ19 

   (3)  การจดบันทึกและการรายงานธุรกรรม (Transaction) ที่เกี่ยวกับสารเคมี20 
     เพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคา
ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ขอ 12 วรรค 8 วรรค 9 ซ่ึงกําหนดให
ประเทศภาคีควบคุมมิใหผูผลิต และผูจําหนายครอบครองสารเคมีเกินกวาความจําเปนในการ
                                                           

 16  แกวตา พันธอุไร.  เลมเดิม.  หนา 79. 

 
17  มาตรา 822 
18  มาตรา  823 (h) 

 19  มาตรา  824 
 20  แกวตา พันธอุไร.  เลมเดิม.  หนา 80. 
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ประกอบการ และกําหนดใหประเทศภาคีจัดใหมีระบบติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมี 
ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ  ดังนั้นประเทศสหรัฐอเมริกา จึงกําหนดมาตรการ
ดังตอไปนี้ไวในกฎหมาย CSA 
         ก. ผูผลิต ผูจําหนาย ผูนําเขา ผูสงออก ตัวแทน หรือนายหนา ซ่ึงทํา
ธุรกรรม เกี่ยวกับสารเคมีทั้งในบัญชีที่ 1 และบัญชี 2 เกินกวาปริมาณขั้นต่ําที่อัยการกําหนด ตอง
จัดทําบันทึกเกี่ยวกับธุรกรรม และเก็บไวเปนระยะเวลาสองปนับแตวันที่ทําธุรกรรม 
      - บันทึกเกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาวตองประกอบดวยรายละเอียด ไดแก 
วันที่ทําธุรกรรม, ช่ือของผูทําธุรกรรม, ปริมาณและลักษณะของสารเคมี รวมทั้งรายละเอียดของการ
จําหนายจายโอนและอัยการสูงสุดสามารถขอเรียกตรวจและขอสําเนาบันทึกดังกลาวได 
      -  ผูทําธุรกรรมทุกฝายมีหนาที่ตองใหอีกฝายหนึ่งแสดงเอกสารเพื่อ
พิสูจนวาตนคือใคร21 

         ข.  ผูผลิต จําหนาย ผูนําเขา ผูสงออก ตัวแทน หรือนายหนา ซ่ึงทําธุรกรรม 
เกี่ยวกับสารเคมีทั้งในบัญชีที่ 1 และบัญชีที่ 2  มีหนาที่ตองรายงานธุรกรรม หรือส่ิงตางๆ ดังตอไปนี้ 
      - ธุรกรรมซ่ึงมีปริมาณสารเคมีที่ผิดปกติ, มีวิธีการจายเงินหรือการ
จัดสงที่ผิดปกติหรือมีพฤติกรรมอื่นที่ทําใหเชื่อวาจะมีการวาฝนกฎหมายฉบับนี้ 
      -  ธุรกรรมซึ่งเกี่ยวของกับบุคคลที่มีลักษณะตามที่อัยการสูงสุดไดแจง
ใหทราบลวงหนา 
      -  การสูญหายของสารเคมีซ่ึงอยูในความควบคุมดูแลของตนที่ผิดปกติ
หรือในปริมาณมาก  
      -  ทั้งนี้ การรายงานดังกลาวใหกระทําในโอกาสแรกที่สามารถกระทํา
ได22  
         ค.  ผูผลิต ผูจําหนาย ผูนําเขา ผูสงออก ตัวแทน หรือนายหนา ซ่ึงทํา
ธุรกรรม กับบุคคลอื่นที่ไมถูกควบคุมตามกฎหมายฉบับนี้ โดยธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับสารเคมี
ประเภท ephedrine, pseudoephedrine และ phenylpropanolamine และไดใช หรือพยายามจะใช
วิธีการสงมอบทางไปรษณีย จะตองรายงานธุรกรรมดังกลาวเปนรายเดือนตออัยการสูงสุด รายงาน
ดังกลาวตองประกอบดวยรายละเอียด ไดแก ช่ือผูซ้ือ, ปริมาณและลักษณะของสารเคมี และที่อยูซ่ึง
สารเคมีถูกสงไป 23 

                                                           

 
21  มาตรา 830 (a) 

 22  มาตรา 830 (b) (1) 
 23  มาตรา 830 (b) (3) 
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     ง. เมื่อไดมีการรายงานขอมูลดังกลาวแลว ใหรัฐบาลรักษาขอมูลนั้นเปน
ความลับ เวนแตการเปดเผยเพื่อประโยชนในการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ กฎหมายศุลกากร หรือ
สนธิสัญญาระหวางประเทศ 
      หากมีการฝาฝน ผูที่ไดรับความเสียหายมีสิทธิฟองคดีแพงเพื่อเรียกรอง
คาเสียหายได แตหามมิใหฟองเจาหนาที่หนวยปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement 
Administration: DEA)24 

   (4)  การริบและการทําลายสารเคมี 
     กฎหมาย CSA กําหนดใหริบสารเคมีที่มีการนําเขา สงออก ผลิต ครอบครอง 
จําหนาย หรือไดมา โดยฝาฝนกฎหมายฉบับนี้ ตกเปนของประเทศสหรัฐอเมริกา และใหอัยการ
สูงสุดมีอํานาจในการเก็บรักษา อนุญาตใหนําไปใชประโยชน หรือทําลายตามความจําเปน25 ซ่ึง
สอดคลองกับขอ 12 วรรค 9 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคา
ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988  

   (5)  การควบคุมการนําเขาและการสงออกสารเคมี 
     เพื่อใหสอดคลองกับขอ 12 วรรค 9 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ซ่ึงกําหนดให
ประเทศภาคี ตองมีระบบในการติดตามความเคลื่อนไหวของการคาระหวางประเทศเกี่ยวกับสารเคมี
โดยอาศัยความรวมมือจากผูประกอบการไมวาจะเปนการผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขา และผูจําหนาย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงบัญญัติมาตรการดังตอไปนี้ไวในกฎหมาย  CSA  
       ก. หามมิใหบุคคลใดนําเขา หรือสงออกสารเคมีในบัญชีที่ 1 เวนแตได 
จดทะเบียนตออัยการสูงสุดแลว26 ในการอนุญาตการจดทะเบียนดังกลาว ใหอัยการสูงสุดพิจารณา
จากขอมูลทํานองเดียวกับกรณีอนุญาตใหมีการผลิต หรือจําหนายสารเคมีในบัญชีที่ 1 และให
อนุญาตไดเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป 27 
     ข. หามมิใหบุคคลใดผลิต หรือจําหนายสารเคมีที่ถูกควบคุม โดยเจตนา
หรือรูวาจะมีการลักลอบนําเขาสารเคมีนั้นไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                                           

 24  มาตรา 830 (c)  
 

25  มาตรา 881 
 26  มาตรา 957 
 27  มาตรา 958 
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     หามมิใหบุคคลใด ไมวาจะมีสัญชาติอเมริกันหรือไม ซ่ึงอยูบนอากาศยานที่
เจาของเปนชาวอเมริกัน หรือจดทะเบียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิต จําหนาย หรือครอบครองเพือ่
จําหนายสารเคมีที่ถูกควบคุม 
     บทบัญญัติตามาตรานี้มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการผลิตและจําหนาย
สารเคมีที่เกิดขึ้นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และใหฟองรองดําเนินคดีแกบุคคลนั้นตอศาลชั้นตน 
ที่มีเขตอํานาจเหนือบริเวณที่บุคคลนั้นเดินทางเขาไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาหรือตอศาลชั้นตน
แหง District of Colombia28  
     ค. ผูผลิต ผูจําหนาย ผูนําเขาผูสงออก ตัวแทน หรือนายหนา ซ่ึงจะนําเขา 
หรือสงออกสารเคมีที่ถูกควบคุม ตองแจงตออัยการสูงสุด ลวงหนาเปนระยะเวลา 15 วัน กอนการ
ทําธุรกรรม 
      แตบทบัญญัตินี้ มิใหใชบังคับกับธุรกรรมของลูกคาประจํา หรือผูนําเขา
ประจํา ซ่ึงมีลักษณะอัยการสูงสุดประกาศกําหนด 
      อัยการสูงสุดมีอํานาจระงับการนําเขา หรือสงออกสารเคมี หรือยกเลิก
การเปนลูกคาประจํา หรือผูนําเขาเปนประจําขางตนได หากมีเหตุอันควรเชื่อวาจะมีการลักลอบนํา
สารเคมีไปใชในการผลิตยาเสพติด 
      อัยการสูงสุดมีอํานาจกําหนดใหการนําเขาหรือสงออกสารเคมี ตอง
รายงานตออัยการสูงสุดลวงหนาเปนระยะเวลา 15 วัน กอนการทําธุรกรรมหรืออัยการสูงสุดอาจ 
ยกเวนการแจงลวงหนาดังกลาวสําหรับการนําเขาหรือสงออกที่มาจากบางประเทศ โดยใหรายงาน
เปนครั้งคราวแทน29 
   (6)  ความผิดและบทลงโทษ30 
     ประเทศสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติความผิดและบทลงโทษตอไปนี้ไวใน
กฎหมาย CSA เพื่อใหสอดคลองกับขอ 3 วรรค 1 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ซ่ึงกําหนดใหประเทศ
ภาคีกําหนดใหการกระทําตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนําสารเคมีไปใชในการผลิตยาเสพติดเปน
ความผิดที่มีระวางโทษในอัตราที่เหมาะสม ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไดกําหนดความผิดและ
บทลงโทษดังตอไปนี้ไวในกฎหมาย CSA 

                                                           

 28  มาตรา 959 
 29  มาตรา 971 
 30  แกวตา พันธอุไร.  เลมเดิม.  หนา 82-83. 
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      ก. บุคคลใดกระทําการดังตอไปนี้ โดยรูอยู หรือโดยเจตนา ตองระวางโทษ
ปรับหรือจําคุกไมเกิน 20 ป สําหรับการกระทําตามขอ (1) และ (2) ซ่ึงเกี่ยวกับสารเคมีในบัญชี 1 
หรือตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป สําหรับกรณีอ่ืนๆ หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                    - นําเขา หรือสงออกสารเคมีที่ถูกควบคุม โดยเจตนาที่จะผลิตยาเสพติด
หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท โดยฝาฝนกฎหมายฉบับนี้ 
            - สงออก เปนตัวแทน หรือนายหนาในธุรกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมีที่ถูก
ควบคุม โดยฝาฝนกฎหมายของประเทศผูสงออก 
            - นําเขา หรือสงออกสารเคมีที่ถูกควบคุม โดยมีเหตุอันควรเชื่อวา
สารเคมีนั้นจะถูกนําไปใชในการผลิตยาเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทโดยฝาฝน
กฎหมายฉบับนี้ 
            - สงออก เปนตัวแทน หรือนายหนาในธุรกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมีที่ถูก
ควบคุม โดยมีเหตุอันควรเชื่อวาสารเคมีนั้นจะถูกนําไปใชในการผลิตยาเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท โดยฝาฝนกฎหมายของประเทศผูสงออก 
            - นําเขา หรือสงออกสารเคมีที่ควบคุม โดยฝาฝนบทบัญญัติเร่ืองการ 
จดบันทึกและการรายงานตามมาตรา 971 โดยการแสดงเท็จตออัยการสูงสุดวาธุรกรรมนั้นเขา
ขอยกเวนเพื่อที่จะไมตองรายงานการนําเขาหรือสงออกตออัยการสูงสุดลวงหนา 15 วันกอนการ
นําเขาหรือสงออกสารเคมีนั้น 
      - นําเขา หรือสงออกสารเคมีที่ถูกควบคุม โดยฝาฝนมาตรา 957 หรือ
มาตรา 971 
      - ผลิตครอบครองเพื่อจําหนาย หรือจําหนายสารเคมีที่ถูกควบคุมโดย 
ฝาฝนมาตรา 959 ตองระวางโทษปรับ หรือจําคุกไมเกิน 20 ป สําหรับกรณี (1) หรือ (3) ซ่ึงเกี่ยวของ
กับสารเคมีในบัญชีที่ 1 หรือจําคุกไมเกิน 10 ปสําหรับกรณีอ่ืน หรือทั้งจําทั้งปรับ31 
     ข.  บุคคลใดละเวนไมแจงตออัยการสูงสุดถึงการนําเขา หรือสงออกตามที่
กําหนดในมาตรา 971 ตองระวางโทษปรับทางแพงไมเกิน 25000 เหรียญ32 
     ค.  บุคคลใดพยายามกระทําความผิด หรือ สมคบกันเพื่อกระทําความผิด 
ที่กําหนดไวขางตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับที่ไดกระทําความผิดนั้นสําเร็จ33  
 

                                                           

 
31  มาตรา 960 

 32  มาตรา 961      
 

33  มาตรา 963 

DPU



 96 

             (7)  การริบทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด34 
             เมื่อบุคคลใดถูกลงโทษจําคุกตั้งแต 1 ปขึ้นไป ตามกฎหมายฉบับนี้ ใหริบ
ทรัพยสินตางๆ ที่ไดมาจากการกระทําความผิดดังกลาวทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม และให 
ตกเปนของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไมตองคํานึงถึงบทบัญญัติแหงกฎหมายมลรัฐ35 ซ่ึงสอดคลอง
กับขอ 5 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ซ่ึงกําหนดใหประเทศภาคีทําการริบทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อไมใหผูกระทําความผิดไดประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว 
     หนวยปราบปรามยาเสพติด (drug enforcement administration: dea) ซ่ึงเปน
ผูรับผิดชอบกฎหมายฉบับนี้ ไดจัดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้นภายในเพื่อดูแลเรื่องการควบคุมสารเคมี
โดยตรง เรียกวา office of diversion control (od) ซ่ึงประกอบดวยบุคคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญใน
ดานตางๆ ทั้งเจาหนาที่สืบสวน นักเคมี เภสัชกร และพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียน รวม
ประมาณ 145 คนโดยมีอํานาจหนาที่ในการประสานงานทั้งระหวางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
การยกรางและประกาศใชระเบียบที่เกี่ยวของการเสนอใหมีการปรับปรุงแกไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย
การปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดไวในสนธิสัญญาระหวางประเทศการควบคุมการนําเขาและ
สงออกสารเคมีและการฝกอบรม นอกจากนั้นยังไดจัดใหมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญเรื่องการควบคุม
สารเคมีประจําอยูตามสํานักงานสาขาของหนวยปราบปรามยาเสพติด (dea) รวมทั้งประจําการใน
ตางประเทศเพื่อใหความชวยเหลือแกบางประเทศอีกดวย 
     นอกจากนี้การใชมาตรการทางกฎหมาย ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยรวมกับ
คณะกรรมาธิการยุโรป(European commission) และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวาง
ประเทศ (international narcotics control board: incb) ในขั้นแรกไดจัดใหมี multilateral initiative 
เพื่อสงเสริมใหประเทศตางๆ รายงานขอมูลเร่ืองสารเคมีไปยังประเทศอื่นๆ ดวยความสมัครใจแบบ
ไมเปนทางการเพื่อชวยในการหาธุรกรรมที่นาสงสัยโดยในแตละเดือนประเทศสหรัฐอเมริกาไดแจง
ขอมูลไปยังประเทศตางๆ ไมต่ํากวา 200 ฉบับ 
     เพื่ อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  ประเทศ
สหรัฐอเมริกายังไดใชปฏิบัติการพิเศษตางๆ เพื่อติดตามและเฝาดูเครือขายการลักลอบนําสารเคมีไป
ใชในการผลิตยาเสพติด ไดแก ปฏิบัติการ “Operation Backtrack” ซ่ึงเนนติดตามบรรดาบริษัทซึ่ง
จําหนายสารเคมีที่ใชผลิตยาบาโดยฝาฝนกฎหมาย โดยนับตั้งแตเริ่มปฏิบัติการในเดือนกุมภาพันธ 
ค.ศ. 1997 จนถึงป ค.ศ. 1999 ปฏิบัติการนี้ชวยใหสามารถจับกุมผูกระทําความผิดได 146 คร้ัง และ

                                                           

 34  แกวตา พันธอุไร.  เลมเดิม.  หนา 87. 
 35  มาตรา 853 
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ริบทรัพยสินไดถึง 9.6 ลานเหรียญ รวมทั้งสามารถริบสารเคมีที่ใชผลิต Methamphetamine (ยาบา) 
ไดในปริมาณ 9,400 ปอนด36 นอกจากนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใชปฏิบัติการ “Operation 
purple” ซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง 7 ประเทศผูผลิตสารเคมีประเภท potassium permanganate ซ่ึง
ใชในการผลิตโคเคน โดยเฝาระวังการขนสงที่มีปริมาณเกินกวา 100 กิโลกรัมขึ้นไป เพียงแค
ชวงเวลา 7 เดือน ปฏิบัติการนี้สงผลใหสามารถยับยั้งการขนสงที่ผิดกฎหมายได 24 คร้ัง รวม
ปริมาณสารเคมีที่ยึดได 1.7 ลานกิโลกรัม ซ่ึงใชผลิตโคเคนไดมากถึง 17 ลานกิโลกรัม37 

   ประสิทธิภาพของมาตรการตางๆ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใชในการควบคุม
สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติด สามารถพิจารณาไดจากขอเท็จจริงตางๆดังตอไปนี้38 
    ก. เพียงแค 3 ปแรก หลังจากกฎหมาย CDTA มีผลใชบังคับ ประเทศสหรัฐ 
อเมริกาสามารถทําลายแหลงผลิตยาเสพติดไดในปริมาณมากกวาที่เคยทําเมื่อ 30 ปกอนรวมกัน และ
ทําใหการลักลอบผลิตยาเสพติดมีปริมาณลดลงถึงรอยละ 61 
    ข.  ผูกระทําความผิดไดสนองตอบอยางรวดเร็วตอมาตรการทางกฎหมายที่
เขมงวดขึ้น เชน ภายในเดือนแรกหลังจากที่กฎหมาย CDTA มีผลใชบังคับ เนื่องจากกฎหมาย 
CDTA ควบคุมสาร ephedrine ที่เปนผง (Ephedrine powder) แตไมไดควบคุม Ephedrine ที่อยูในรูป
ของยา เชน เปนเม็ด (Ephedrine tablets) ผูกระทําความผิดจึงหันไปใชชองวางของกฎหมายดังกลาว 
สงผลใหหนวยปราบปรามยาเสพติด (DEA) สามารถจับกุมผูผลิต Methamphetamine (ยาบา)โดยใช 
Ephedrine ที่เปนเม็ดไดในจํานวนมาก นอกจากนั้น เมื่อกฎหมาย CCDAC มีผลใชบังคับ ผูกระทํา
ความผิดก็พยายามหาชองวางของกฎหมายฉบับนี้ ซ่ึงไมควบคุมสารเคมีประเภท pseudoephedrine 
ที่อยูในรูปของยา (Pseudoephedrine tablets) สงผลใหในป ค.ศ. 1994 หนวยปราบปรามยาเสพติด
สามารถทําลายแหลงผลิต Methamphetamine (ยาบา) ที่ใชสารเคมีในลักษณะนี้ไดถึง 28 แหง และ
ในป ค.ศ. 1995 หนวยปราบปรามยาเสพติดสามารถเปดโปงบริษัทยารายใหญผูผลิต ephedrine และ 
pseudoephedrine ในรูปของยาเม็ด ซ่ึงใชช่ือบริษัทอื่นอีกหลายบริษัทบังหนา เพื่อขายยาเหลานี้
ใหกับผูผลิตยาบา ทําใหสามารถยึด pseudoephedrine tablets ปริมาณ 60 มิลลิกรัม ไดถึง 20 ลาน
เม็ด ซ่ึงซ้ือขายกันในราคา 180,000 เหรียญ 
    ค. ในชวง ป ค.ศ. 1989 ถึง ค.ศ. 1993 กวารอยละ 80 ของแหลงผลิตที่ถูก
ทําลายโดยหนวยปราบปรามยาเสพติด (DEA) คือแหลงผลิต Methamphetamine (ยาบา) ในขณะที่

                                                           

 36  US Government.  (2000).  National Drug Control Strategy: 2000 Annual Report.  p. 70. 
 37  lbid.  p. 88. 
 38  แกวตา พันธอุไร.  เลมเดิม.  หนา 90. 
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ภาพรวมของแหลงผลิตยาเสพติดทุกชนิดมีปริมาณลดลงอันเปนผลมาจากมาตรการทางกฎหมายใน
การคุมสารเคมีที่เขมงวดขึ้น 
    ง. หนวยปราบปรามยาเสพติดสามารถจังกุมผูลักลอบนําสารเคมีไปใชใน
การผลิตยาเสพติดไดงายขึ้น เพราะกฎหมายกําหนดใหผูทําธุรกรรมเกี่ยวกับสารเคมีตองจดทะเบียน 
ตองจดบันทึก และตองรายงานการทําธุรกรรมตางๆ ตออัยการสูงสุด ดังตังอยางคดีที่เกิดขึ้นใน ป 
ค.ศ. 1999 

   คดีที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1999 เจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติด
สามารถจับกุมผูขายสินคา และชางทําผมไดที่เมืองโอคลาโฮมาซิตี ขอหากระทําความผิด 34 กระทง 
ทั้งขอหาสมคบ ขอหาจําหนาย Pseudoephedrine โดยผิดกฎหมาย และขอหาฟอกเงิน คดีนี้ยังโยงใย
ไปถึงการซื้อและขนสง pseudoephedrine กวา 200 ลานเม็ด ซ่ึงมุงหนาไปยังมลรัฐแคลิฟอรเนีย 
ผูตองหาทั้งสองสามารถทํากําไรจากการกระทําความผิดดังกลาวจํานวนหลายลานเหรียญ และ
พยายามปกปดการกระทําความผิดโดยการปลอมเอกสารเกี่ยวกับการขนสง และปลอมบันทึกที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับลูกคา ในที่สุดศาลก็พิพากษาจําคุกชางทําผมเปนเวลา 10 ป และปรับ 100,000 
เหรียญ สวนผูขายสินคาตองระวางโทษจําคุกเปนเวลา 8 ป 

   คดีที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1999 เจาหนาที่ของหนวยปราบปราม
ยาเสพติด (DEA) ไดเขาจับกุมผูประกอบธุรกิจ 9 แหงใน Salt Lake County มลรัฐยูทาห ขอหา
จําหนายสารเคมีเพื่อใชในการผลิตยาบา และเมื่อทําการสอบสวนตอไปอีก 4 เดือน ก็สามารถจับกุม
ผูตองสงสัย ไดอีก 11 คน ขอหาจําหนายสารเคมีประเภท pseudoephedrine ในประมาณมากโดย 
ฝาฝนกฎหมายทั้งของรัฐบาลกลางและของมลรัฐ ทั้งที่ในบางกรณีเจาหนาที่ไดปลอมตัวเขาไปซื้อ
สารเคมีโดยทําใหเจาของรานรูวาจะนําไปใชผลิต Methamphetamine (ยาบา) แตเจาของรานก็ยัง 
ขายให 

   คดีที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1999 เภสัชกรจาก Del City มลรัฐโอคลา-
โฮมาถูกจับในขอหาจําหนาย Pseudo ephedrine โดยฝาฝนกฎหมาย เจาของรานขายยาไดจําหนาย 
psedoephedrine ในปริมาณกวา 87,000 เม็ด ในชวงเวลา 5 สัปดาห ทั้งที่มีเหตุอันควรเชื่อวา 
psedoephedrine นั้นจะถูกนําไปใชในการผลิตยาเสพติด 

   ที่ผานมา ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหความสําคัญความรวมมือระหวาง
ประเทศในการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดมาโดยตลอด ดังจะ
เห็นไดจากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเขาเปนภาคีและไดปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดไวใน
อนุสัญญาที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติด
และวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 อยางจริงจัง และประเทศสหรัฐอเมริกาไดริเร่ิมใช
มาตรการที่แมไมไดกําหนดไวในอนุสัญญา แตประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นวาเปนมาตรการที่มี
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ประสิทธิภาพเพื่อเปนตัวอยางใหกับประเทศอื่นและสงเสริมใหประเทศอื่นนํามาตรการดังกลาวไป
ใช รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกายังมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชน
เกี่ยวกับการควบคุมสารตั้งตนในการประชุมระหวางประเทศทั้งในระดับสหประชาชาติ และการ
ประชุมขององคการนานารัฐอเมริกัน (Organization of American States: OAS) ซ่ึงเปนองคการ
ระดับภูมิภาคที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนสมาชิกอยูดวย รวมทั้งเปนผูผลักดันใหมีการจัดตั้งหนวย
ปฏิบัติการดานสารเคมี (Chemical Action Task Force: CATF) ขึ้นในป ค.ศ. 1990  

   นอกจากนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกายังไดรวมมือกับประเทศหรือภูมิภาคที่มี
ปญหารวมกันเพื่อประโยชนในการควบคุมสารตั้งตน เชน การจัดทําขอตกลงระหวางประเทศ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเรื่องการควบคุมสารตั้งตน การเขารวมในปฏิบัติการ “Operation 
Purple”  การลงนามในแถลงการณรวมกันระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเม็กซิโก 
เพื่อรวมมือกันในการควบคุมสารตั้งตน รวมทั้งการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานในกลุม
ละตินอเมริกาเพื่อการปองกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ เชน 
ประเทศอารเจนตินา บราซิล โคลัมเบีย และเวเนซุเอลา39 

 3.2.2 ประเทศเยอรมนี40 
     3.2.2.1 ความเปนมา  
      ประเทศเยอรมนี เปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญในการผลิต จําหนาย บริโภค 
และสงออกสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่กําหนดไวในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ซ่ึงประเทศ
เยอรมนีไดเขาเปนภาคีแลวเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1993 ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของ
อนุสัญญารวมทั้งกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวของ ประเทศเยอรมนีจึงยกรางกฎหมาย 
เพื่อควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดขึ้นเรียกวา Precursors 
Monitoring Act41 ลงวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1994 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1995 
เปนตนมา และควบคุมสารเคมีทั้ง 23 ชนิดครบตามที่กําหนดไวในบัญชีทายอนุสัญญา โดยมี
สาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 
 

                                                           

 39  US Government.  National Drug Control Strategy: 2000 Annual Report.  pp. 83-86. 
 40  แกวตา พันธอุไร.  เลมเดิม.  หนา  93-101. 

41  Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit Manufacture of 
Narcotic Drugs. 
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  3.2.2.2 สาระสําคัญของกฎหมาย 42 
   กฎหมายที่ใชในการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติด ตามกฎหมาย Precursors Monitoring Act สามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้  
   (1)  วัตถุประสงคของกฎหมาย 
          ก. ปองกันการเบี่ยงเบน (Diversion) ของสารตั้งตน (Precursor) ที่ใชใน
การผลิตยาเสพติด 
       ข. กําหนดความผิดอาญาและความผิดในทางบริหารแกการกระทําที่ฝาฝน
กฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่เรียกวา Council Regulation (EEC) No. 3677/90 ซ่ึงมีการปรับปรุง
แกไขอยูเสมอ 
   (2)  ความผิดอาญาและบทลงโทษ 
      เพื่อใหสอดคลองกับขอ 3 วรรค 1 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ซ่ึงกําหนดให
ประเทศภาคีกําหนดใหการกระทําตางๆ เพื่อนําสารเคมีไปใชในการผลิตยาเสพติดและมีบทลงโทษ
ในอัตราที่เหมาะสมประเทศเยอรมนี จึงบัญญัติไวในกฎหมายดังตอไปนี้ 
         ก. หามมิใหผลิต สงออก นําเขา นําผาน จําหนาย จัดหาให ซ้ือ หรือไดมา
ดวยวิธีใดๆ ซ่ึงสารตั้งตน หากสารตั้งตนนั้นจะถูกนําไปใชในการผลิตยาเสพติด หากฝาฝนตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับ 
         ข. กําหนดใหการพยายามกระทําความผิดอาญาทุกชนิดตามกฎหมายฉบับ
นี้ เปนความผิดที่ลงโทษได 
   (3)  มาตรการปองกันการเบี่ยงเบน (Diversion) ของสารตั้งตน 
     เพื่อใหสอดคลองกับขอ 12 วรรค 1 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ที่กําหนดให
ประเทศภาคีดําเนินการเพื่อปองกันมิใหมีการนําสารเคมีไปใชในการผลิตยาเสพติด ประเทศเยอรมนี
จึงบัญญัติมาตรการดังตอไปนี้ไวในกฎหมาย 
        ก. บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งผลิต ซ้ือขาย จําหนาย นําเขา สงออก 
นําผาน หรือเปนตัวแทน นายหนาในธุรกิจสารตั้งตน มีหนาที่ดังตอไปนี้ 

                                                           
42   Section 1 , 3 , 239 , 29 , 4 and 5 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused 

for the illicit Manufacture of Narcotic Drugs.  แกวตา พันธอุไร.  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสารตั้งตน
และเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด : กรณีศึกษาความรวมมืออนุภูมิภาคระหวางประเทศลาว ประเทศ
พมา และประเทศไทย.  หนา  93-100. 
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                - ใชความระมัดระวังที่พึงมีในการทําธุรกิจเพื่อปองกันการเบี่ยงเบน
ของสารตั้งตนไปสูการผลิตยาเสพติด          
                  - แต งตั้ ง ใหมี ผู ดู แลการทํ า ธุรกิ จ เกี่ ยวกับสารตั้ งตน (Precursor 
Operations Supervisor) และใหแจงชื่อบุคคลนั้นไปยังสถาบันเภสัชกรรม (Federal Institute for 
Pharmaceutical and Medicinal Products) 
       - แจงไปยังหนวยปฏิบัติการรวม (Joint Unit)โดยไมชักชาถึงพฤตกิารณ
อันควรเชื่อวาสารตั้งตนจะถูกนําไปใชผลิตยาเสพติด ในกรณีที่แจงดวยวาจา ใหแจงเปนหนังสือ
ตามไปภายใน 3 วัน และบุคคลที่แจงพฤติการณดังกลาว จะไมตองรับผิดทางอาญา เวนแตมีการให
ขอมูลอันเปนเท็จ 
        ข. ผูดูแลการทําธุรกิจเกี่ยวกับสารตั้งตน มีหนาที่ดูแลใหการทําธุรกรรม
เกี่ยวกับสารตั้งตนเปนไปตามกฎหมายฉบับนี้ และจะตองเปนผูบริหาร ผูจัดการ หรือหุนสวนซึ่ง
ไดรับมอบหมายใหเปนผูแทนของกิจการ 
   (4)  มาตรการในการควบคุมสารตั้งตนประเภท 1 (Category 1)43 (ที่กําหนดไว
ในกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่เรียกวา Council Regulation (EEC) No. 3677/90) 
         เพื่ อใหสอดคลองกับขอ  12  วรรค  8  และวรรค  9  ของอนุ สัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
ค.ศ. 1988 ซ่ึงกําหนดใหประเทศภาคีกําหนดมาตรการในการควบคุมการผลิต จําหนายสารเคมี และ
ติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสารเคมีทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศโดยอาศัย
ความรวมมือจากผูผลิต ผูสงออก และผูจําหนาย ประเทศเยอรมนี จึงบัญญัติมาตรการดังตอไปนี้ไว
ในกฎหมายภายใน44 

         ก. บุคคลใดจะผลิต ซ้ือ จําหนาย หรือจัดหาใหซ่ึงสารตั้งตนแกบุคคลที่สาม 
หรือขายหรือเปนตัวแทนนายหนา ซ่ึงสารตั้งตนประเภท 1 ตองยืนขอใบอนุญาตจากสถาบันเภสัช
กรรม และใหใบอนุญาตใชไดเปนการเฉพาะรายและเฉพาะสารตั้งตนที่ระบุไว โดยจะโอนกันไมได 
หากฝาฝน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ปหรือปรับ 45 
 
                                                           

 43  เชน Ephedrine, Ergometrine, Ergotamine, Lysergic acid, 1-Phenyl-2-Propanone, Pseudoephedrine, 
N-acetylanthranilic acid, 3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone, Safrole, Piperonal, Isosafrole 
 44   Section 7 , 30 , 9 , 11 and 12 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for 
the illicit Manufacture of Narcotic Drugs.  แกวตา พันธอุไร.  เลมเดิม.  หนาเดิม. 

 45   Section 29 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม. 
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       ข. ในการยื่นคําขออนุญาต ผูยื่นคําขอตองแจงขอมูลดังตอไปนี้46 

     -  ช่ือ สกุล หรือช่ือนิติบุคคล และที่อยูของผูยื่นคําขอ 
     -  ช่ือ สกุล และที่อยูของผูดูแลการทําธุรกิจเกี่ยวกับสารตั้งตน (Precursor 
Operations Supervisor) 
     -  ที่ตั้งของสถานประกอบการ และชื่อถนน บานเลขที่ 
     -  สถานที่เก็บสารตั้งตนและมาตรการปองกันการเคลื่อนยายสารตั้งตน
โดยไมไดรับอนุญาต 
     -  ประเภทสารตั้งตนและประเภทธุรกรรมที่เกี่ยวกับสารตั้งตนนั้น 
    หากแจงเท็จเกี่ยวกับขอมูลขางตน จะมีความผิดในทางบริหาร (Adminis-
trative offence) ซ่ึงตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 มารคเยอรมัน 
       ค. การปฏิเสธออกใบอนุญาต สามารถทําไดในกรณีที่47  
     - ไมมีการแตงตั้ ง ผูดูแลการทําธุรกิจ เกี่ ยวกับสารตั้ งตนในสถาน
ประกอบการนั้น 
     -  มีพฤติการณวาผูดูแลการทําธุรกิจเกี่ยวกับสารตั้งตนจะปฏิบัติหนาที่ดวย
ความหละหลวม 
     -  มีพฤติการณอันนาสงสัยในเรื่องความนาเชื่อถือของผูดูแลการทําธุรกิจ
เกี่ยวกับสารตั้งตน ผูยื่นคําขอ ผูแทนนติิบุคคล ผูดําเนินกิจการ หรือขอบังคับของกิจการนั้น 
     -  ไมมีมาตรการในการปองกันการเคลื่อนยายสารตั้งตนโดยไมไดรับ
อนุญาตที่เพียงพอ 
     -  ไมดําเนินการแกไขขอบกพรองนําขอภายในระยะเวลาที่กําหนด 
     -  เหตุอ่ืนที่เกี่ยวกบความปลอดภัยและมาตรการในการควบคุมดูแล
ธุรกรรมเกี่ยวกับสารตั้งตน 
    ง. ในใบอนุญาตอาจมีการกําหนดเงื่อนไขบางประการได และใบอนุญาต
สามารถถูกเพิกถอนได หากมิไดนําไปใชภายในระยะเวลา 2 ป เวนแตมีเหตุผลสมควร48  

                                                           

 46   Section 8 and 30 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม. 

 47  Section 9 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม. 
 48  Section 11 and 12 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม. 

DPU



 103 

                 จ. ใหนําหลักเกณฑเร่ืองกาขอในอนุญาตขางตนไปบังคับใชในกรณีที่
เปนการนําเขา สงออก และนําผานสารตั้งตนประเภท 1 แกประเทศอื่นที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรป 
(Third Country) ดวยโดยอนุโลม49 
     ฉ. การจําหนาย หรือจัดหาใหซ่ึงสารตั้งตนประเภท 1 ใหทําไดเฉพาะแก
บุคคลที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา 7 หรือบุคคลที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปประเทศอื่นเทานั้น  หากฝน จะมีความผิดในทางบริหาร (Administrative offence) ซ่ึง
ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 มารคเยอรมัน50 
    (5)  มาตรการในการควบคุมสารตังตนประเภท 2 (Category 2 )51  ที่กําหนดไว
ในกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่เรียกวา Council  Regulation (EECC) No. 3677/90 52 
      บุคคลใดจะผลิต จําหนาย หรือจัดหาใหซ่ึงสารตั้งตนแกบุคคลที่สาม หรือ
เปนตัวแทนนายหนาเกี่ยวกับสารตั้งตนประเภท 2 ตองจดทะเบียนตอสถาบันเภสัชกรรม (Federal 
Institute for Pharmaceutil and Medicinal Products ) และแจงสถานที่ที่ใชประกอบการ 
      หากฝาฝน จะมีความผิดในทางบริหาร ตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 
มารคเยอรมัน ซ่ึงสอดคลองกับขอ 12 วรรค 8 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ที่กําหนดใหปะเทศภาคี
ควบคุมการผลิตและจําหนายสารเคมี 
    (6)  มาตรการในการเก็บเอกสาร การปดฉลาก และการรายงาน  
           เพื่อใหสอดคลองกับขอ  12 วรรค  8  และวรรค  9  ของอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
ค.ศ. 1988 เพื่อชวยในการติดตามคามเคลื่อนไหวของสารเคมี 
      ก. บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งผลิต ซ้ือขาย จําหนาย นําเขา สงออก 
นําผาน หรือเปนตัวแทน นายหนาธุรกิจสารตั้งตนประเภท 1 และประเภท 2 ภายในสหภาพยุโรป
จะตองเก็บบันทึกเกี่ยวกับแตละธุรกรรม โดยระบุถึงประเภทของสารตั้งตน ปริมาณ น้ําหนัก 
ปริมาตรของสารตั้งตน ซ่ือและที่อยูของผูทําธุรกรรม และใหเก็บแนบกับเอกสารของลูกคาที่แสดง

                                                           

 49  Section 13 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม. 
 50  Section 14 and 30 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม. 
 51  ไดแก Acetic anhydride, Anthranilic acid, Phenylacetic acid และ Piperidine 
 52   Section 15 and 30 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แกวตา พันธอุไร.  เลมเดิม.  หนาเดิม. 
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ถึงวัตถุประสงคที่จะนําสารตั้งตนไปใชรวมทั้งตรวจสอบวาขอมูลดังกลาวตรงกับเอกสารทาง
ธุรกรรม ซ่ึงเจาหนาที่สามารถขอเรียกตรวจได53  
      ข. ใหปดฉลากสารตั้งตนประเภท 1 และประเภท 2 ที่วางตลาดใน
สหภาพยุโรปตามที่กําหนดไวในกฎระเบียบขอสหภาพยุโรปที่เรียกวา Council Regulation (EECC) 
No. 3677/90 เพื่อแสดงถึงประเภทของสารตั้งตน54 
      ค. บุคคลที่มีใบอนุญาตตามมาตรา 7 หรือบุคคลที่จดทะเบียนตามมาตรา 
15 ตองรายงานขอมูลดังตอไปนี้เพิ่มเติมไปยังสถาบันเภสัชกรรม ( Federal Institute for Pharmaceu-
tical and Medicinal Products) หากสารตั้งตนแตละชนิดที่อยูในประเภท 1 และประเภท 2 ไดถูก
นําเขา หรือสงออก และถูกยับยังโดยประเทศผูสงออก หรือประเทศผูนําเขา รวมทั้งในกรณีที่มีการ
จําหนาย หรือไดมาซึ่งสารตั้งตนดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่สาบันเภสัชกรรมรองขอ55   
      ง. บุคคลที่ไดรับอนุญาตใหสงออกสารตั้งตนประเภท 356   ตามที่กําหนด
ไวในกฎระเบียบขอสหภาพยุโรปที่เรียกวา Council Regulation (EECC) No. 3677/90 ไปยังประเทศ
อ่ืนที่มิใชสมาชิกสหภาพยุโรป (Third Country) ตองรายงานไปยังสถาบันเภสัชกรรมเกี่ยวกับสาร 
ตั้งตนสําหรับแตสถานประกอบการ  
      จ. ตัวแทน นายหนา หรือคนกลางที่เกี่ยวของกับธุรกรรมสารตั้งตน
ประเภท 1 และประเภท 2 ตองรายงานไปยังสถาบันเภสัชกรรมเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมดและบุคคล
อ่ืนที่เกี่ยวของกับธุรกรรมดับกลาว57 
      ฉ. การรายงานในขอ 3, 4 และ 5 ของตน ใหทําเปนหนังสือและบุถึง
ปริมาณของสารตั้งตนโดยใหทําเปนรายป หากบุคคลใดฝาฝนไมรายงาน จะมีความผิดทางบริหาร 
(Adminisstrative offence) ซ่ึงตองระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 มารคเยอรมัน58 

                                                           

 53  Section 16 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม. 
 54  Section 17 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม. 
 55  Section 18 (1) Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม.  
 56  ไดแก Acetone , Ethyl ether , Diethyl ether ,Methyl , ethyl ketone (MEK) , Butanone , Toluene , 
Potassium permanganats, Sulphuric acid, Hydrochloric acid  และ Hydrogen chloride  
 57  Section 18 (3) Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แกวตา พันธอุไร.  เลมเดิม.  หนาเดิม. 
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      ช. เจาที่ที่มีอํานาจสามารถเรียกตรวจขอมูลและเอกสารตางๆ ขางตน 
หรือเขาไปตรวจสถานประกอบการหรือยานพาหนะที่ใชขนสงสารตั้งตน หรือส่ังหามมิใหมีการ
ผลิต  สงออก  นําเขา นําผาน หรือใชสารตั้งตนในบางกรณีเปนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน หรือใน
กรณีจําเปนอาจขยายไดไมเกิน 1 ป หากทีเหตุอันควรเชื่อวาจะมีการนําสารตั้งตนนั้นไปใชผลิต
ยาเสพติด หากบุคคลใดไมใหความรวมมือจะมีความผิดในทางบริหาร ซ่ึงตองระวางโทษปรับไม
เกิน 50,000 มารคเยอรมัน59 
                (7)  การริบวัตถุที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด 
         ใหริบวัตถุทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดในมาตรา 29 และ
มาตรา 30 ซ่ึงสอดคลองกับขอ 12 วรรค 9 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 
     กอนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้ มาตรการควบคุมสารตั้งตนในประเทศเยอรมนี 
อาศัยเพียงระบบความรวมมือระหวางหนวยงานผูบังคับใชกฎหมายและอุตสาหกรรมเคมีเทานั้น 
เรียกวา ระบบการเฝาระวังโดยสมัครใจ (Voluntary Monitoring System ) ซ่ึงเกิดขึ้นมานานกอนที่
จะมีกฎหมาย Precursors Monitoring Act และครอบคลุมสารเคมีกวา 50 ชนิด โดยเกิดขึ้นจาก
ขอตกลงระหวางสมาคมอุตสาหกรรมเคมี (Association of Chemical Companies) และรัฐบาล
ประเทศเยอรมัน เพื่อกําหนดใหภาคอุตสาหกรรมเคมีและเภสัชกรรมใหความรวมมือกับภาครัฐใน
การปองกันการรั่วไหลของสารเคมีไปใชในการผลิตยาเสพติด โดยการชวยกันสอดสองดูแลลูกคา
ของตน และหากมีขอสงสัย ก็จะไมทําธุรกรรมนั้น แตจะแจงไปยังหนวยปฏิบัติการรวมระหวาง
ตํารวจและศุลกากร (Joint Unit) ฉะนั้น ความสัมพันธที่ดีระหวางภาคเอกชนและภาครัฐ จึงเปน
ส่ิงจําเปนอยางยิ่ง และประเทศเยอรมนี ไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้ มาโดยตลอด โดยแบง
ความสัมพันธออกเปน 3 ระดับ คือ ความสัมพันธระหวางรัฐกับผูผลิตและผูจําหนายรายใหญ 
ความสัมพันธระหวางรัฐกับผูผลิตและผูจําหนายขนาดปานกลาง และความสัมพันธระหวางผูผลิต
และผูจําหนายรายยอยและรานขายยา ซ่ึงในปจจุบันหนวยปฏิบัติการรวมเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การวิเคราะหขอมูลลับตางๆ ที่ไดมา เพื่อติดตามการเคลื่อนยายของสารเคมีที่นาสงสัย 
    นับตั้งแต ป ค.ศ. 1995 ซ่ึงเปนปที่กฎหมาย  Precursors Monitoring Act มีผล
ใชบังคับ จนถึง ป ค.ศ. 1999 เปนระยะเวลากวา 4  ป ประเทศเยอรมี สามารถยับยั้งการสั่งซื้อ

                                                                                                                                                                      

 58  Section 18 (5) Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม. 
 59 Section 30 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม. 
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สารเคมีทีนาสงสัยได จํานวน 226 ราย คิดเปนปริมาณสารเคมีทั้งสิ้นจํานวน 1,560 เมตริกตัน 
ซ่ึงหากสารเคมีจํานวนนี้ร่ัวไหลไปไดสําเร็จ จะสามรถนําไปผลิตยาเสพติด เชน เฮโรอีน โคเคน 
แอมเฟตามีน เมทแอมเฟมีน และเอ็กซตาซี ไดถึง 712 เมตริกตัน ซ่ึงในทางทฤษฏีการผลิตยาเสพติด
สามารถเทียบไดกับจํานวน 5 ลานลาน (Billion) หนวยการเสพ นอกจากนั้น กฎหมายฉบับนี้ยังชวย
ใหประเทศเยอรมนี สามารถสืบหาและทําลายสถานที่ผลิตยาเสพติดทั้งในประเทศและตางประเทศ
ไดมากกวา 30 แหง สงผลใหองคกรอาชญากรรมถูกทําลายลงเปนอยางมาก และสามารถนําตัว
ผูกระทําความผิดมาลงโทษไดมากขึ้นกวาแตกอน โดยอาศัยเพียงความรวมมือระหวางภาคเอกชน
และภาครัฐเทานั้น60 

 3.2.3 ประเทศบราซิล61        
  ประเทศบราซิลเปนประเทศที่มีอุตสาหกรรมเคมีที่ใหญที่สุดในทวีปอเมริกาใต และ           
มีพรมแดนติดตอกับประเทศผูผลิตโคเคนรายใหญของโลก 3 ประเทศ คือ โคลัมเบีย เปรู และ
โบลิเวีย รวมทั้งบราซิลยังมีพรมแดนที่ยาวและเปนบริเวณที่ไมคอยมีคนอยูอาศัย ทําใหบราซิลมี
สภาพทางภูมิศาสตรที่เอื้ออํานายตอการขนสงยาเสพติดและสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติด 
นอกจากนั้น บราซิลยังเปนผูรับนําเขาสารเคมีหลายชนิดจากทวีปเอเชีย ยุโรป และประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ประเทศบราซิลตองประสบปญหาการฉอราษฎรบังหลวงและการใชความ
รุนแรงจากนักคายาเสพติด 
  3.2.3.1 ความเปนมา 
               ประเทศบราซิลเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
ค.ศ. 1991 แตประเทศบราซิลก็ยังไมมีกฎหมายภายในรองรับครบทุกมาตราที่กําหนดไวใน
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต 
และประสาท ค.ศ. 198862 สําหรับมาตรการในการควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติดนั้น ใน ป ค.ศ. 1995 สภาคองเกรสของบราซิลไดประกาศใชกฎหมารัฐบาลกลาง 
ฉบับที่ 9071 ลงวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ.1995 (Federal Law No. 9017 of 13 March 1995) ซ่ึงอาศัย
แนวทางในการยกรางจากอนุสัญญาสหประชาชาติและกฎหมายแมแบบของคณะกรรมาธิการ               
ยาเสพติดแหงองคการนานารัฐอเมริกัน และในปเดียวกันก็มีการออกกฤษฎีกาฉบับที่ 1646 ลงวันที่ 
23 กันยายน ค.ศ. 1995 (Decree No. 1646 of 26 September 1995) เพื่อกําหนดรายระเอียดของ

                                                           

 60  Herbert Bayer and Andreas Maack. (1999,November).  Precursor Control in Germany.  pp. 1-8. 
61  แกวตา พันธอุไร.  เลมเดิม.  หนา 101-104. 

 62  US Department of State.  International Narcotics Control Strategy Report 2000.  p. 89. 
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กฎหมายและมอบหมายหนาที่ในการควบคุมสารเคมีใหอยูในความดูแลของหนวยควบคุม 
สารตั้งตน (Chemical Precursor Control Unit) ภายใตแผนกยาเสพติด (Narcotics Division for 
Prevention and Repression: DRE) ซ่ึงสังกัดกรมตํารวจ (Federal Police Department: DRF) 
  3.2.3.3 สาระสําคัญของกฎหมาย 
   กฎหมายรัฐบาลกลางฉบับที่ 9071 ลงวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1995 มีสาระสําคัญ
ประกอบดวย 
   (1) ใหกระทรวงยุติธรรมภายใตการเสนอของหนวยงานที่ เกี่ยวของเปน                   
ผูกําหนดประเภทของสารเคมีที่จะอยูภายใตการควบคุม และใหกรมตํารวจเปนหนวยงาน
ผูบังคับบัญชาใชกฎหมายในการควบคุมสารเคมี63  
    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1995 กระทรวงยุติธรรมไดประกาศประเภท
สารเคมีภายใต การควบคุมไวจํานวน 11 ชนิด ไดแก Acetone, Hydrochloric acid, Sulfuric acid, 
Acetic anhydride, Chloroform, Methylene chloride, Ethylic ether or Sulfuric ether, Methyl ethyl 
ketone, Potassium permanganate, Sodium sulphate และToluene ซ่ึงยังไมครบทุกชนิดตามที่
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท ค.ศ.1988 กําหนด 
   (2) ผูผลิต เก็บรักษา  บรรจุหีบหอ ขาย  วางตลาด  ซ้ือ ครอบครอง ขนสง 
จําหนาย นําเขา สงออก โอน นํากลับมาใชใหม และใชสารเคมีภายไตการควบคุมตองปฏิบัติตาม
กฎหมายฉบับนี้64 
   (3) นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีภายใตการ
ควบคุมตองขออนุญาตจากกรมตํารวจเปนรายป65 เวนแตไดรับการยกเวน เชน ผูซ้ือหรือครอบครอง
สารเคมีในปริมาณเล็กนอย ซ่ึงเปนการปฏิบัติตามขอ 12 วรรค 8 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวา
ดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988  
   (4) ใหผูซ่ึงประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีภายใตการควบคุมรายงานขอมูล
ตอไปนี้เปนรายเดือนตอกรมตํารวจ แลวแตกรณี โดยการจดบันทึกใหกระทําเปนรายวัน 
    -  ปริมาณที่ผลิต 
                                                           

 63  Section 2 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แกวตา พันธอุไร.  เลมเดิม.  หนาเดิม.  
 64  Section 1 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม.  
 

65  Section 4 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม. 
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    -  ปริมาณที่ใช แหลงที่มาของสารเคมี ชนิดและปริมาณของสารเคมี 
    -  ปริมาณที่นํากลับมาใชใหมหรือแปรสภาพ  แหลงที่มาของสารเคมี 
ปริมาณของสารเคมี และส่ิงที่ไดรับ 
      -  ปริมาณและแหลงที่มา ที่เก็บรักษา บรรจุหีบหอ หรือ ครอบครอง 
    - ปริมาณ แหลงที่มา และจุดหมายปลายทางของสารเคมีที่ขาย วางตลาด 
ซ้ือ ขนสง จําหนาย นําเขา สงออก หรือโอน รวมทั้งหมายเลขใบสงของ วันที่ทําธุรกรรม ช่ือและที่
อยูของผูที่ทําธุรกรรม ที่อยูที่ใหนําสารเคมีไปสง66 ซ่ึงเปนไปตามขอ 12 วรรค 8 ของอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
ค.ศ. 1988 เพื่อควบคุมการผลิต จําหนาย และความเคลื่อนไหวของสารเคมีภายในประเทศ 
   (5)  การนําเขา หรือสงออกสารเคมีภายใตการควบคุมตองขออนุญาตจากกรม
ตํารวจ67  ซ่ึงเปนไปตามขอ 12 วรรค 9 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคา
ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของการคา
ระหวางประเทศที่เกี่ยวกับสารเคมี   
   (6)  ผู ซ่ึงประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีภายใตการควบคุม ตองรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการสําสารเคมีไปใชในการผลิตยาเสพติดตอกรมตํารวจทันที68 
   (7)  เมื่อมีการฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ใหผูฝาฝนไดรับโทษในทาง
บริหารดังตอไปนี้ขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอรวมกัน  เชน การริบสารเคมีหรือผลิตภัณฑที่นา
สงสัย , การระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ , ปรับตั้งแต 2,000 ถึง 1,000,000 เหรียญ 
          ปจจุบัน ประเทศบราซิลมีบริษัทสารเคมีมาจดทะเบียนและขออนุญาตตาม
กฎหมายฉบับนี้แลวกวา 7,000 บริษัท และกรมตํารวจตองออกใบอนุญาต 20,000 ฉบับในแตละ
เดือน ในขณะที่บุคลากรและงบประมาณของหนวยควบคุมสารตั้งตนยังมีจํากัด และในอนาคต
ประเทศบราซิลมีแผนที่จะเพิ่มชนิดของสารเคมีภายใตการควบคุมเปน 25 ชนิด ทําใหประเทศ
บราซิลประสบปญหาในการตรวจสอบธุรกรรมสารเคมีวาเปนไปโดยถูกกฎหมายหรือไม และ
ตรวจสอบวาผูใชคนสุดทายตรงกับที่แจงไวหรือไม รวมทั้งจะใชสารเคมีไปในทางถูกกฎหมาย
หรือไมโดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณของธุรกรรมที่รายงานเขามายังกรมตํารวจในแตละเดือนตามที่
                                                           

 66  Section 6 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม. 
 67  Section 9 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม. 
 68  Section 10 Act on the Monitoring of Trade in Precursors that can be Misused for the illicit 
Manufacture of Narcotic Drugs.  แหลงเดิม. 
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กฎหมายกําหนดก็มีเปนจํานวนมาก ซ่ึงเมื่อเทียบกับบุคลากรของหนวยควบคุมสารตั้งตนที่มีเพียง 
3 คนและอีก 38 คนเปนเพียงฝายสนับสนุน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ประเทศบราซิลโดยรวมมือ
กับโครงการควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (United International Drugs 
Control Programme: UNDCP) จึงริเร่ิมใหมีโครงการเพิ่มศักยภาพของประเทศบราซิลในการ
ควบคุมสารตั้งตน (Strengthening of Precursor Chemical Control) เพื่อพัฒนาระบบการบังคับใช
กฎหมายเพื่อควบคุมสารตั้งตนในประเทศบราซิล เสริมสรางใหองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของมี
ความเขมแข็ง เชน การฝกอบรมตํารวจในสวนกลางและในสวนภูมิภาค การฝกอบรมเจาหนาที่
ศุลกากร รวมทั้งการสรางระบบในการแลกเปลี่ยนขอมูลและระบบคอมพิวเตอร ตลอดจนการให
ความชวยเหลือทางดานวิชาการ และในอนาคตประเทศบราซิลมีแผนงานที่จะจัดทําบันทึกความ
เขาใจระหวางประเทศเพื่อนบานเพื่อประโยชนในการควบคุมสารตั้งตนดวย แตอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นจากโครงการนี้ก็คือการสนับสนุนดานงบประมาณบางสวนจากรัฐบาลบราซิลและความ
รวมมือของหนวยงานในสวนภูมิภาคซึ่งอยูหางออกไประบบในการติดตอส่ือสารยังไมคอยดีนกั 
 3.2.4  ประเทศกัมพูชา69 
      3.2.4.1 ความเปนมา  
       ประเทศกัมพูชายังไมเปนภาคีอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1988 และไมเปนภาคีอนุสัญญา
เดี่ยวฯ ค.ศ. 1961 รวมทั้งไมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1971 
  3.2.4.2 สาระสําคัญของกฎหมาย 
       กฎหมายที่ประเทศกัมพูชาใชในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์และ
ประสาท และสารตั้งตนที่ใชในการผลิตยาเสพติด คือ Law on Control of Drugs, 1996 ซ่ึง
ประกอบดวย 111 มาตรา โดยแบงออกเปน 27 หมวด และมีสาระสําคัญในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
   หมวดที่ 1 การแบงประเภทยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์และสารที่ใชในการผลิต
ยาเสพติด (มาตรา 1) ประกอบดวย 4 ตาราง ไดแก 
   ตารางที่ 1 พืชและสารที่กอใหเกิดอันตรายอยางมากและไมมีประโยชนในทาง
เวชกรรม ซ่ึงประกอบดวยพืชและสารที่กําหนดไวในตารางที่ 1 ของอนุสัญญาเดี่ยวฯ ค.ศ. 1961 บาง
ชนิด เชน Acetorphine, Ethorphine, Psylocybine และ Tetrahydrocannabinol 
   ตารางที่ 2 พืชและสารที่กอใหเกิดอันตรายอยางมากแตมีประโยชนในทาง 
เวชกรรม ซ่ึงประกอบดวยพืชและสารในตารางที่ 1 และ 2 ของอนุสัญญาเดี่ยวฯ ค.ศ.1961 บางชนิด 
เชน Methadone, Morphine, Methaqualone และ ฝน 

                                                           

 69  กองนิติการ สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม.  (2546).  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ของประเทศกัมพูชา ลาว พมา และมาเลเซีย.  หนา 25-33. 
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   ตารางที่ 3 พืชและสารที่กอใหเกิดอันตรายและมีประโยชนทางเวชกรรม ซ่ึง
ประกอบดวยพืชและสารในตารางที่ 3 และ 4 ของอนุสัญญาวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท ค.ศ. 1971 บางชนิด เชน Amobarbital, Cathine, Alprazolam และ Oxazolam 
   ตารางที่ 4 สารซึ่งใชในการผลิตยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
ประกอบดวยสารในบัญชีที่ 1 ของอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1988 บางชนิด เชน Ephedrine, Ergomatrine, 
Ergotamine และ Pseudoephedrine 
  หมวดที่ 2  การหามเพาะปลูก ผลิต ใช จําหนาย และคายาเสพติด (มาตรา 2 ถึง 
13) ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
  1. หามมิใหเพาะปลูกฝน โคคา และกัญชาในประเทศกัมพูชา (มาตรา2) 
  2.  หามมิใหผลิต จําหนาย คาขาย ขนสง เก็บรักษา ให ซ้ือ นําเขาสงออก หรือนํา
ผานซึ่งยาเสพติด สารหรือสวนผสมใดที่ระบุไวในตารางที่ 1 ในประเทศกัมพูชา (มาตรา 3) 
  3.  หามมิใหผูที่ไมไดรับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ผลิต คาจําหนาย คา
ระหวางประเทศ ใช หรือเสพซึ่งยาเสพติดหรือสารในตารางที่ 2 และ 3 (มาตรา 4) 
  4.  การผลิต ขาย ซ้ือ จําหนาย หรือคาระหวางประเทศซึ่งสารในตารางที่ 4 ตอง
ปฏิบัติตาม Articles 5 ถึง 8 คือ ตองกระทําเพื่อวัตถุประสงคในทางเวชกรรมและไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงสาธารณสุข (มาตรา 11) 
  หมวดที่ 3  การวิจัยทางการแพทย ทางวิทยาศาสตร และการศึกษา (มาตรา14) 
  เพื่อประโยชนในการวิจัยทางการแพทย ทางวิทยาศาสตร และทางการศึกษา
กระทรวงสาธารณสุขอาจอนุญาตใหบุคคลธรรมดาผูใด ผลิต ซ้ือ สงออก ใช หรือเก็บรักษาซึ่งพืช 
สาร และสวนผสมในตารางที่ 1, 2 หรือ 3 ในปริมาณเทาที่จําเปนแกการใช 
  หมวดที่ 4  การตรวจสอบโดยกระทรวงสาธารณสุข (มาตรา 15) 
  หมวดที่ 5  โทษ (มาตรา 16 ถึง 17) 
  หมวดที่ 6  การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา 18 ถึง 22) 
  1.  การโอนเงินระหวางประเทศเกินจํานวนที่กําหนดไวในประกาศกระทรวง 
การคลัง ตองรายงานไปยังธนาคารชาติของกัมพูชา โดยระบุถึงจํานวนเงิน ช่ือและที่อยูของผูสงและ
ผูรับ 
  2.  บุคคลหรือนิติบุคคลใดไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจการแลกเปลี่ยน
เงินตรา ตองสอบถามใหลูกคาแสดงตนโดยตรวจสอบจากเอกสารที่มีรูปถาย กอนเขาทําธุรกรรมที่มี
มูลคาเกินกวาที่ทางการกําหนด รวมทั้งตองบันทึกการทําธุรกรรมตามลําดับกอนหลัง โดยระบุถึงชือ่ 
นามสกุล และที่อยูของลูกคา และใหเก็บบันทึกนั้นไวเปนเวลาไมนอยกวาหาป 
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  3.  ผูเลนการพนันใดซื้อ นําเหรียญ แลกเหรียญ หรือตั๋ว หรือชําระหนี้ในการเลน
การพนันเกินมูลคาที่กระทรวงการคลังกําหนด ใหสถานคาสิโนสอบถามเพื่อใหลูกคาแสดงตนและ
แสดงเอกสารที่มีรูปถาย รวมทั้งใหบันทึกการทําธุรกรรมตามลําดับกอนหลังโดยระบุถึงชื่อ 
นามสกุล และที่อยูของลูกคา และใหเก็บบันทึกนั้นไวเปนเวลาไมนอยกวาหาป 
  4. ใหสถาบันการเงินสอบถามใหลูกคาแสดงตนกอนเขาทําธุรกรรมและให
สังเกตวามีธุรกรรมที่นาสงสัยเกิดขึ้นหรือไม และใหเก็บบันทึกเกี่ยวกับลูกคาและธุรกรรม 
ทุกประเภทไว ตลอดจนสถาบันการเงินตองจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานของตนเพื่อใหความ
รวมมือในการตอตานการฟอกเงินที่ไดมาจากการคายาเสพติด 
  หมวดที่ 7 การติดตามและการรายงานการฟอกเงิน (มาตรา 23 ถึง 28) 
  1.  ใหสถาบันการเงิน และบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่ตองดําเนินการควบคุม 
หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเคลื่อนยายเงินทุน รายงานจํานวนเงินที่มีเหตุอันควรสงสัยวาไดมาจาก
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไปยังพนักงานอัยการโดยทันที และพนักงานอัยการจะ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไปยังคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 25 เพื่อทําการชี้ขาดตอไป 
  2.  ใหจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งตามมาตรา 25 เพื่อทําหนาที่ตอตาน
การฟอกเงิน ภายใตการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
  3.  คณะกรรมการมีอํานาจสั่งยับยั้งการทําธุรกรรมไดไมเกินยี่สิบสี่ช่ัวโมง หาก
ภายในเวลาดังกลาวยังไมสามารถหาที่มาของเงินได ผูพิพากษาซึ่งเปนหัวหนาศาลที่มีเขตอํานาจ
โดยคํารองขอของพนักงานอัยการ อาจสั่งอายัดเงิน บัญชี หรือเช็คดังกลาวได 
  4. บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งรายงานการทําธุรกรรมโดยสุจริต ยอมไมอาจถูก
ฟองรองไมวาทางแพง ทางอาญา หรือในความผิดเกี่ยวกับการรักษาความลับในวิชาชีพถึงแมวาใน
ภายหลัง ผลการสอบสวนหรือคําพิพากษาของศาลจะชี้วารายงานนั้นไมมีมูลก็ตาม 
  หมวดที่ 8 โทษหากฝาฝนไมรายงานการทําธุรกรรม (มาตรา 29) 
  หมวดที่ 9 โทษทางวิชาชีพ (มาตรา 30) 
  หมวดที่ 10 ความผิดและโทษ (มาตรา 31 ถึง 40) 
  1. ความผิดและโทษเกี่ยวกับยาเสพติดในตารางที่ 1 และ 2 
        1) บุคคลใดเจตนาฝาฝนกฎหมายฉบับนี้เร่ืองการเพาะปลูกพืชเสพติดเพื่อ
การคา การผลิต หรือการแปรสภาพยาเสพติด ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายรายแรง ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสิบลานเรียลถึงหาสิบลานเรียล 
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       2) บุคคลใดเจตนาฝาฝนกฎหมายฉบับนี้เร่ืองการสงออก นําเขาการขนสง
ระหวางประเทศซึ่งยาเสพติดที่กอใหเกิดอันตรายรายแรง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป 
และปรับตั้งแตสิบลานเรียลถึงหาสิบลานเรียล 
       3) บุคคลใดจัดตั้งและควบคุมดูแลกลุมผูกระทําความผิด  หรือใหการ
สนับสนุนทางการเงินแกกลุมผูกระทําความผิด เพื่อใหกระทําความผิดในมาตรา 30 ถึง 33 และ 39 
ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหาสิบลานเรียลถึงหนึ่งรอยลานเรียล 
    4) บุคคลตอไปนี้ ตองระวางโทษตั้งแตหนึ่งปถึงหาป หรือปรับตั้งแตหาลาน
เรียลถึงสิบลานเรียล หรือทั้งจําทั้งปรับ 
    - ผู ซ่ึงใหความชวยเหลือผูอ่ืนในการเสพยาเสพติดและสงผลใหเกิด
อันตรายรายแรง เชน เจาของที่ดิน ผูดูแลสถานบันเทิง รานอาหาร หรือที่สาธารณะอื่นๆ 
    -  บุคคลซึ่งรูอยูกอนแลวแตยังออกใบสั่งยาเพื่อใหมีการเสพยาซึ่ง
กอใหเกิดอันตรายรายแรง 
    -  บุคคลซึ่งละเวนไมเตือนใหผูบริโภคทราบวามีการใสยาอันตรายลงไป
ในอาหารและเครื่องดื่ม 
      5)  บุคคลใดขาย หรือจัดใหซ่ึงยาอันตรายแกบุคคลอื่นเพื่อเสพ ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งเดือนถึงหนึ่งป หรือปรับตั้งแตหนึ่งลานเรียลถึงหาลานเรียล หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  2.   ความผิดและโทษเกี่ยวกับยาอันตรายในตารางที่ 3 บุคคลใดฝาฝนกฎหมาย
ฉบับนี้เกี่ยวกับยาอันตรายในตารางที่ 3 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาปหรือปรับตั้งแต
สิบลานเรียลถึงหาสิบลานเรียล หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  3.  ความผิดและโทษเกี่ยวกับสารในตารางที่ 4 บุคคลใดฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับ
สารในตารางที่ 4  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสิบลานเรียลถึงหาสิบลาน
เรียล หรือทั้งจําทั้งปรับ 
   หมวดที่ 11 บทบัญญัติทั่วไปในเรื่องความผิด (มาตรา 41 ถึง 46) 
   หมวดที่ 12 เหตุเพิ่มโทษ (มาตรา 47) 
   หมวดที่ 13 กฎหมายยกเวนความผิดหรือลดโทษใหกับผูที่กลับใจ (มาตรา48          
ถึง 49) 
   หมวดที่  14 การลงโทษและมาตรการเสริม  (มาตรา  50 ถึง  59)ไดแก 
บทบัญญัติเร่ืองการริบทรัพยสินชั่วคราว การริบทรัพยสินเด็ดขาด และการริบที่เปนดุลพินิจของศาล 
รวมทั้งการขาย การเก็บรักษาทรัพยสินที่ริบมาและกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
   หมวดที่ 15 โทษอื่นๆ (มาตรา 60 ถึง 61) 
   หมวดที่ 16 มาตรการเสริม (มาตรา 62) 
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   หมวดที่ 17 บทบัญญัติพิเศษเรื่องวิธีพิจารณา (มาตรา 63 ถึง 65) ซ่ึงวาดวย
เร่ืองเขตอํานาจศาล อายุความ การยึดทรัพย 
   หมวดที่ 18 บทบัญญัติเพื่อประโยชนในการสืบสวนสอบสวน (มาตรา 66ถึง 
76) เชน การจับ การคน การตรวจสิ่งติดตอส่ือสารทางไปรษณีย การตรวจคนรางกาย การเขาถึง
บัญชีธนาคาร การดักฟง การตรวจระบบคอมพิวเตอร 
   หมวดที่ 19 การปดชั่วคราว (มาตรา 77) 
   หมวดที่ 20 การบังคับใหบุคคลเขารวมในกระบวนพิจารณา (มาตรา 78) 
   หมวดที่ 21 การบังคับโทษ (มาตรา 79 ถึง 81) 
   หมวดที่ 22 การเก็บรักษาและทําลายยาเสพติดและสารที่ถูกริบ (มาตรา 82ถึง
85) 
   หมวดที่ 23 การจัดหาสารเคมีเปนพิษใหผูเยาวสูดดม (มาตรา 86) 
   หมวดที่ 24 มาตรการตอตานการใชยาในทางที่ผิด (มาตรา 87 ถึง 99)ไดแก 
มาตรการในการบําบัดรักษา มาตรการในการปราบปราม 
   หมวดที่ 25 ความรวมมือระหวางประเทศ  (มาตรา 100 ถึง 108) ซ่ึงมี
สาระสําคัญใน 2 เรื่อง คือ เร่ืองการสงผูรายขามแดน และความรวมมือทางการศาล โดยในกรณีที่ไม
มีสนธิสัญญาระหวางกัน หรือในกรณีที่สนธิสัญญาไมไดกําหนดไว ใหปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
หมวดนี้ 
   1.  การสงผูรายขามแดน 
     1) รัฐบาลกัมพูชาสามารถปฏิเสธไมสงผูรายขามแดนได หากศาลของ
กัมพูชาเห็นวาการสงผูรายขามแดนจะกอใหเกิดการดําเนินคดีโดยอาศัยเหตุผลในเรื่องเชื้อชาติ 
ศาสนา สัญชาติ หรือความคิดเห็นทางการเมืองของบุคคลนั้น 
     2)  เวนแตมีการตกลงกันเปนอยางอื่น ใหรัฐบาลกัมพูชานําเรื่องขึ้นสูศาล
ในกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธไมสงผูรายขามแดน เนื่องจากความผิดนั้นกระทําในดินแดนกัมพูชา 
หรือบนเรือซ่ึงชักธงกัมพูชา หรืออากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายกัมพูชา หรือความผิดนั้น
กระทําโดยคนชาติกัมพูชา หรือผูตองสงสัยวากระทําความผิดไดกระทําความผิดในดินแดนกัมพูชา 
   2. ความรวมมือทางการศาลกรณีความผิดตามหมวดที่ 10 และ 11 ศาล
กัมพูชาอาจมอบหมายใหศาลที่มีอํานาจของตางประเทศ หรือไดรับมอบหมายจากศาลของ
ตางประเทศ ใหดําเนินการตางๆ เชน 
    -  รวบรวมพยานหลักฐานหรือคําใหการบุคคล 
    -  คนและยึด 
    -  ตรวจสอบวัตถุและสถานที่ 
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    -  ออกเอกสารตนฉบับหรือสําเนาที่ไดรับการรับรองวาถูกตองแทจริง 
เชน หลักฐานทางการเงิน เอกสารทางบัญชี เอกสารทางธุรกิจตางๆ 
    -  นํามาหรือจัดหาใหซ่ึงพยานบุคคล พยานผูเชี่ยวชาญหรือพยานอื่นๆ 
    -  สืบหาทรัพยสิน หรืออุปกรณเพื่อประโยชนในการรวบรวมพยาน 
หลักฐาน 
    -  ยึดทรัพยสินชั่วคราว 
    -  สอบสวนผูตองหาในคดีอาญา เปนตน 
   หมวดที่ 26 การประสานงานเพื่อการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(มาตรา 109 ถึง 110) ซ่ึงกําหนดให National Anti-Drug Agency เปนผูบังคับใชนโยบายของรัฐบาล
ในการตอตานการใชยาในทางที่ผิดโดยมีโครงสรางและภารกิจตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และ
ใหผูอํานวยการหนวยตอตานยาเสพติด (Director of Anti-Drug Service) สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ทําหนาที่รวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อประโยชนในการติดตามและปองกันการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานตางๆทั้งในและตางประเทศ 
   หมวดที่ 27 บทสงทาย (มาตรา 111) 

 3.2.5 ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน 
  3.2.5.1 ความเปนมา  
    ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีนเขาเปนภาคีอนุสัญญาดานยาเสพติดทั้ง 
3 ฉบับตอไปนี้แลว คือ อนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติด ค.ศ. 1961 อนุสัญญาวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1971 และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคา
ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 
  3.2.5.2 สาระสําคัญของกฎหมาย 
    กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดของประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีนไดบัญญัติอยู
ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับแกไข เมื่อป ค.ศ. 1997 ในหมวดที่ 7 วาดวยการกระทําความผิด
อาญาฐานลักลอบนําเขา สงออก ขนสง และผลิตยาเสพติด ซ่ึงประกอบดวย 11 มาตรา ตั้งแตมาตรา 
347 ถึงมาตรา 357 โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของกฎหมายได ดังนี้ 
    มาตรา 347 มีสาระสําคัญดังนี้ 
    1. บุคคลใดลักลอบนําเขา สงออก ขนสง หรือผลิตยาเสพติด ไมวาในปริมาณ
เทาใด มีความผิดและตองรับโทษทางอาญา 
    2.   ผูที่ลักลอบนําเขา สงออก ขนสง หรือผลิตยาเสพติดในกรณีตอไปนี้ ตอง
ระวางโทษจําคุกสิบหาป หรือจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต และริบทรัพยสิน 
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        1) ผูที่ลักลอบนําเขา สงออก ขนสง หรือผลิตฝนไมนอยกวาหนึ่งพันกรัม 
หรือเฮโรอีนหรือ methylaniline ไมนอยกวาหาสิบกรัม หรือยาเสพติดชนิดอื่นในปริมาณมาก 
     2)  ผูนําคนสําคัญของกลุมผูกระทําความผิดที่ลักลอบนําเขาสงออก ขนสง 
หรือผลิตยาเสพติด 
     3)  ผูที่ใชอาวุธในการลักลอบนําเขา สงออก ขนสง หรือผลิตยาเสพติด 
     4)  ผูที่ใชความรุนแรงเพื่อขัดขืนการตรวจ การควบคุมตัว หรือการจับกุม 
หรือ 
     5)  ผูที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
    3. บุคคลใดลักลอบนําเขา สงออก ขนสง หรือผลิตฝน ตั้งแตสองรอยกรัมขึ้นไป
แตไมถึงหนึ่งพันกรัม หรือเฮโรอีนหรือ methylaniline ตั้งแตสิบกรัมขึ้นไปแตไมถึงหาสิบกรัม หรือ
ยาเสพติดชนิดอื่นในปริมาณใกลเคียงกัน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปขึ้นไปและปรับ 
    4.  บุคคลใดลักลอบนําเขา สงออก ขนสง หรือผลิตฝนนอยกวาสองรอยกรัม 
หรือเฮโรอีนหรือ methylaniline นอยกวาสิบกรัม หรือยาเสพติดชนิดอื่นในปริมาณนอยตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามป หรือกักขัง หรือการควบคุมดูแลโดยสาธารณชน และปรับแตถามีพฤตกิารณ
รุนแรง จะตองระวางโทษตั้งแตสามปถึงเจ็ดป และปรับ 
    5.  บุคคลใดใชหรือสนับสนุนใหผูเยาวกระทําความผิด หรือกระทําความผิดซํ้า 
จะตองระวางโทษหนักขึ้น  
    มาตรา 348 มีสาระสําคัญดังนี้ 
    1. บุคคลใดครอบครองฝนตั้ งแตหนึ่งพันกรัมขึ้นไป  หรือเฮโรอีนหรือ 
methylaniline ตั้งแตหาสิบกรัมขึ้นไป หรือยาเสพติดชนิดอื่นในปริมาณมาก ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตเจ็ดปขึ้นไป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับ 
    2. บุคคลใดครอบครองฝนตั้งแตสองรอยกรัมขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งพันกรัม หรือ
เฮโรอีนหรือ methylaniline ตั้งแตสิบกรัมขึ้นไปแตไมถึงหาสิบกรัม หรือยาเสพติดชนิดอื่นใน
ปริมาณใกลเคียงกัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือกักขัง หรือการควบคุมดูแลโดย
สาธารณชน และปรับ แตถามีพฤติการณรุนแรง จะตองระวางโทษตั้งแตสามปถึงเจ็ดป และปรับ 
    มาตรา 349 มีสาระสําคัญดังนี้ 
    1. บุคคลใดปกปองผูกระทําความผิดฐานลักลอบนําเขา สงออก ขนสง หรือผลิต
ยาเสพติด หรือใหที่อาศัย ยักยาย หรือปดบังผูกระทําความผิดดังกลาว ยาเสพติด หรือทรัพยสินหรือ
รายไดจากการกระทําความผิด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือกักขัง หรือการควบคุมดูแล
โดยสาธารณชน และปรับ แตถามีพฤติการณรุนแรง จะตองระวางโทษไมเกินสิบป 
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    2.  เจาหนาที่ดานยาเสพติด หรือเจาหนาที่ของรัฐบาลซึ่งปกปองหรือปดบัง
ผูกระทําความผิดฐานลักลอบนําเขา สงออก ขนสง หรือผลิตยาเสพติด จะตองระวางโทษหนักขึ้น 
    3. ผูสมคบเพื่อกระทําความผิดขางตนถือวาเปนผูรวมกระทําความผิดฐาน
ลักลอบนําเขาสงออก ขนสง หรือผลิตยาเสพติดเสียเอง และรับโทษเทากับเปนผูกระทําความผิด
ดังกลาว 
    มาตรา 350 มีสาระสําคัญดังนี้ 
    1. บุคคลใดลักลอบขนสง นําเขา สงออก ซ้ือ หรือขายสาร Acetic anhydride, 
Ether, Chloroform หรือวัตถุดิบอื่นที่ใชในการผลิตยาเสพติด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 
หรือกักขัง หรือการควบคุมดูแลโดยสาธารณชน และปรับ แตถาสารนั้นมีปริมาณมาก จะตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับ 
    2. บุคคลใดจัดหาใหซ่ึงสารในวรรคกอนโดยรูอยางชัดแจงวาบุคคลนั้นจะ
นําไปใชในการผลิตยาเสพติด ถือวาเปนผูรวมกระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติดเสียเอง และรับโทษ
เทากับผูผลิตยาเสพติด 
    มาตรา 351 มีสาระสําคัญดังนี้ 
    1. บุคคลใดเพาะปลูกพืชเสพติด เชน ฝน กัญชา บุคคลนั้นมีหนาที่ตองกําจัดพืช
ดังกลาว และในกรณีตอไปนี้ จะตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือกักขัง หรือควบคุมดูแลโดย 
สาธารณชน และปรับ 
     - เพาะปลูกฝนตั้งแตหารอยตนแตไมถึงสามพันตน หรือพืชเสพติด 
ชนิดอื่นในปริมาณใกลเคียงกัน 
     -  เพาะปลูกพืชเสพติดอีกหลังจากที่เจาหนาที่เขามาจัดการแลว 
     -  ขัดขืนไมยอมกําจัดพืชเสพติดนั้น 
    2.  บุคคลใดเพาะปลูกฝนตั้งแตสามพันตนขึ้นไป หรือพืชเสพติดอ่ืนในปริมาณ
ใกลเคียงกัน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปขึ้นไป และปรับ หรือริบทรัพยสิน 
    3.  บุคคลที่ปลูกพืชเสพติด แตสมัครใจกําจัดพืชดังกลาวกอนทําการเก็บเกี่ยว 
อาจไดรับการยกเวนโทษ 
    มาตรา 352 มีสาระสําคัญดังนี้ 
    บุคคลใดลักลอบซื้อ ขาย ขนสง นํามา หรือครอบครองเมล็ด หรือตนออนของ
พืชเสพติด เชน ฝน ซ่ึงยังสามารถเจริญเติบโตได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือกักขัง หรือ
การควบคุมดูแลโดยสาธารณชน แตถามีพฤติการณรุนแรง จะตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึง 
เจ็ดป และปรับ 
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    มาตรา 353 มีสาระสําคัญดังนี้ 
    1. บุคคลใดหลอกลวง ชวยเหลือ หรือสนับสนุนบุคคลอื่นใหนํายาเสพติดเขาสู
รางกาย หรือฉีดยาเสพติด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือกักขัง หรือการควบคุมดูแลโดย
สาธารณชนแตถามีพฤติการณรุนแรง จะตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงเจ็ดป และปรับ 
    2.  บุคคลใดบังคับใหบุคคลอื่นนํายาเสพติดเขาสูรางกาย หรือฉีดยาเสพติด ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับ 
    3.  บุคคลใดหลอกลวง ชวยเหลือ หรือสนับสนุนผูเยาวใหนํายาเสพติดเขาสู
รางกาย หรือฉีดยาเสพติด ตองระวางโทษหนักขึ้น 
    มาตรา 354 มีสาระสําคัญดังนี้ 
    บุคคลใดใหสถานที่แกบุคคลอื่นเพื่อนํายาเสพติดเขาสูรางกาย หรือฉีดยาเสพติด 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือกักขัง หรือการควบคุมดูแลโดยสาธารณชน 
    มาตรา 355 มีสาระสําคัญดังนี้ 
    บุคคลใดไดรับอนุญาตตามกฎหมายในการผลิต ขนสง ควบคุมดูแล หรือใช
ประโยชนยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ ลักลอบนํายาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์นั้นใหแกบุคคลเพื่อ
เสพหรือฉีดเขาสูรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือกักขัง และปรับ แตถามีพฤติการณ
รุนแรง จะตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงเจ็ดป และปรับ ถาบุคคลที่ไดรับอนุญาตนั้นลักลอบ
นํายาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ใหแกผูลักลอบนําเขา หรือสงออกยาเสพติด เพื่อหากําไรหรือเพื่อให
บุคคลอื่นเสพตอ จะตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในมาตรา 347 
 มาตรา 356 มีสาระสําคัญดังนี้ 
 บุคคลที่เคยตองโทษฐานลักลอบนําเขา สงออก ขนสง ผลิต หรือครอบครอง
ยาเสพติดผูใด กระทําความผิดซ้ํา ตองระวางโทษหนักขึ้น 
 มาตรา 357 มีสาระสําคัญดังนี้ 
 คําวา “ยาเสพติด” ตามกฎหมายนี้ หมายถึง ฝน เฮโรอีน methylaniline (Ice) 
มอรฟน กัญชา โคเคน หรือยาเสพติดชนิดอื่น และวัตถุออกฤทธิ์ที่สามารถทําใหติดไดและ 
ถูกกําหนดใหอยูภายใตการควบคุมโดยรัฐบาล 

 3.2.6 ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  3.2.6.1 ความเปนมา  
             ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เขาเปนภาคี
อนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติด ค.ศ. 1961 และอนุสัญญาวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
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ค.ศ.1971 แลว ตอมาในป ค.ศ. 2004 สปป. ลาว ยังไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 
    เดิมกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดและสารตั้งตนอยูในกฎหมายอาญา
มาตรา 135 ตอมาในป ค.ศ. 2008 สปป.ลาว ไดออกกฎหมายควบคุมยาเสพติดและสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑ เรียกวากฎหมายวาดวยยาเสพติดจํานวน 1 ฉบับ และไดออกกฎหมายกําหนดฐานความผดิ
และบทลงโทษไวในมาตรา 146 ของกฎหมายอาญาอีก 1 ฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2008 ทั้ง 2 ฉบับ  
  3.2.6.2 สาระสําคัญของกฎหมาย 
     กฎหมายวาดวยยาเสพติดของ สปป.ลาว  
 มาตรา 2 มีสาระสําคัญคือ ยาเสพติดหมายถึง สารกระตุนหรือสารระงับระบบ
ประสาทที่ไดมาจากพืชที่ใหสารเสพติดหรือจากการสังเคราะหสารเคมีซ่ึงเมื่อเสพแลวจะมี
ผลกระทบอยางรุนแรงตอรางกายและจิตประสาท และจะทําใหมีความตองการขึ้นเรื่อย ๆ  
 มาตรา 3 (1) มีสาระสําคัญคือ สารเคมีตนหมาย สารเคมีที่นําไปใชเพื่อผลิต         
ยาเสพติด 
 มาตรา 16 มีสาระสําคัญ คือ การควบคุมยาเสพติดและสารเคมีมีระบบการ
ควบคุม ดังนี้ 
 1. การควบคุมการผลิตและการปรุงแตง 
 2. การควบคุมการซื้อขายจําหนาย ครอบครองเก็บรักษา นําเขา สงออก ขนสง 
และนําผาน 
 3. การควบคุมการนําไปใช 
  มาตรา 17 มีสาระสําคัญคือ การผลิตและการปรุงแตงยาเสพติดและสารเคมีที่
ถูกควบคุมซึ่งมีความจําเปนในการนําไปใชในการปฏิบัติงานดานสาธารณะสุข วิทยาศาสตร การ
ทดลองการอุตสาหกรรม การเกษตร จะตองมีการควบคุมตรวจตราจากองคกรที่เกี่ยวของของรัฐ  
  มาตรา 31 มีสาระสําคัญ คือ การดําเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดใหถือปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการดําเนินคดีอาญาแตจะตองยึดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวย             
ยาเสพติดดวย 
  กฎหมายอาญาของ สปป.ลาว 
  มาตรา 146 มีสาระสําคัญ คือ บุคคลใดหากผลิตคาขายจําหนายหรือมี
ยาเสพติดไวในครอบครอง นําเขา สงออก หรือนําผาน สปป.ลาว เชนเฮโรอีน มอรฟน โคเคน ยาอี 
ยาบา สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติด จะถูกลงโทษดังตอไปนี้ 
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  (1) ถาน้ําหนักต่ํากวา 100 กรัม จะถูกลงโทษจําคุกตั้งแต 10-15 ป และ
ปรับตั้งแต 50 – 100 ลานกีบ และจะถูกริบทรัพยสินตามที่กําหนดไว 
  (2) ถาน้ําหนักตั้งแต 100-300 กรัม จะถูกลงโทษจําคุกตั้งแต 15-20 ป และ
ปรับตั้งแต 100–500 ลานกีบ และจะถูกริบทรัพยสินตามที่กําหนดไว 
  (3) ถาน้ําหนักเกิน 300-500 กรัม จะถูกลงโทษจําคุกเกิน 20 ป – ตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต 500-1,000 ลานกีบ และจะถูกริบทรัพยสินตามที่กําหนดไว ถาน้ําหนักเกิน 500 กรัม 
จะถูกลงโทษประหารชีวิต  

 3.2.7 ประเทศสหภาพพมา70 
  3.2.7.1 ความเปนมา  
      ประเทศสหภาพพมาเปนภาคีอนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติด ค.ศ. 1961 
อนุสัญญาวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1971 และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 แลวทั้งสาม
ฉบับ อยางไรก็ตามในการเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1988 ประเทศสหภาพพมา ไดตั้งขอสงวนไว 
2ประการ คือ เร่ืองการสงผูรายขามแดน และเรื่องการระงับขอพิพาท 
  3.2.7.2 สาระสําคัญของกฎหมาย 
      กฎหมายที่ประเทศพมาออกมาเพื่อบังคับใชอนุสัญญาฯ ค.ศ. 1988 คือ Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances Law, 1993 ซ่ึงประกอบดวย 31 มาตรา โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 หมวดที่ 1 วาดวยคํานิยามของคําตางๆ 
 หมวดที่ 2 วาดวยวัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ ไดแก 
  1. เพื่อปองกันอันตรายจากยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ 
  2.   เพื่อบังคับใชอนุสัญญาสหประชาชาติฯ ค.ศ. 1988 
  3.  เพื่อใหความรูและการศึกษาเรื่องอันตรายของยาเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิ 
ตลอดจนใหการบําบัดรักษาและฟนฟูผูที่ใชยาเสพติด 
  4.   เพื่อลงโทษผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ 
  5. เพื่อใหความรวมมือกับประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ องคการ
ระหวางประเทศ และองคการระดับภูมิภาคในเรื่องยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ 
  หมวดที่ 3 วาดวยการกอตั้งหนวยงานกลางดานยาเสพติด (Central Committee 
for Drug Abuse Control: CCDAC) 

                                                           
70  กองนิติการ สํานักงาน ป.ป.ส.  กระทรวงยุติธรรม.  เลมเดิม.  หนา 137-139. 
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 หมวดที่ 4 วาดวยการกอตั้งคณะทํางาน แผนก และคณะกรรมการในระดับ
ภูมิภาค เชน คณะทํางานดานการปลูกพืชทดแทน คณะทํางานดานการควบคุมสารตั้งตน แผนกการ
บังคับใชกฎหมาย แผนกความสัมพันธระหวางประเทศ 
 หมวดที่  5 วาดวยการขึ้นทะเบียนและการลบทะเบียนผูใชยาเสพติด  ซ่ึง
กําหนดใหผูใชยาเสพติดตองมาขึ้นทะเบียนตอกระทรวงสาธารณสุข หรือศูนยการแพทย เพื่อรับ
การบําบัด 
 หมวดที่ 6 วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ ซ่ึงกําหนดใหกระทรวงสวัสดิการสังคม
และกระทรวงมหาดไทยดูแลเรื่องการฟนฟู รวมทั้งติดตามดูแลผูใชยาเสพติดภายหลังการฟนฟู 
(Aftercare) 
 หมวดที่ 7 วาดวยการคน การจับ การยึด และของกลาง 
 หมวดที่ 8 วาดวยความผิดและบทลงโทษ ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผูใดละเวนไมขึ้นทะเบียนการใชยาเพื่อการรักษาพยาบาล ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสามปถึงหาป 
  2.  ผูใดทําการเพาะปลูก ครอบครอง ขนสง จําหนาย นําผาน โอนเปลี่ยนมือ 
หรือบังคับใหบุคคลใดใชยาเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และ
ปรับ 
  3.  ผูมีหนาที่ในธนาคารและสถาบันการเงินใด ทําการโอนเปลี่ยนมือซ่ึงบัญชี 
ทําใหหายไปเปลี่ยนแปลงและแกไขซึ่งขอมูลทางการเงิน ปฏิเสธไมใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขา
ตรวจสอบขอมูล สงคืน และทําการโอนเปลี่ยนมือโดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หาปถึงสิบป และปรับ 
  4. เจาพนักงานเรียก รับสินบน หรือทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติหนาที่ดาน
ยาเสพติด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับ 
  5. ผูใดครอบครอง นําเขา หรือสงออกเพื่อจําหนายซ่ึงยาเสพติดหรือวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปขึ้นไป 
  6. ผูใดผลิต จําหนาย ขาย นําเขาและสงออกซึ่งยาเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอ
จิตและประสาท ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปขึ้นไปหรือประหารชีวิต 
  7. ผูใดพยายามกระทําความผิด สมคบ จัดตั้งองคกร บริหารจัดการ หรือให
ความชวยเหลือทางการเงินแกผูกระทําความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ ตองระวางโทษเชนเดียวกับ
ผูกระทําความผิดฐานนั้นสําเร็จ 
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  8. หากการกระทําความผิดดังกลาวขางตน กระทําลงโดยสมาชิกองคกรภายใน
หรือตางประเทศ โดยใชอาวุธหรือวัตถุระเบิด โดยใชเด็ก โดยใชอิทธิพล หรือโดยอาศัยพนักงาน
ของรัฐ ตองระวางโทษขั้นสูงสุดที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
  9.  ผูกระทําผิดดังกลาวขางตน เมื่อพนโทษแลว มากระทําความผิดซํ้าอีก ให
ลงโทษขั้นสูงที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
 หมวดที่ 10 เร่ืองอื่นๆ 
 เพื่อใหการปฏิบัติตาม Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law,1993 
มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงไดมีการประกาศใช Rules Relating to Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances Law, 1995 ซ่ึงมีเนื้อหาแบงเปน 13 หมวด ในเรื่องตางๆ ไดแก การขึ้น
ทะเบียน การบําบัดรักษา และการลบชื่อออกจากทะเบียนผูใชยาเสพติด การฟนฟูสมรรถภาพ 
การคน การจับ การยึดของกลาง การปดผนึก การตรวจพิสูจน รวมทั้งการนําเขา-สงออกยาเสพติด 
เปนตน 
 รายช่ือยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทและสารตั้งตนที่ถูกประกาศ
กําหนดใหอยูในความควบคุมตามกฎหมายฉบับนี้ รัฐบาลไดประกาศใหยาเสพติด 125 ชนิด, วัตถุที่
ออกฤทธิ์ 34 ชนิด และสารตั้งตน 6 ชนิด อยูในความควบคุมตามกฎหมาย เชน 
 ยาเสพติด ฝนและอนุพันธุของฝน,โคคาอีน, กัญชา,โคเดอีน (ยาแกไอ) เปนตน 
 วัตถุออกกฤทธิ์ : Amphetamine, Barbiturate, Dexamphetamine, LSD, Mesca-
line, Methamphetamine, Methaqualone, DET, DMPT, DMT, STP, DOM, SPA เปนตน 
 สารตั้งตน : Acetic Anhydiride, Acetone, Anthranilic acid, Ethyl ether. Pheny-
lacetic acid และ Piperidine 
 
3.3 เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติดของไทยกับตางประเทศ 
 จากการที่ไดทําการศึกษาสภาพปญหาการดําเนินดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดของประเทศไทย และไดนํากฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดี
กับสารตั้งและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดของไทยกับตางประเทศมาทําการศีกษา
เปรียบเทียบโดยไดจัดทําการสรุปมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดของไทยกับตางประเทศเปนตารางเปรียบเทียบ ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.6 เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งและเคมีภัณฑจําเปนที่ใช
 ในการผลิตยาเสพติดของไทยกับตางประเทศ 

 
 

มาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑฯ       
ประเทศ 

สารตั้งตนและ
เคมีภัณฑท่ี
ควบคุม 

มาตรการทางอาญา มาตรการทาง
ทรัพยสิน 

ไทย 
 

ควบคุมสารเคมี
ครบทั้ง 23 ชนิด 
ตามอนุสัญญาฯ 
ค.ศ.1988 และ
ควบคุม
นอกเหนือ
อนุสัญญาฯ 1988 
จํานวน 19 ชนิด 

- หามผลิต จําหนาย นําเขา สงออก มีไวใน
ครอบครอง หรอืมีไวในครอบครองเพื่อ
จําหนาย ซึ่งยาเสพติดประเภท 4 (พ.ร.บ.
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522) 

-  หามผลิต ขาย นําเขา สงออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2 เวนแตการผลิตเพื่อการสงออก
และการสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  
2  บางชนิดที่รัฐมนตรีประกาศโดยไดรับ
ใบอนุญาต (พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ฯ พ.ศ. 2518)  

-  หามมิใหนํา ขนยาย จําหนาย หรือมีไวใน
ครอบครอง ใช หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ซึ่ง 
โภคภัณฑเวนแตไดรับอนุญาตจากผูวาราชการ
จังหวัด (พ.ร.บ. ควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. 2495 
ประกอบ พ.ร.ก. ควบคุมโภคภัณฑ (ฉบับที่7) 
พ.ศ. 2522)   

- หามผลิต นําเขา สงออก หรอืมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (พ.ร.บ.
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535) 

- ขอหาสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด และขอหาชวยเหลอืสนับสนุนใน
ความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติดและขอหาพยายาม
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (พ.ร.บ.
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534) 

 

- ริบทรัพยสินตาม
ประมวลกฎหมาย
อาญา  

- ริบทรัพยสินตาม
พ.ร.บ.มาตรการใน
การปราบปราม
ผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ.2534 

- ดําเนินการตอ
ทรัพยสินของ
ผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด
ตาม พ.ร.บ.ปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.
2542) 

- ดําเนินการตอ
ทรัพยสินตาม
กฎหมาย 

 สรรพากร 
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ตารางที่ 3.6 (ตอ) 
 

มาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑฯ 
ประเทศ 

สารตั้งตนและ
เคมีภัณฑท่ี
ควบคุม 

มาตรการทางอาญา มาตรการทางทรัพยสิน 

สหรัฐ 
อเมริกา 
 

ควบคุมสารเคมี
ครบทั้ง 23 ชนิด 
ตามอนุสัญญาฯ 
ค.ศ.1988 และ
ควบคุมนอกเหนือ
อนุสัญญาฯ 1988 
จํานวน 15 ชนิด 
โดยแบงเปนบัญชี 
1 จํานวน 27 ชนิด 
และบัญชี 2 
จํานวน 11 ชนิด 

- ขอหาครอบครองสารเคมีท่ีถูกควบคุม 
โดยมีเจตนาที่จะผลิตยาเสพติดหรือวัตถุ
ออกฤทธิ์ฯ 

- ขอหาครอบครองหรอืจําหนายสารเคมี 
ท่ีถูกควบคุมโดยรูอยูหรอืมีเหตอุันควรเชื่อ
วาจะใชในการผลิตยาเสพติดหรือวัตถ ุ
ออกฤทธิ์ฯ 

- ขอหาหลีกเลี่ยงการเก็บบันทึกหรือรายงาน
โดยการไดมาหรือจําหนายในปริมาณนอย
เพื่อท่ีจะไมตองรายงาน 

- ขอหาพยายามกระทําความผิด 
- ขอหาสมคบกันเพื่อกระทําความผิด 
- ขอหานําเขาหรือสงออกโดยเจตนาที่จะ

ผลิตยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ฯ 
- ขอหาสงออก เปนตัวแทนหรือนายหนาใน

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี โดยฝาฝน
กฎหมายของประเทศผูสงออก 

- นําเขาหรือสงออกสารเคมีโดยมีเหตุอันควร
เชื่อวาสารเคมีนั้นจะถูกนําไปผลิต
ยาเสพติดหรือวตัถุออกฤทธิ์ฯ  

- ขอหาสงออก เปนตัวแทน หรือนายหนาใน
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมีโดยมีเหตุอัน
ควรเชื่อวาสารเคมี จะถูกนําไปผลิต
ยาเสพติดหรือวตัถุออกฤทธิ์ฯ โดยฝาฝน
กฎหมายของประเทศผูสงออก  

- ขอหานําเขาหรือสงออกสารเคมี 
- ขอหาผลิต ครอบครองเพื่อจําหนาย หรือ

จําหนายสารเคมี 

- การริบและทําลาย
สารเคมีทีมีการ
นําเขา สงออก ผลิต 
ครอบครอง จําหนาย 
หรือไดมา  

- เมื่อบุคคลใดถูก
ลงโทษจําคุกตั้งแต  
1 ปใหริบทรัพยสิน 
ท่ีไดมาจากการ
กระทําความผิด
ดังกลาวท้ังทางตรง
และทางออม และให
ตกเปนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
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ตารางที่ 3.6 (ตอ) 
 

มาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑฯ 
ประเทศ 

สารตั้งตนและ
เคมีภัณฑท่ี
ควบคุม 

มาตรการทางอาญา มาตรการทางทรัพยสิน 

เยอรมัน ควบคุมสารเคมี
ครบทั้ง 23 ชนิด 
ตามอนุสัญญาฯ 
ค.ศ.1988 

- ขอหา ผลิต นําเขา สงออก นําผาน จําหนาย 
จัดหาให ซื้อ หรือไดมา ซึ่งสารตั้งตนฯ หาก
สารตั้งตนฯ จะถูกนําไปใชในการผลิต
ยาเสพติด 

- ขอหาการพยายามกระทําความผิด 
 

-  การริบวัตถุทุกชนิด
ท่ีเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิด 

-  การลงโทษปรบั
ในทางบริหาร 

- การลงโทษปรบั
ในทางอาญา 

บราซิล 
 

ควบคุมสารเคมี
จํานวน 11 ชนิด 
ไมครบตาม
อนุสัญญาฯ  
ค.ศ.1988 

ไมมีมาตรการทางอาญา 
 

- การลงโทษในทาง
บริหาร ไดแก  

 1. การริบสารเคมี
หรือผลิตภัณฑนา
สงสัย 2. การระงับ
หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต
ประกอบการ 

 3. การลงโทษปรับ 
จีน ควบคุมสารเคมี

จํานวน 3 ชนิด 
ตามอนุสัญญาฯ 
ค.ศ.1988 และ
สารเคมีอื่นซึ่ง 
ถูกกําหนดใหอยู
ภายใตการ
ควบคุมโดย
รัฐบาล 
 

- ขอหาขนสง นําเขา สงออก ซื้อ หรือขายสาร 
Acetic anhydride, Ether, Chloroform หรือ
วัตถุดิบอื่นที่ใชในการผลิตยาเสพติด 

- จัดหาใหซึ่งสารในวรรคกอนโดยรูอยาง 
ชัดแจงวาบุคคลนั้นจะนําไปใชในการผลิต
ยาเสพติด ถือวาเปนผูรวมกระทําความผิด 
ฐานผลิตยาเสพติดเสียเอง และรับโทษ 
เทากับผูผลิตยาเสพติด 

 

- การลงโทษปรบั
ในทางอาญา 
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ตารางที่ 3.6 (ตอ) 
 

มาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑฯ 
ประเทศ 

สารตั้งตนและ
เคมีภัณฑท่ี
ควบคุม 

มาตรการทางอาญา 
มาตรการทาง
ทรัพยสิน 

สปป.
ลาว 

ควบคุมสารเคมี
ท่ีใชในการผลิต
ยาเสพติดตาม
กฎหมายอาญา
ของ สปป.ลาว 
มาตรา 146 

- ผลิตคาขายจําหนายหรือมยีาเสพติดไวใน
ลาว เชนเฮโรอนี มอรฟน โคเคน ยาอี  
ยาบา สารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติด 

 

- การลงโทษปรบั
และริบทรัพยสิน
ในทางอาญา 

สหภาพ
พมา 

 

ควบคุมสารเคมี
จํานวน 6 ชนิด 
ไมครบตาม
อนุสัญญาฯ  
ค.ศ.1988 

- ผลิต จําหนาย ขาย นําเขาและสงออกซึง่
ยาเสพติดฯ หรือสารเคมีซึ่งเปนสารตั้งตนที่
ใชในการผลิตยาเสพติด 

- พยายามกระทําความผิด สมคบ จัดตั้งองคกร 
บริหารจัดการ หรือใหความชวยเหลอืทาง
การเงินแกผูกระทําความผิดตามกฎหมาย 

- แตตั้งขอสงวนไว 2ประการ คือ เรื่องการ 
สงผูรายขามแดน และเรื่องการระงับ 

 ขอพิพาท 

ไมมีมาตรการทาง
ทรัพยสิน 

กัมพูชา ควบคุมสารเคมี
ครบตาม
อนุสัญญาฯ  
ค.ศ.1988 

- ขอหาผลิต ขาย ซื้อ จําหนาย หรือคาระหวาง
ประเทศซึ่งสารในตารางที่ 4 ตองกระทําเพื่อ
วัตถุประสงคในทางเวชกรรมและไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข  

 

- การลงโทษริบ 
ทรัพยสินและปรับ
ในทางอาญา 

 

 จากสภาพปญหาการดําเนินคดีกับสารตั้งและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด
ของไทย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีกับสารตั้งและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน ประเทศบราซิล 
ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ประเทศสหภาพพมา และประเทศเทศกัมพูชา แลว สามารถวิเคราะหขอดีและขอเสียได ดังนี้  
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 3.3.1 ขอดีของการมีมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งและเคมีภัณฑจําเปนที่ใช
ในการผลิตยาเสพติด  
   1)  ทําใหเห็นไดวา ประเทศที่มีมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกรณี จะไมคอยมี
ปญหาการลักลอบผลิตยาเสพติด หรือมีการลักลอบผลิตยาเสพติดประเทศนั้นก็สามารถควบคุมได 
ไมใหขยายตัวออกไป เชน ประเทศไทย ประเทศเยอรมัน และประเทศสหรัฐอเมริกา แตใน
ขณะเดียวกันประเทศที่ไมมีมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งและเคมีภัณฑจําเปนที่
ใชในการผลิตยาเสพติดที่ดีพอ จะมีปญหาการลักลอบผลิตยาเสพติดภายในประเทศของตน เชน 
ประเทศบราซิล ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) ประเทศสหภาพพมา และประเทศเทศกัมพูชา แมวาบางประเทศจะมีมาตรการการ
ลงโทษที่รุนแรงก็ตาม ก็ไมสามารถจะแกไขปญหาลักลอบผลิตยาเสพติดจากสารตั้งและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดได 
   2) ทําใหเห็นไดวา ประเทศที่มีมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกรณี สามารถบังคับ
ใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่ทั้งในดานการดําเนินคดีอาญาและคดีทรัพยสิน ซ่ึงจะ
สงผลใหผูกระทําความผิดในกระบวนการผลิตยาเสพติดไมสามารถหนีรอดจากกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งในคดีอาญาและคดีทรัพยสินไปได  
   3) ทําใหภาพลักษณของประเทศมีมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้ง
และเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกรณี ดีขึ้นใน
สายตาของประชาคมโลก แตถึงแมวาประเทศเหลานั้นจะพยายามปราบปรามยาเสพติดอยางไร 
แตหากไมมีมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกรณี  ยอมแสดงใหเห็นไดวาประเทศนั้นไมมีความ
จริงใจ และไมยอมใหความรวมมือตอการปราบปรามยาเสพติดของประเทศตางๆ และองคการ
ระหวางประเทศในการแกไขปญหายาเสพติด  
   4) ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายเพื่อดําเนินคดีกับสารตั้งและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดในระดับภูมิภาคและระดับโลก เนื่องจากกฎหมายของแต
ละประเทศมีสภาพแตกตางกันมากหรือไมสอดคลองกัน ไมสามารถใหความรวมทางกฎหมายกัน
ไดอยางเต็มที่    
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 3.3.2 ขอเสียของการมีมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งและเคมีภัณฑจําเปนที่
ใชในการผลิตยาเสพติด 
 สําหรับขอเสียของการมีมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด มีเพียงวา หากดําเนินคดีกับสารตั้งและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติด โดยไมพิจารณาขอเท็จจริงและขอกฎหมายใหรอบคอบ อาจทําผูบริสุทธิ์ตองไดรับ
ความเดือนรอนเปนอยางมากอันเปนการละเมิดสิทธิของบุคคลได  เพราะวาจากการที่ได
ทําการศึกษาถึงคุณสมบัติของสารตั้งและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่สามารถนําไป
ผลิตยาเสพติดไดก็ตาม แตตองคํานึงถึงคุณสมบัติของสารตั้งและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติดก็สามารถนําไปผลิตยารักษาโรค หรือผลิตภัณฑในทางอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญไดดวย 
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บทที่ 4 

วิเคราะหปญหาการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีกับ 
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด 

 
 จากการศึกษาและวิเคราะหบทที่ 1 ถึงบทที่ 3 ผูเขียนไดมุงเนนที่จะทําการศึกษาถึง
ปญหาการบังคับใชกฎหมายในประเด็นเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาและคดีทรัพยสินกับสารตั้งตน
และเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด รวมถึงปญหาการดําเนินการตอของกลางซึ่งเปน           
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด ตลอดจนปญหาการนําสืบและรับฟง
พยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีตั้งแตของกลางในคดียังเปนสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติดที่ผูกระทําความผิดไดตระเตรียมการจะนําไปผลิตยาเสพติด โดยไมตองรอใหมีการลง
มือผลิตยาเสพติดสําเร็จกอนจึงเขาจับกุม เนื่องจากในปจจุบันปญหาการลักลอบคาสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดไปผลิตยาเสพติดที่ยังปรากฏอยูอยางตอเนื่อง ไมวาจะอยู
ในรูปของสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด หรืออยูในรูปของเม็ดยารักษา
โรคหรือผลิตภัณฑซ่ึงมีสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดผสมอยู โดยเฉพาะ
การลักลอบลําเลียงสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด จากประเทศไทยไป
ผลิตในตางประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเปนพื้นที่ทางผานของสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใช
ในการผลิตยาเสพติดไปยังประเทศตางๆ ไดสะดวก โดยมีรูปแบบของการลักลอบนําสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดหลายรูปแบบ ซ่ึงจะเห็นไดวาสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดนั้น โดยคุณสมบัติของตัวมันเองแลวเปนไดทั้งสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยารักษาโรค  ใชในการผลิตในเชิงอุสาหกรรมและพาณิชย             
และในทางวิทยาศาสตร แมวารัฐจะไดพยายามนํามาตรการตางๆ มาควบคุมการลักลอบลําเลียง           
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด เพื่อปองกันการแพรกระจายของสารตั้งตน
และเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดเพื่อนําไปใชในการผลิตยาเสพติดแลวก็ตาม                
แตปญหาดังกลาวก็ยังคงมีอยูและจะทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับ อีกทั้งมีแนวโนมวาการผลิต              
ยาเสพติดประเภทสังเคราะหในประเทศไทยจะเริ่มหวนคืนกลับมาอีกครั้ง ฉะนั้นเพื่อเปนการ
ปองกันและปราบปรามการผลิตยาเสพติดที่เกิดมีขึ้นในอนาคต ประเทศไทยจําเปนจะตองบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสวนของการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด ประกอบกับจากและวิเคราะหปญหาทางกฎหมาย
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เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต        
ยาเสพติด ยังมีขอบกพรองอยูหลายประการ หากหนวยงานที่มีหนาที่ในการปราบปรามยาเสพติดให
ความสนใจในปญหานี้เทาที่ควร ก็สามารถที่จะดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเกี่ยวกับสารตั้งตน
และเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดไดกอนที่ผูกระทําความผิดจะไดมีการลงมือกระทํา
ความผิดฐานผลิตยาเสพติดสําเร็จ ไมจําเปนตองรอจนถึงขั้นลงมือกระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติด 
ดังนั้นในการศึกษาและวิเคราะหในบทที่ 4 นี้ ผูเขียนมุงเนนในเรื่องการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่นํามาใชเพื่อผลิตยาเสพติดเทานั้น 
 อยางไรก็ดี กระบวนการผลิตยาเสพติด ถือวาเปนความลับของทางราชการ และเพื่อ
ความปลอดภัยตอความมั่นคงของประเทศ ผูเขียนจึงมีความจําเปนตองนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตยาเสพติดไวพอสังเขปเทานั้น เพื่อปองกันมิใหบุคคลผูประสงคจะกระทําความผิด
เกี่ยวกับการผลิตยาเสพติดนําขอมูลในสวนนี้ไปใชประโยชนได   
 
4.1  วิเคราะหปญหาการดําเนินคดีอาญากับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนท่ีใชในการผลิตยาเสพติด 
 ในอดีตหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการปราบปรามยาเสพติด จะมุงเนนเฉพาะแตใน
การจับกุมปราบปรามแหลงผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ตอเมื่อผูกระทําความผิดไดมีการลงมือผลิต
ยาเสพติดเปนที่เรียบรอยแลว เพราะลักษณะของการดําเนินคดีประเภทนี้จะไมคอยมีความยุงยาก
ซับซอนมากนัก และการกระทําของผูกระทําความผิดครบองคประกอบความผิดฐานผลิตยาเสพติด
แลว อีกทั้งมีพยานหลักฐานชัดเจนทั้งในสวนของพยานบุคคล (เจาหนาที่ผูสืบสวนจับกุม) และ
พยานวัตถุ (ยาเสพติด) ประกอบกับเจาหนาที่ผูทําการตรวจคนจับกุมและดําเนินคดีไมตองมีความ
เสี่ยงในการถูกฟองรองดําเนินคดี  
 แตอยางไรก็ดี ในปจจุบันหนวยงานที่มีหนาที่ในการปราบปรามยาเสพติด กําลังมุงเนน
ไปถึงการจับกุมปราบปรามและการดําเนินคดีแหลงผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมายตั้งแตเร่ิมตนที่ของ
กลางยังเปนสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่เตรียมการจะนําไปใชใน 
การผลิตยาเสพติด ไมวาจะอยูในรูปของสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด
โดยเฉพาะ หรืออยูในรูปของยารักษาโรค หรือในรูปของผลิตภัณฑหรือวัตถุใดๆ ก็ตาม โดยไมตอง
รอใหมีการผลิตยาเสพติดสําเร็จกอนจึงเขาทําการตรวจคนจับกุม โดยการนํามาตรการสมคบตาม
มาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ               
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาใชบังคับเพื่อเปนการอุดชองวางของกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการคา
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด หรือการผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมายได 
เพราะในปจจุบันกลุมนักคายาเสพติดตองการที่จะลดตนทุนในการผลิต และลดความเสี่ยงที่จะถูก
จับดําเนินคดี โดยการลดขั้นตอนในการผลิตยาเสพติดลง ทําใหสามารถผลิตยาเสพติดไดเร็วข้ึน
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กวาเดิม อันมีผลทําใหเปนการลดอัตราการเสี่ยงที่ถูกจับกุมดําเนินคดีดวย อีกทั้งเมื่อผลิตสําเร็จแลว 
ก็จะถูกลักลอบไปสูการคาในตลาดโลกในชวงระยะเวลาที่รวดเร็วมาก ทําใหเจาหนาที่ผูสืบสวน
สอบสวนติดตามไมทัน หรือบางกรณีเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดไมมีกฎหมาย
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว หรือบางกรณีสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติดมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว แตไมสามารถดําเนินคดีกับตัวการ
ใหญหรือนายทุนผูอยูเบื้องหลังการผลิตยาเสพติดได หรือไมสามารถทําการริบทรัพยที่ไดมาจาก
การคาสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด หรือการผลิตยาเสพติดของผูกระทํา
ความผิดหรือผูเกี่ยวของได ทําใหปญหาการลักลอบคาสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติดไมหมดสิ้นไป และปญหาการผลิตยาเสพติดอาจหวนกลับคืนมาในอนาคตได จาก
ปญหาดังกลาว ผูเขียนจึงขอกลาวมุงเนนไปที่การนํามาตรการสมคบและมาตรการริบทรัพยตาม
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาใช
บังคับกับกรณีของกลางที่ยึดมาไดนั้นเปนสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่
มีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่
ไมมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว  
 สําหรับในการเขาตรวจคนจับกุมของเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่ในการปราบปราม             
ยาเสพติดไมวาจะเปนการตรวจคนแหลงผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือตรวจคนตัวผูตองสงสัยวา
คายาเสพติดก็ดี โดยสามัญสํานึกของความเปนเจาหนาที่แลว ส่ิงของหรือพยานหลักฐานที่เจาหนาที่
ตองการพบมากที่สุดก็คือ พยานหลักฐานของกลางที่เปนยาเสพติดหรือสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่มีกฎหมายบัญญัติ เปนความผิดและกําหนดโทษไวตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 หรือ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
พ.ศ. 2518 หรือ พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 หรือพระราชบัญญัติควบคุม
โภคภัณฑ พ.ศ. 2495 หรือ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงลวนแตมีกฎหมายเฉพาะ 
เร่ืองบัญญัติใหเปนความผิดและมีบทลงโทษรองรับอยูแลว เชน อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic 
Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride) ซ่ึงเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ก็สามารถดําเนินคดีในฐานความผิดมีไวในครอบครอง
หรือหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายไดแลวแตกรณี ดังนั้น ถาพบของกลางดังกลาว ก็คงไมมี
ปญหาในการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่บัญญัติไวเฉพาะนั้นแตประการใด  
 ในการเขาตรวจคนจับกุมแหลงผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย โดยท่ัวไปสิ่งที่พบมักจะ
ประกอบไปดวย 
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 1) ตัวผูตองสงสัย ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลในระดับปฏิบัติการ หรือหัวหนาระดับปฏิบัติการ 
เชน ผูลําเลียงสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด ผูคุมกันแหลงผลิตยาเสพติด
นักวิทยาศาสตร หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือแมกระทั้งผูควบคุมแหลงผลิต            ยาเสพติด  
 2)  ยาเสพติดหรือสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด  
 3)  อุปกรณในการผลิตยาเสพติด 
 4)  พยานหลักฐานอื่น เชน โทรศัพทเคล่ือนที่ บัญชีธนาคาร และเอกสารตางๆ เปนตน  
  ดังนั้น หากมีการลงมือผลิตยาเสพติด เชน ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป 
สังเคราะหทางวิทยาศาสตร และไดผลผลิตสุดทายเปนยาเสพติดแลว ไมวาจะเปนเฮโรอีน ยาบา          
อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride) ซ่ึงเปนยาเสพติดให
โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 หรือสารเสพติดอ่ืนๆ เชน ซูโดอีเฟดรีน                
ซ่ึงเปนวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518             
เปนตน ก็จะเปนความผิดฐานผลิตยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทแลว           
แตกรณี หรือหากมีการลงมือผลิตยาเสพติด เชน ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปล่ียนรูป สังเคราะหทาง
วิทยาศาสตร แตยังไมไดผลผลิตเปนยาเสพติด ก็คงมีความผิดฐานพยายามผลิตยาเสพติดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80 ซ่ึงบัญญัติวา ผูใดลงมือกระทําความผิดแตกระทําไปไมตลอด 
หรือกระทําไปตลอดแลวแตการกระทํานั้นไมบรรลุผล ผูนั้นพยายามกระทําความผิด  
 แตอยางไรก็ตาม ในบางกรณีการที่เจาหนาที่ตัดสินใจเขาทําการตรวจคนและจับกุมที่
เร็วเกินไปอาจทําใหการตรวจคนจับกุมนั้น พบเพียงผูตองสงสัยวากระทําความผิดซึ่งอาจจะเปน
บุคคลในระดับปฏิบัติการ เชน ผูลําเลียงสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด 
นักวิทยาศาสตร หรือ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแลวแตกรณี และพบพยานหลักฐานของกลางในที่          
เกิดเหตุซ่ึงเปนเพียงพวกสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่ตระเตรียมไวเพื่อ
ผลิตยาเสพติดเทานั้น อันมีผลในทางกฎหมายวา ตัวผูตองสงสัยยังไมไดลงมือผลิตยาเสพติดอันจะ
เปนความผิดฐานพยายามผลิตยาเสพติด ซ่ึงสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด
เหลานี้ บางชนิดกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว หรือบางชนิดกฎหมายยังไมได
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวแตประการใด รวมถึงกรณีสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปน 
ที่ใชในการผลิตยาเสพติดอยูในรูปของยารักษาโรค หรือผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งกฎหมายยังไมได
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว อันเปนปญหาในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด ซ่ึงผูเขียนขอยกตัวอยางไวเปนกรณีศึกษา เชน  
 ตัวอยางที่ 1 จากการที่เจาหนาที่เขาทําการตรวจคนแหลงผลิตเฮโรอีนที่ผิดกฎหมายแลว 
ปรากฏวาพบสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตเฮโรอีน ซ่ึงเตรียมไวเพื่อผลิตเฮโรอีน 
โดยยังมิไดมีการลงมือผลิตเฮโรอีน ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชใน
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การผลิตยาเสพติดของกลางที่พบไดเปน 2 กรณี ในที่นี้ไมขอกลาวถึงการพบอุปกรณตางๆ ที่ใชใน
การผลิตซ่ึงสามารถนํามาใชเปนพยานหลักฐานได เพราะตองการกลาวเนนเฉพาะเรื่องสารตั้งตน
และเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดเทานั้น ไดแก 
 (1) กรณี พบ ปูนขาว แอมโมเนียมคลอไรด ถาน ฯลฯ เปนเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติด ประเภทเฮโรอีน และเคมีภัณฑจําเปนเหลานี้ ยังไมมีกฎหมายบัญญัติควบคุมใหเปน
ความผิดและกําหนดโทษไว 
 (2) กรณีพบ อะชิโตน อาเซติคแอนดไฮไดรด อีเทอร ฯลฯ เปนสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด ประเภทเฮโรอีน และสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนเหลานี้ 
มีกฎหมายบัญญัติควบคุมใหเปนความผิดและกําหนดโทษไว1  
 ตามตัวอยางขางตน เพื่อใหเห็นภาพองคประกอบของการนําสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตเฮโรอีนไปใชผลิตเฮโรอีน สามารถแสดงไดดวยแผนภูมิ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 1  อรรณพ ลิขิตจิตถะ.  (ม.ป.ป.).  การดําเนินคดีสารตั้งตนและเคมีภัณฑท่ีใชในการผลิตยาเสพติด.  หนา 
9. 
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STAGE / ขั้นตอน CHEMICALS USED / เคมีภณัฑที่ใช 

OPIUM / ฝน 

CRUDE MORPHINE / มอรฟน
ดิบ 

MORPHINE / มอรฟน 

HEROIN / เฮโรอีน 

HEROIN HYDROCHORIDE /  
เฮโรอีนไฮโดคลอไรด 

- ACETONE / อะซิโตน 
- TARTARIC ACID / กรดทารทาริก 
- ACTIVATED CHARCOAL/ ถาน 
- AMMONIA WATER/ น้ําแอมโมเนีย 

- ACTIC ANHYDRIDE/ อะเซติค แอน
ไฮดรายด 
- SODIUM CARBONATE/โซเดียม 
คารบอเนต 

- ACETONE / ETHER / MEK /  
- HYDROCHLORIC ACID 
อะซิโตน/ อีเทอร/เม็ก/กรดไฮโดรคลอริก 

HEROIN PRODUCTION / การผลิตเฮโรอีน 

- LIME / ปูนขาว 
- AMMONIA CHORIDE/ 
แอมโมเนีย คลอไรด 

ภาพที่ 4.1  แผนภูมิการผลิตเฮโรอีน 
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 ตัวอยางที่ 2 จากการที่เจาหนาที่เขาทําการตรวจคนแหลงผลิตโคเคนที่ผิดกฎหมายแลว 
ปรากฏวาพบสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตโคเคน ซ่ึงเตรียมไวเพื่อผลิตโคเคน โดย
ยังมิไดมีการลงมือผลิตโคเคน ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดเปน 2 กรณี กลาวคือ  
 (1) กรณีพบ คีโรซีน (Kerosene), ปูนขาว (Lime), น้ําแอมโมเนีย (Ammonia water) 
โปรตัสเซี่ยมเปอรแมนกาเนต(Potassium Permanganate) ฯลฯ เปนเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติดประเภทโคเคน และเคมีภัณฑจําเปนเหลานี้ ยังไมมีกฎหมายบัญญัติควบคุมใหเปน
ความผิดและกําหนดโทษไว  
 (2) กรณีพบ อาซีโทน(Acetone) อีเทอร(Ether) กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloricacid ) 
ฯลฯ เปนสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดประเภทโคเคน และสารตั้งตน
และเคมีภัณฑจําเปนเหลานี้ มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติควบคุมใหเปนความผิดและกําหนดโทษไว2   
 ตามตัวอยางขางตน เพื่อใหเห็นภาพองคประกอบของการนําสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตโคเคนไปใชในการผลิตโคเคน สามารถแสดงไดดวยแผนภูมิ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2  แหลงเดิม. 
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STAGE / ขั้นตอน CHEMICALS USED / เคมีภณัฑที่ใช 

COCA LEAVES / ใบโคคา 

COCAINE PASTE / แปงโคเคน
เหลว 

COCAINE BASE / โคเคนเบส 

COCAINE HYDROCHORIDE/  
โคเคน ไฮโดคลอไรด 

- KEROSENE / คีโรซีน 
- LIME / ปูนขาว 
- SULFURIC ACID / กรดซันฟูริก 

- SULFURIC ACID / กรดซันฟูริก 
- AMMONIA WATER/ น้ําแอมโมเนีย 
- POTASSIM PERMANGANATE/ 
โปตัสเซี่ยม เปอรแมนกาเนต (ดางทับทิม) 

- ACETONE / ETHER / MEK /  
- HYDROCHLORIC ACID 
อะซิโตน/ อีเทอร/เม็ก/กรดไฮโดรคลอริก 

COCAINE PRODUCTION / การผลิตโคเคน 

ภาพที่ 4.2  แผนภูมิการผลิตโคเคน 
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 ตัวอยางที่ 3 จากการที่เจาหนาที่เขาทําการตรวจคนแหลงผลิตยาบาแลว ปรากฏวาพบ
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาบา ซ่ึงเตรียมไวเพื่อผลิตยาบา โดยยังมิไดมีการลง
มือผลิตยาบา ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดเปน 2 กรณี กลาวคือ  
 (1) กรณีพบ แอลกอฮอล (Alcohol) กาซไฮโดรเจน (Hydrogen gas) แพลเลเดียม 
(Palladium) เปนเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดประเภทยาบา และเคมีภัณฑจําเปน
เหลานี้ ยังไมมีกฎหมายบัญญัติควบคุมใหเปนความผิดและกําหนดโทษ  
 (2) กรณีพบ อีเฟดรีน (Ephedrine) ซูโดรอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) คลอโรฟอรม 
(Chloroform) เปนสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดประเภทยาบา และสาร
ตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนเหลานี้ มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติใหเปนความผิดและกําหนดโทษไว3 

 ตามตัวอยางขางตน เพื่อใหเห็นภาพองคประกอบของการนําสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาบาไปใชในการผลิตยาบา สามารถแสดงไดดวยแผนภูมิ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 แหลงเดิม. 
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EPHEDRINE OR PSEUDO EPHEDRINE / 
อีเฟดรีน หรือ ซูโดอีเฟดรีน 

- RED PHOSPHORUS / 
ฟอสฟอรัสแดง 
- HYDRIODIC ACID 
กรดไฮดริโอดกิ 

INTERMEDIATE/ 
ผลผลิตระหวางทาง 

HYDROCHORIDE SALT/  
เกลือไฮโดรคลอไรด 

- PHOSPHORUS PENTACHLORIDE / 
ฟอสฟอรัส เพนทาคลอไรด  
- THIONYL CHLORIDE/ไทโอนีล คลอ
ไรด 
- ALCOHOL/ แอลกอฮอล  
- HYDROGEN GAS OR PALLADIUM/  
กาซไฮโดรเจน หรือ แพลเลเดียม 

 ILLICIT PRODUCTION OF METHAMPHETAMINE/ การผลิต    
เมทแอมเฟตามีนแบบผิดกฎหมาย 

HYDROCHLORIC ACID / 
กรดไฮโดรคลอริก 

METHAMPHETAMINE /       
เมทแอมเฟตามีน 

ภาพที่ 4.3  แผนภูมิการผลิตเมทแอมเฟตามนี (แบบผิดกฎหมาย) 
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 กรณีตัวอยางทั้งสามขางตนจะเห็นไดวา เปนเหตุการณหรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยูเสมอใน
การเขาตรวจคนจับกุมแหลงผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ไมวาจะในแหลงผลิตยาเสพติดในเมือง 
เชน โรงงาน บานพักอาศัย หรือโรงแรม หรือแหลงผลิตยาเสพติดในชนบท หรือปาลึก ฯลฯ ซ่ึงเปน
ปญหาในทางกฎหมายวาเจาหนาที่ผูทําการตรวจคนจะมีอํานาจดําเนินคดีกับบุคคลผูตองสงสัย และ
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดแตละประเภท เหลานี้อยางไร  
 จากปญหาในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต           
ยาเสพติดดังกลาวขางตนซึ่งเปนกรณีของกลางที่พบในที่เกิดเหตุเปนเพียงสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด และยังไมมีการลงมือกระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติด โดยวิธีการ 
ทํา ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะหทางวิทยาศาสตรดังกลาวนั้น แตปรากฏวา ของกลาง
ที่พบนั้นเปนเพียงสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่มีกฎหมายเฉพาะ
บัญญัติใหเปนความผิดและกําหนดลงโทษไว หรือเปนเพียงเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต                   
ยาเสพติดที่ไมมีกฎหมายบัญญัติใหเปนความผิดและลงโทษไว รวมถึงกรณีสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่อยูในรูปของยารักษาโรค หรือผลิตภัณฑตาง ๆ ซ่ึงยังไมไดมี
กฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวสําหรับตัวยารักษาโรค หรือผลิตภัณฑเหลานั้น อัน
อาจมีปญหาในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดเหลานัน้ได 
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนในปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับสาร
ตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดประเภทนี้ จึงมีความจําเปนตองแยก
ทําการศึกษาและวิเคราะหปญหาในการดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปน
ที่ใชในการผลิตยาเสพติดดังกลาวออกเปน 2 กรณี ดังนี้     

 4.1.1 วิเคราะหปญหาการดําเนินคดีอาญากับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต 
ยาเสพติดที่มีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว   
 กรณีสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดเปนของกลางที่พบใน
แหลงผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมายนั้น มีกฎหมายเฉพาะเรื่องบัญญัติใหเปนความผิดและมีบท
กําหนดโทษรองรับอยูแลว ก็คงไมมีปญหาเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ในการสืบสวนจับกุมผูตองสงสัยเพื่อดําเนินคดีในฐานความผิดเกี่ยวกับการครอบครอง ครอบครอง
เพื่อจําหนาย หรือการใชประโยชนสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดแลวแต
กรณี อันเปนความผิดตามกฎหมายเฉพาะเหลานั้น เชน   
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 ตัวอยางที่ 1 ถาของกลางที่พบเปน Acetic Anhydride อันเปนเคมีภัณฑจําเปนที่ใชใน
การผลิตเฮโรอีน และตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ไดกําหนดให 
Acetic Andydride เปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 สงผลใหเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ในการจับกุม
และดําเนินคดีในขอหาครอบครองหรือครอบครองเพื่อจําหนาย ซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 4   
 ตัวอยางที่ 2 ถาของกลางที่พบเปน Ephedreine อันเปนสารตั้งตนจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาบา และถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ซ่ึงเปนวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 2 สงผลใหเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินคดีในขอหาครอบครอง 
หรือ ครอบครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด   
 ตัวอยางที่ 3 ถาของกลางที่พบเปน Acetone ซ่ึงเปนเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
เฮโรอีน และเปนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อีกทั้งเปนสารระเหย 
ตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 ดังนี้ เจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ในการ
ดําเนินคดีตามที่กฎหมายทั้งสองฉบับกําหนดไวได เปนการกระทําความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมาย
ทั้ง 2 ฉบับ   
 วิเคราะหปญหา  
 ตัวอยางที่ 1 ในกรณีของกลางที่พบในแหลงผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมายเปน Acetic 
Anhydride อันเปนเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตเฮโรอีน และตามพระราชบัญญัติยาเสพติด 
ใหโทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 (4) ไดกําหนดให Acetic Andydride เปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
สามารถแยกวิเคราะหการดําเนินคดีตามกฎหมายยาเสพติด ไดดังนี้ 
 1) ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  
      เจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ในการจับกุมและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในขอหา
ครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตามมาตรา 26 วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา 74 หรือ
ครอบครองเพื่อจําหนาย ซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตามมาตรา 26 วรรคสอง ประกอบมาตรา 
73 แลวแตกรณีได   
 2) พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. 2534  
 นอกจากดําเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 แลว 
เจาหนาที่ยังอาจดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดดังกลาวในความผิดฐานสมคบกัน เพื่อกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา 8 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ได ถาผูกระทําความผิดมีการสมคบโดยการตกลงกัน
ตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในฐานความผิดมีไวในครอบครองเพื่อ
จําหนาย ซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 4 และเปนกรณีไดมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
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เพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกันแลว อีกทั้ง Acetic Anhydride เปนเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติดในชนิดที่ 5 จากทั้งหมดมีจํานวน 25 ชนิดตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตาม
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534  
 สวนขอหาครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ไมสามารถดําเนินคดีขอหา
สมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได เพราะมูลเหตุชักจูงใจเพื่อกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดนั้น หมายถึง ความผิดตามที่บัญญัติในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติมาตรการใน
การปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 คือ การผลิต นําเขา สงออก จําหนาย 
หรือ มีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติด และใหหมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน 
ชวยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิดดังกลาวเทานั้น มิไดบัญญัติถึงขอหาครอบครองซึ่ง                      
ยาเสพติดไวดวย  
 แตอยางไรก็ตาม เจาหนาที่ยังอาจดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดดังกลาวในความผิด
ฐานสมคบกัน เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในขอหาผลิตเฮโรอีนตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ได 
ถาผูกระทําความผิดมีการสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับ  
ยาเสพติดในฐานผลิตเฮโรอีนไดดวย แมยังไมลงมือผลิตเฮโรอีนก็ตาม  
 ตัวอยางที่ 2 ในกรณีของกลางที่พบเปน Ephedreine อันเปนสารตั้งตนจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาบา และตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ไดกําหนดให 
Ephedreine เปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 สามารถแยกวิเคราะหการดําเนินคดี
ตามกฎหมายยาเสพติด ไดดังนี้ 
 1)  ความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518   
   เจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินคดีในขอหาครอบครองหรือใชประโยชน
ตามมาตรา 106 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 62 วรรคหนึ่ง หรือ ครอบครองหรือใชประโยชนเกิน
ปริมาณที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด4 (ปริมาณคํานวณเปนสาร
บริสุทธิ์เกิน 0.5 กรัม หรือประมาณ 25 เม็ด ตามมาตรา 106 ทวิ ประกอบมาตรา 62 วรรคหนึ่ง   

                                                           

 4  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 104)  พ.ศ. 2541 เรื่อง กําหนดปริมาณการมีไวในครอบครอง
หรือใชประโยชนซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2.  (2541, 15 มิถุนายน).  ราชกิจจานุเบกษา. เลม 
115, ตอนพิเศษ 48 ง.   
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 2) พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534  
  แมวา Ephedreine จะเปนยาเสพติดในจํานวน 25 ชนิดตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 
ออกตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 
และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ก็ตาม แตเจาหนาที่ไมสามารถดําเนินคดี
กับผูกระทําความผิดดังกลาวในความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด      
ตามมาตรา 8 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ.2534 ได ถึงแมวาผูกระทําความผิดมีการสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไป 
เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในขอหาครอบครองหรือใชประโยชนตามมาตรา 106 
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 62 วรรคหนึ่ง หรือ ครอบครองหรือใชประโยชนเกินปริมาณที่รัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด5 ตามมาตรา 106 ทวิ ประกอบมาตรา 62 วรรค
หนึ่งก็ตาม เพราะมูลเหตุชักจูงใจเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น หมายถึง ความผิดตามที่
บัญญัติในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ.2534 คือ การผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือ มีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซ่ึง
ยาเสพติด และใหหมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ หรือพยายามกระทําความผิด
ดังกลาวเทานั้น มิไดบัญญัติถึงในขอหาครอบครองหรือใชประโยชนตามมาตรา 106 วรรคหนึ่ง 
หรือ ครอบครองหรือใชประโยชนเกินปริมาณที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด6 ตามมาตรา 106 ทวิ ไวดวย  
  แตอยางไรก็ตาม เจาหนาที่อาจดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดดังกลาวในความผิด
ฐานสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ได ถาผูกระทําความผิดมี
การสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในฐานผลิต
ยาบาหรือเมทแอมเฟตามีน เพราะความผิดฐานผลิตยาบาหรือเมทแอมเฟตามีน เปนความผิดตามที่
บัญญัติในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 ประกอบกับยาบาหรือเมทแอมเฟตามีน ก็เปนยาเสพติดในจํานวน 25 ชนิดตาม
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด

                                                           

 5  แหลงเดิม. 
 6  แหลงเดิม. 
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เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2545) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ดวย    
  ตัวอยางที่ 3 ถาของกลางที่พบเปน Acetone ซ่ึงเปนเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
เฮโรอีน และตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชกําหนดปองกันการใช 
สารระเหย พ.ศ. 2533 เจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินคดีตามที่กฎหมายทั้งสองฉบับ
กําหนดไวได เปนการกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ แตเจาหนาที่ไมสามารถดําเนนิคดกีบั
ผูกระทําความผิดดังกลาวในความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533  
ตามมาตรา 8 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ.2534 ได เพราะวาในกรณีของ Acetone ไมไดเปนยาเสพติดในจํานวน 25 ชนิด ตาม
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2545) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534            
แตอยางไรก็ตามเจาหนาที่ยังอาจดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดดังกลาวในความผิดฐานสมคบกัน
เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได ถาผูกระทําความผิดมีการสมคบ 
โดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในฐานผลิตเฮโรอีน 
ได เพราะวาเฮโรอีนเปนยาเสพติดในจํานวน 25 ชนิดตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตาม
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 

 4.1.2 วิเคราะหปญหาการดําเนินคดีอาญากับเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่ยังไมม ี
กฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว 
 ในบางครั้งเจาหนาที่ผูทําการสืบสวนไดตัดสินใจเขาทําการตรวจคนแหลงผลิต
ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย แตปรากฏวาพบเพียงพยานหลักฐานที่เปนเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ 
ผลิตยาเสพติดที่ยังไมมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว เชน ปูนขาว แอมโมเนียม-
คลอไรด,  คีโรซีน, น้ําแอมโมเนีย, โปรตัสเซี่ยมเปอรแมนกาเนต,  แอลกอฮอล, กาซไฮโดรเจน และ 
แพลเลเดียม เจาหนาที่ผูทําการตรวจคนไมอาจดําเนินคดีกับเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต                 
ยาเสพติดเหลานั้นได เพราะเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดเหลานั้นไมมีกฎหมายบัญญัติ
ควบคุมกําหนดใหเปนความผิดและกําหนดโทษไวแตอยางใด แตอยางไรก็ตามเพื่อเปนการบงัคบัใช
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กฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนการควบคุมอาชญากรรมประเภทรายแรงเชนนี้ใหไดผลและ
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เจาหนาที่ผูทําการตรวจคนควรตองดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ประเภทนี้ในขอหาฐานสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในฐานผลิตยาเสพติดตาม 
มาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ           
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 ได ถาปรากฏขอเท็จจริงวาการกระทํานั้นครบองคประกอบของความผิดฐาน
สมคบตาม มาตรา 8 วรรคหนึ่ง  
 จากองคประกอบความผิดาม มาตรา 8 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ที่ไดทําการศึกษามาแลว จะเห็นไดวา 
แมในการดําเนินคดีของโจทกจะไมมีประจักษพยานโดยตรง (Direct Evidence) ที่จะนํามาสืบให
ศาลเชื่อโดยปราศจากขอสงสัยก็ตาม แตโจทกอาจมีพยานหลักฐานแวดลอมกรณี (Circumstantial 
Evidence) อ่ืนๆ มาสืบประกอบนอกเหนือจากเคมีภัณฑของกลางที่พบและยึดไวแลว เพื่อนําไปสู
การพิสูจนขอเท็จจริงอื่นที่บงชัดวาขอเท็จจริงในประเด็นโดยตรงแหงคดีนั้นเปนอยางไร ตรงตามที่
จําเลยกับพวกไดสมคบตกลงกันจะไปกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม ดังตัวอยางดังนี้  
 ตัวอยางที่ 1 จากการสืบสวนของเจาหนาที่พบวา นายดําและนายแดง ซ่ึงเปนนักคา
ยาเสพติดไดมีการสมคบตกลงกันที่จะผลิตเฮโรอีน ที่จังหวัดเชียงราย ขณะที่เจาหนาที่เขาตรวจ
คนพบพยานหลักฐาน ดังนี้ ปูนขาว แอมโมเนียมคลอไรด ถาน ฯลฯ ซ่ึงลวนเปนเคมีภัณฑที่สามารถ
นําไปใชในการผลิตเฮโรอีนได แตเคมีภัณฑเหลานี้ยังไมมีกฎหมายยาเสพติดควบคุมใหเปน
ความผิด นอกจากนี้ยังพบอุปกรณตางๆ ที่อาจใชในการผลิตเฮโรอีนได และพยานหลักฐานอื่นๆ  
 ตัวอยางที่ 2 จากการสืบสวนของเจาหนาที่พบวานายขาวและนายเหลือง ซ่ึงเปนนักคา
ยาเสพติดไดมีการสมคบตกลงกันที่จะผลิตโคเคน ที่จังหวัดเชียงใหม ขณะที่เจาหนาที่เขาตรวจคน
จับกุมพบพยานหลักฐาน ดังนี้ คีโรซีน, ปูนขาว, น้ําแอมโมเนีย, โปรตัสเซี่ยม-เปอรแมงกาเนต ฯลฯ 
ซ่ึงลวนเปนเคมีภัณฑที่สามารถนําไปใชในการผลิตโคเคนได แตเคมีภัณฑเหลานี้ยังไมมีกฎหมาย
ควบคุมใหเปนความผิด นอกจากนี้ยังพบอุปกรณตางๆ ที่อาจใชในการผลิตโคเคนไดอีกจํานวนหนึง่ 
และพยานหลักฐานอื่น ๆ  
 ตัวอยางที่ 3 จากการสืบสวนของเจาหนาที่พบวานายหนึ่ง และนายสอง ซ่ึงเปนนักคา
ยาเสพติดไดมีการสมคบตกลงกันที่จะผลิตยาบา ที่จังหวัดแมฮองสอน ขณะที่เจาหนาที่เขาตรวจ
คนพบพยานหลักฐาน ดังนี้  แอลกอฮอล (Alcohol) กาซไฮโดรเจน (Hydrogen gas) แพลเลเดียม 
(Palladium) ฯลฯ ซ่ึงลวนเปนเคมีภัณฑที่สามารถนําไปใชในการผลิตยาบาได แตเคมีภัณฑเหลานี้ยัง
ไมมีกฎหมายควบคุมใหเปนความผิด นอกจากนี้ยังพบอุปกรณตางๆ ที่อาจใชในการผลิตโคเคนได
อีกจํานวนหนึ่ง และพยานหลักฐานอื่นๆ  
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 วิเคราะหปญหา 
 ถาขอเท็จจริงฟงไดเปนยุติตามตัวอยางทั้ง 3 ดังกลาวขางตน เจาหนาที่ก็สามารถ
ดําเนินคดีในขอหาสมคบตกลงกันกระทําความผิดฐานผลิตเฮโรอีน หรือ สมคบตกลงกันกระทํา
ความผิดฐานผลิตโคเคน หรือ สมคบตกลงกันกระทําความผิดฐานผลิตยาบาตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง
ไดแลวแตกรณี โดยนําขอเท็จจริงในคดีมาปรับใหเขากับองคประกอบความผิดของกฎหมาย ดังนี้  
 องคประกอบความผิดประการแรก  “ตองมีบุคคลตั้งแตสองคนมาตกลงกัน”                 
กรณีตัวอยางทั้งสามที่สมมติขึ้นนี้มีบุคคลที่มาสมคบตกลงกันกระทําความผิดฐานผลิตเฮโรอีน 
2  คน คือ นายดํา และนายแดง หรือมีบุคคลที่มาสมคบตกลงกันกระทําความผิดฐานผลิตโคเคน 
2 คน คือ นายขาว และนายเหลือง หรือมีบุคคลที่มาสมคบตกลงกันกระทําความผิดฐานผลิตยาบา 
คือ นายหนึ่ง และนายสอง ซ่ึงการกระทําทั้งสามตัวอยางที่กลาวมา ไดมีการสมคบตกลงกันตั้งแต 
2 คนขึ้นไปแลว เขาองคประกอบความผิดฐานสมคบตกลงกันกระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติด
ประการแรก แลวแตกรณี 
 องคประกอบความผิดประการที่สอง “ตองมีการสมคบกัน” กรณีตัวอยางทั้งสาม 
ที่สมมติขึ้นนี้ ถาโจทกมีพยานหลักฐานไมวาจะเปนพยานบุคคลที่แอบฟงหรือแถบบันทึกเสียง 
การสนทนาตกลงกันที่จะไปผลิตเฮโรอีน ผลิตโคเคน หรือผลิตยาบาแลว ก็จะทําใหคดีมีน้ําหนัก
สมบูรณนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น หรือ แมแตโจทกจะไมมีประจักษพยานรูเห็นในขณะที่จําเลยทั้งสองได
ตกลงสมคบกันผลิตเฮโรอีน ผลิตโคเคน หรือผลิตยาบาดังกลาวก็ตาม แตโจทกมีพยานอื่นๆ มาสืบ
ประกอบได เชน มีรายงานการสืบสวนอยางเปนระบบ และมีการรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบเปน
ลําดับชั้น มีพยานบุคคลผูสืบสวนสะกดรอย พยานวัตถุพวกสารเคมีภัณฑตางๆ พรอมอุปกรณการ
ผลิต หรือพยานพฤติเหตุแวดลอมกรณีอ่ืนๆ ซ่ึงพยานหลักฐานเหลานี้ยอมแสดงไดวาบุคคลดังกลาว
ทั้งสองไดมีการกระทําการอันเปนการสมคบตกลงกันแลวแตกรณี  
 องคประกอบความผิดประการที่สาม “เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” กรณี
ตัวอยางทั้งสามที่สมมติขึ้นนี้ บุคคลทั้งสองดังกลาวไดตกลงสมคบกันโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อกระทํา
ความผิดฐานผลิตเฮโรอีน หรือผลิตโคเคน หรือผลิตยาบาแลว ซ่ึงทั้ง 3 กรณีดังกลาวขางตนครบ
องคประกอบของกฎหมายสมคบกันมาตรา 8 วรรคแลว กลาวคือ มีการสมคบกันเพื่อกระทํา
ความผิดฐานผลิตยาเสพติดใหโทษ สวนตัวยาเสพติดใหโทษที่จะผลิตไดแก เฮโรอีน โคเคน และ
ยาบา ซ่ึงตัวยาเสพติดใหโทษทั้ง 3 ชนิด เปนยาเสพติดในจํานวน 25 ชนิดตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 
2535) ออกตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 
2534 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 กําหนดไว   
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 องคประกอบความผิดประการที่ส่ี กรณีตัวอยางทั้งสามที่สมมติขึ้นนี้ บุคคลทั้งสอง 
ตางกระทําโดยรูอยูแลววาสิ่งที่ตนไดตกลงสมคบกัน เพื่อจะการกระทําความผิดฐานผลิตเฮโรอีน 
หรือโคเคน หรือยาบา โดยมุงประสงคที่จะไดรับเงินจากการจําหนายยาเสพติดที่ผลิตขึ้นนั้นแลวแต
กรณี  
 แตอยางไรก็ตาม กรณีตัวอยางทั้งสามที่สมมติขึ้นนี้ แมเจาหนาที่สามารถดําเนินคดีกับ
ผูตองหาทั้งสองในขอหาสมคบตกลงกันกระทําความผิดฐานผลิตเฮโรอีน หรือ สมคบตกลงกัน
กระทําความผิดฐานผลิตโคเคน หรือ สมคบตกลงกันกระทําความผิดฐานผลิตยาบา ตามมาตรา 8 
วรรคหน่ึงไดแลวแตกรณีก็ตาม แตเจาหนาที่ก็ไมมีอํานาจจับกุมผูตองหาทั้งสองไดในทันที 
เนื่องจากตองดําเนินการตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2534 กอน กลาวคือ เจาหนาที่ผูทําการสืบสวนตองไดรับอนุมัติจาก
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหทําการจับกุมหรือแจงขอหาแก
ผูกระทําความผิดตามมาตรา 6 หรือตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2534 กอน เพราะบทบัญญัติมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติ
มาตรการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2534 นี้มีเจตนารมณเพื่อให
ความคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูถูกกลาวหา และเพื่อปองกันมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจโดย 
มิชอบ โดยใหอํานาจเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงเปนฝายบริหาร
ตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐในการดําเนินคดีสมคบตามมาตรา 6 หรือมาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2534  
 จะเห็นไดวา แมเจาหนาที่จะมีอํานาจเขาทําการตรวจคนและดําเนินคดีกับผูตองหาทั้ง
สองในขอหาสมคบตกลงกันกระทําความผิดฐานผลิตเฮโรอีน หรือ สมคบตกลงกันกระทําความผิด
ฐานผลิตโคเคน หรือ สมคบตกลงกันกระทําความผิดฐานผลิตยาบา ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่งแหง
พระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2534 ไดก็ตาม 
แตในชั้นตรวจคนแหลงผลิตยาเสพติด เจาหนาที่ก็ไมสามารถที่จะทําการจับกุมผูตองหาทั้งสอง 
ไดในทันที แมวาผูตองหาทั้งสองจะไดกระทําความผิดฐานสมคบตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2534  
ซ่ึงหนาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 80 แลวก็ตาม อีกทั้งเมื่อเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมีคําสั่งอนุมัติใหทําการจับกุมหรือแจงขอหา 
แกผูกระทําความผิดตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2534 แลว เจาหนาที่ผูขออนุมัติตองรีบดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติ
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แลวรายงานใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดทราบโดยเร็ว7 กลาวคือ 
เจาหนาที่ขออนุมัติตองรีบดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อ
ดําเนินการยื่นคํารองขอตอศาลชั้นตนที่มีเขตอํานาจเหนือคดีนั้น เพื่อออกหมายจับผูกระทําความผิด
ฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในฐานผลิต
ยาเสพติดตอไป  
 
4.2 วิเคราะหปญหาการดําเนินคดีทรัพยสินในความผิดเกี่ยวกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปน       
ท่ีใชในการผลิตยาเสพติด 
 การกระทําความผิดเกี่ ยวกับสารตั้ งตนและเคมีภัณฑจํ า เปนที่ ใชในการผลิต                 
ยาเสพติด ถือวาเปนการกระทําความผิดอาญารายแรง เนื่องจากสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปน
เหลานั้นสามารถนําไปผลิตยาเสพติดไดเปนจํานวนมาก และเปนอาชญากรรมที่ยากตอการ
ปราบปราม ทั้งในแงของการแสวงหาพยานหลักฐาน และการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด แมวารัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของจะเรงรัดการแกไขปญหา          
อยางจริงจังและตอเนื่องก็ตาม แตการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นมีมูลเหตุจูงใจสูงมากใน
เร่ืองผลประโยชนเกี่ยวของกับเงินคาตอบแทนหรือผลกําไรจํานวนมหาศาล ทําใหผูกระทําความผิด
ประเมินผลวาคุมคาตอการเสี่ยงตอการถูกดําเนินการตามกฎหมาย จนทําใหผูกระทําความผิดไมมี
ความเกรงกลัวตอกฎหมาย แมวากฎหมายจะกําหนดบทลงโทษหนักถึงขั้นจําคุกตลอดชีวิตหรือ
ประหารชีวิตก็ตาม และหากถูกดําเนินคดียาเสพติด ก็อาจจะถูกดําเนินคดีเร่ืองการริบทรัพยสิน เชน  
ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 ซ่ึงไดบัญญัติบทลงโทษในทางริบทรัพยสินไวแลว อีกทั้งในการดําเนินคดี          
ยาเสพติดก็ยังมีชองวางที่ไมสามารถนําตัวการใหญ ซ่ึงเปนนายทุนผูอยูเบื้องหลังการคาสารตั้งตน
และเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดหรือการผลิตยาเสพติดมาลงโทษได เพราะวาใน
บางครั้งเจาหนาที่มักจะจับกุมปราบปรามไดเฉพาะผูกระทําความผิดในระดับปฏิบัติการที่อยูใกลชิด
กับแหลงผลิตยาเสพติด เชน ผู ลักลอบลําเลียงสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต                
ยาเสพติดและผูลงมือผลิตยาเสพติดเทานั้น เนื่องจากขาดพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวการ
ใหญหรือนายทุนผูอยู เบื้องการผลิตยาเสพติดเหลานี้  เพราะนักค ายาเสพติดได พัฒนาขีด
ความสามารถและพัฒนาตนเองใหเปนองคกรอาชญากรรม (Organized Crime) และขยายตัวออกไป

                                                           

 7  กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราบ
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ขอ 5 
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สูระดับประเทศในรูปของอาชญากรรมสากล (Universal Crime) มีการดําเนินงานที่สลับซับซอน มี
เครือขายเชื่อมโยงอยางเปนระบบ มีการปกปดรักษาความลับขององคกรไดดี อันเปนการยากตอการ
ปราบปรามและการแสวงหาพยานหลักฐานใหเพียงพอแกการพิจารณาและพิพากษาลงโทษของศาล
ได แมในบางครั้งอาจจะจับกุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดได และศาล
พิพากษาใหลงโทษก็ตาม แตก็ไมสามารถดําเนินคดีกับทรัพยสินของผูกระทําความผิดเหลานั้นได 
เนื่องจากไมมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการริบทรัพยสินได หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอ
แตกฎหมายบัญญัติไวไมครอบคลุมในทุกกรณี โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับฐานความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เชน ฐานครอบครอง หรือในสวนที่เกี่ยวกับชนิดของยาเสพติดหรือสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด ทําใหการปราบปรามเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจาก “เงิน” ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในวงการคาสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติดและการผลิตยาเสพติดยังไมถูกกําจัดไปดวย อีกทั้งความผิดเกี่ยวกับสารตั้งตนและ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดนั้นมีคุณลักษณะพิเศษแตกตางไปจากความผิดอาญา
ประเภทอื่นๆ ทั้งในแงผลประโยชนที่ผูกระทําผิดไดรับซึ่งมีมูลคามหาศาล และมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับอาชญากรรมอื่นๆ เชน การลักลอบหนีภาษีศุลกากร การคอรัปชั่นของ เจาหนาที่รัฐ 
ตลอดจนรวมไปถึงปญหาการฟอกเงินที่ไดมาจากการคายาเสพติดและธุรกิจที่ผิดกฎหมาย และ           
มีระบบการจัดการองคกรของตัวเอง สรางพลังอํานาจและแฝงเขาไปในบรรดาผู มีอิทธิพล               
ขาราชการ เจาหนาที่รัฐ หรือนักการเมือง ไมวาในระดับชาติหรือระดับทองถ่ิน 
 ดวยเหตุผลดังกลาวมา จะเห็นวา มีปญหาในการดําเนินคดีกับทรัพยสินของผูกระทํา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู กระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ในความผิดเกี่ยวกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติด ยังไมประสิทธิภาพเพียงพอตอการปราบปรามยาเสพติดใหสัมฤทธิผลได จึงเปนที่มา
ของการออกกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อนํามาอุดชองวางของ
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ตอมา 

 4.2.1 วิเคราะหปญหาการดําเนินคดีทรัพยสินในความผิดเกี่ยวกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑ        
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 
 ในการดําเนินคดีกรณีของกลางที่พบในแหลงผลิตที่ผิดกฎหมายเปนAcetic Anhydride 
อันเปนสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตเฮโรอีนและตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ไดกําหนดให Acetic Andydride เปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 เมื่อ
เจาหนาที่สามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในขอหาครอบครองเพื่อจําหนาย ซ่ึงยาเสพติดให
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โทษประเภท 4 และ Acetic Anhydride เปนสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด
ในจํานวน 25 ชนิดตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 
2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 ไดแลว ผลทางกฎหมายที่ตามมาทําใหเจาหนาที่สามารถดําเนินคดีกับ
ทรัพยสินของผูกระทําความผิดดังกลาวตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ได โดยไมจําตองพิจารณาคดีในความผิดฐานสมคบกันเพื่อ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในฐานความผิดมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายซ่ึงยาเสพติดให
โทษประเภท 4 ตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือในความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในความผิดฐานผลิตเฮโรอีน ซ่ึงเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 ตามมาตรา 8 วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 
อีกแตอยางใด เวนแตในกรณีความผิดฐานครอบครองเพื่อจําหนาย ซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
(Acetic Andydride) พยานหลักฐานไมชัดเจนเพียงพอที่จะฟงลงโทษจําเลย ก็ตองดําเนินการใน
ความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในฐานความผิดมีไวในครอบครองเพื่อ
จําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือในความผิดฐานสมคบกันเพื่อ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในความผิดฐานผลิตเฮโรอีนตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี 
 หรือในการดําเนินคดีกรณีของกลางที่พบเปน Ephedreine อันเปนสารตั้งตนจําเปนที่ใช
ในการผลิตยาบา ในการพิจารณาปญหาดําเนินคดีกับทรัพยสินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เปนไปในลักษณะเดียวกันกับตัวอยางที่ 1 
ที่กลาวมาขางตน 

 4.2.2 วิเคราะหปญหาการดําเนินคดีทรัพยสินในความผิดเกี่ยวกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดซึ่งมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 
 ตัวอยางที่ 1 ในกรณีของกลางที่พบในแหลงผลิตเฮโรอีน เปน Acetone ซ่ึงเปนเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตเฮโรอีน และตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราช
กําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 แมวาเจาหนาที่จะมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินคดี
ตามที่กฎหมายทั้งสองฉบับกําหนดไวไดก็ตาม แตก็ไมสามารถดําเนินคดีกับทรัพยสินของผูกระทํา
ความผิดรายนี้ไดเพราะวา Acetone ไมไดเปนยาเสพติดในจํานวน 25 ชนิดตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 
2535) ออกตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 
2534 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการ
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ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 แตอยางไรก็ตาม ถาเจาหนาที่สามารถ
ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดดังกลาวในความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดฐานผลิตเฮโรอีนตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ได เจาหนาที่ก็สามารถดําเนินคดีกับทรัพยสินตาม
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ได 
เพราะวาความผิดฐานสมคบกัน เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐานผลิตเฮโรอีน เปนความผดิ
ตามที่พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 
กําหนดไว และเฮโรอีน ก็เปนยาเสพติดในจํานวน 25 ชนิดตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตาม
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534    
 ตัวอยางที่ 2 ในกรณีของกลางที่พบเปน Ephedreine อันเปนสารตั้งตนจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาบา และตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ไดกําหนดให 
Ephedreine เปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 นอกจากเจาหนาที่จะมีอํานาจและ
หนาที่ในการดําเนินคดีในขอหาครอบครองหรือใชประโยชนวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท
ประเภท 2 หรือ ครอบครองหรือใชประโยชนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 เกิน
ปริมาณที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดไดแลว  เจาหนาที่ยังสามารถ
ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดดังกลาวในความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ตามมาตรา 8 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได ถาผูกระทําความผิดมีการสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้น
ไป เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในขอหาขายวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 
และเปนกรณีไดมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกันแลว เพราะ 
คําวา ขาย ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ไดให
ความหมายไววาคือ จําหนาย และถือวาเปนการจําหนายตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ดวย อีกทั้ง Ephedreine เปนสาร 
ตั้งตนจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดในจํานวน 25 ชนิดตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตาม
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 อีกทั้งเจาหนาที่ยังสามารถดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิดดังกลาวในความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 8 วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 
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ได ถาผูกระทําความผิดมีการสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในฐานผลิตยาบา หรือ เมทแอมเฟตามีน หรือ ไอซ แลวแตกรณี  
 ตามตัวอยางที่ 3 ถาของกลางที่พบเปน Acetone ซ่ึงเปนเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
เฮโรอีน และตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชกําหนดปองกันการใช 
สารระเหย พ.ศ. 2533 เจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินคดีตามที่กฎหมายทั้งสองฉบับ
กําหนดไวได เปนการกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ  แตอยางไรก็ตามเจาหนาที่ไม
สามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดดังกลาวในความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชกําหนดปองกันการใช
สารระเหย พ.ศ. 2533  ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ได เพราะวาในกรณีของ Acetone ไมได
เปนยาเสพติดในจํานวน 25 ชนิดตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 
(พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 ถึงกระนั้นก็ตาม เจาหนาที่ยังสามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดดังกลาว
ในความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได                  
ถาผูกระทําความผิดมีการสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดในฐานผลิตเฮโรอีน 
   ในกรณีที่ไดมีการตกลงสมคบกัน เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและ                 
ยาเสพติดที่จะกระทําความผิดนั้นเปนชนิดใดชนิดหนึ่งในจํานวน 25 ชนิด ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 
2535) ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ              
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ประกอบกับความผิด
หรือขอหาที่กระทํานั้นคือฐานใดฐานหนึ่ง ดังนี้ คือ ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครองเพื่อ
จําหนาย หรือ สนับสนุนชวยเหลือ พยายาม หรือสมคบกันในการกระทําความผิดตาม 5 ขอหาหลัก
(ผลิต นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครองเพื่อจําหนาย) ดังกลาวแลว แมจะไมพบตัวยาเสพติดชนิด
ใดชนิดหนึ่งเลย คงพบแตเคมีภัณฑที่ใชในการผลิตยาเสพติดดังกลาว และเคมีภัณฑชนิดนี้ก็ยังไมมี
กฎหมายควบคุมใหเปนความผิดก็ตาม แตเจาหนาที่ก็อาจดําเนินคดีในขอหาสมคบตกลงกันเพื่อ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในความผิดฐานผลิตยาเสพติดตามมาตรา 8 วรรค 1 ได 
 แตอยางไรก็ตาม แมวาจะมีผูกระทําความผิดฐานตกลงสมคบกัน เพื่อกระทําความผิด
ฐานผลิตยาเสพติด (เฮโรอีน) ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรการปราบปราม
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ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2534 แลวก็ตาม แตถาเจาหนาที่ผูสืบสวนตรวจคน
ไมสามารถทําการจับกุมบุคคลที่ผูตองสงสัยวาผูกระทําความผิดมีการตกลงสมคบกัน เพื่อกระทํา
ความผิดฐานผลิตยาเสพติด(เฮโรอีน)ได เพราะวา กรณีดังกลาวยังมิไดดําเนินการขออนุมัติ
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติ
มาตรการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2534 และยังมิไดดําเนินการ 
นําคําสั่งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไปดําเนินการเพื่อใหศาลออก
หมายจับ ดังนี้ เจาหนาที่ผูทําการตรวจคนจะมีอํานาจตรวจยึดทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด 
เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2534 ไดหรือไม  
 วิเคราะหปญหา 
  ในปญหากฎหมายขอนี้ แมจะมีบุคคลผูกระทําความผิดฐานสมคบกัน เพื่อกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฐานผลิตยาเสพติด) ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2534 แลวก็ตาม แต
หากบุคคลผูกระทําความผิดฐานสมคบกันดังกลาว  ยังมิไดดําเนินการขออนุมัติ เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติมาตรการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2534 และยังมิไดดําเนินการนําคําส่ัง
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดไปดําเนินการเพื่อใหศาลออกหมายจับ 
บุคคลนั้นก็ยังไมตกอยูในฐานะเปนผูตองหา เพราะยังไมไดถูกกลาวหาวาไดกระทําความผิดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (3) คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินหรือ
เลขาธิการ จึงไมมีอํานาจสั่งใหทําการตรวจสอบทรัพยสินหรือยึดทรัพยสินของบุคคลดังกลาวตาม
มาตรา 19 และมาตรา 20 ทําใหพนักงานเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินหรือเลขาธิการ ก็ไมมีอํานาจที่จะทําการตรวจสอบและยึดทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา 21 ประกอบมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมาตร 
การปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2534 ได     
 
4.3 วิเคราะหปญหาการดําเนินการตอของกลางซึ่งเปนสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนท่ีใชในการ
ผลิตยาเสพติด 
 จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาการดําเนินคดีกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใช
ในการผลิตยาเสพติด จะเห็นไดวา สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดนั้นมีอยู 
2 ประเภท คือ สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดประเภทที่มีกฎหมายเฉพาะ
กําหนดเปนความผิดและกําหนดโทษไวประเภทหนึ่ง กับเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด
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ประเภทที่ไมมีกฎหมายเฉพาะกําหนดเปนความผิดและกําหนดโทษไวอีกประเภทหนึ่ง ดังนั้นเมื่อ
เจาหนาที่ผูทําการตรวจคนจับกุมไดยึดสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด
มาแลว เจาหนาที่ผูทําการตรวจคนจับกุมจําตองพิจารณาประการแรกวา สารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดเหลานั้นๆ มีกฎหรือระเบียบใดมาบังคับเจาหนาที่ใหดําเนินการกับ
สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดของกลางเหลานี้หรือไม อยางใด ซ่ึง
สามารถแยกพิจารณาออกไดเปน 2 กรณี ดังตอไปนี้   

 4.3.1 วิเคราะหปญหากรณีของกลางเปนสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต            
ยาเสพติดซึ่งมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว  
 ตัวอยางที่ 1 กรณีของกลางในคดีที่พบในแหลงผลิตยาบาเปน Ephedrine หรือ 
Pseudoephedrine ซ่ึงของกลางทั้งสองชนิดเปนสารตั้งตนจําเปนที่ใชในการผลิตยาบา และเปน 
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ประเภท 2  ซ่ึงถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ 
ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518  
 ตัวอยางที่ 2 กรณีของกลางในคดีเปน Acetic Anhydride, N-acetylanthranilic Acid, 
Isosafrole, 3-4 Methylenedioxy-Phenyl-2-Propanone, 1-Phenyl-2-Propanone, Piperonal, Safrole, 
Anthranilic Acid, Phenylacetic Acid, Ergometrine, Ergotamine,  Lysergic Acid8 ซ่ึงของกลางทั้ง 
12 ชนิด เปนสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตเฮโรอีน, ยาบา, LSD, ยาอีฯ และจัดเปน
ยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ซ่ึงถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  
 ตัวอยางที่ 3 กรณีของกลางในคดีเปน Acetone ซ่ึงเปนเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
โคเคน และเปนสารระเหย ซ่ึงถูกควบคุมโดยพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533  
 วิเคราะหปญหา 
 ตามตัวอยางที่ 1, 2 และ 3 จะเห็นไดวา สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติด จํานวน 15 ชนิดเหลานี้ เปนของกลางในคดียาเสพติดที่ยึดมาไดจากแหลงผลิต                   
ยาเสพติดดังกลาวขางตน และเปนยาเสพติดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท 
พ.ศ. 2518 หรือเปนยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 หรือเปน         
สารระเหยตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 แลวแตกรณี จึงเปนทรัพยสิน 
ที่มีไวเปนความผิด ตองริบเสียทั้งสิ้น ไมวาจะเปนผูกระทําความผิดและมีผูถูกลงโทษตามคํา 
 

                                                           

 8  ทั้ง 12 ชนิดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4  ดังนั้น  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. 2522  
มาตรา 101 ทวิ กําหนดใหทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดกอนคดีถึงที่สุด สวนสารตั้งตนและเคมีภัณฑอื่นๆ  
ที่เหลืออีก 9 ชนิด ตองรอใหคดีถึงที่สุดกอน และตองพิจารณาดวยวาศาลสั่งในเรื่องของกลางเหลานั้นอยางไร 
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พิพากษาหรือไม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 และเจาหนาที่จะตองดําเนินการตอ
ยาเสพติดของกลางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจับ ยึดและตรวจพิสูจนยาเสพติด 
พ.ศ. 2537   

 4.3.2 วิเคราะหปญหากรณีของกลางเปนเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดซ่ึงไมมี
กฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว  
 ในกรณีที่เจาหนาที่ผูทําการสืบสวนพบวา ผูกระทําความผิดมีการตกลงสมคบกัน เพื่อ
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในฐานผลิตยาเสพติด และเขาทําการตรวจคนแหลงผลิต                   
ยาเสพติดพบเพียงเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด แตเปนเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติดที่ยังไมมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว เชน ปูนขาว,  แอมโมเนียม          
คลอไรด,  คีโรซีน,  น้ํา, แอมโมเนีย, โปรตัสเซี่ยมเปอรแมนกาเนต,  แอลกอฮอล, กาซไฮโดรเจน, 
แพลเลเดียม, Phosphorus และ Piperidrine ฯลฯ  เจาหนาที่ผูทําการตรวจคนจะมีอํานาจตรวจยึด
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดเหลานั้นไดหรือไม   
 วิเคราะหปญหา  
 ในปญหาการดําเนินการตอของกลางซึ่งเปนสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการ
ผลิตยาเสพติดเหลานี้ แมเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดบางชนิดยังไมมีกฎหมายเฉพาะ
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวก็ตาม ก็เพียงทําใหเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต 
ยาเสพติดเหลานั้น ไมเปนยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติดหรือตามกฎหมายเฉพาะ จึงไมเปนของ
กลางในคดียาเสพติด แตอยางไรก็ตามถามีการกระทําความผิดฐานสมคบกัน เพื่อกระทําความผิด
ฐานผลิตยาเสพติดในจํานวน 25 ชนิดตามกฎกระทรวง(พ.ศ. 2535) ซ่ึงออกตามความใน
พระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ประกอบมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
มาตรการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2534 ผูกระทํายอมมีความผิด
ฐานสมคบกันเพื่อกระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติด เพราะฉะนั้นเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติดเหลานั้นจึงเปนทรัพยสินซึ่งบุคคลมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิดตามมาตรา 33 แหง
ประมวลกฎหมายอาญา และเปนของกลางในคดีสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ฐานผลิตยาเสพติดตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2534 ซ่ึงมีผลในทางกฎหมายทําใหเจาหนาที่ผูตรวจคน
แหลงผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมายมีอํานาจที่จะทําการตรวจยึดเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต          
ยาเสพติดเหลานั้น เพื่อสงตอพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจหรือพนักงานสอบผูไดรับมอบหมายได 
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เพราะวาเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดจําเปนตองใชเปนพยานหลักฐานเพื่อประโยชน
ในการดําเนินคดีกับผูตองหาในคดีสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐานผลิต               
ยาเสพติดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 98 (1) และพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบมีอํานาจเก็บรักษาไวซ่ึงพยานหลักฐานจนกวาคดีจะถึงที่สุด ไมจําเปนตองสงของกลาง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจับ ยึดและตรวจพิสูจนยาเสพติด พ.ศ. 2537   
   
4.4 วิเคราะหปญหาการนําสืบพยานหลักฐานในความผิดเก่ียวกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปน 
ท่ีใชในการผลิตยาเสพติด 
 ในการดําเนินการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะใน
ความผิดเกี่ยวกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด ทั้งที่มีและไมมีกฎหมาย
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว จะตองอาศัยการดําเนินคดีที่มีประสิทธิภาพในหลาย
สวนประกอบเขาดวยกัน เริ่มตั้งแตการแสวงหาขอเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐาน 
ตลอดจนการดําเนินการฟองรองและการพิจารณาคดีของศาล จะตองเทาทันตอพฤติกรรมการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับการผลิตยาเสพติดของนักคายาเสพติดที่เดินนําหนากระบวนการบังคับใช
กฎหมายของฝายเจาหนาที่รัฐมาโดยตลอด และยังจะตองสนองตอบตอวัตถุประสงคในการคนหา
ความจริงเพื่อประโยชนตอกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ทําใหเกิดเปนปญหาในการดําเนินคดี
เพื่อที่จะนําตัวผูกระทําความผิดมาฟองรองลงโทษในหลายคดี จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาและ
วิเคราะหปญหาการนําสืบและรับฟงพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด 
 ในการนําพยานหลักฐานเขามาสืบในคดีเกี่ยวกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชใน
การผลิตยาเสพติดเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยนั้น ก็ตองปฏิบัติตามหลักกฎหมายลักษณะพยาน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ซ่ึงโดยหลักกฎหมายแลวโจทกสามารถอาง
พยานหลักฐานทุกชนิดเขามาสืบไดเสมอ แตตองเปนพยานชนิดที่มิไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํามั่น
สัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และหามมิใหโจทกอางจําเลยเปนพยานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 และมาตรา 232 ตามลําดับ จากหลักกฎหมาย
ดังกลาวทําใหคดียาเสพติดในหลาย ๆ  คดี ศาลตองพิพากษายกฟองโจทกไป เนื่องจากเปนพยาน
ชนิดที่มิไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น เชน 
วัตถุพยานหรือพยานเอกสารเปนพยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบ และในอีกหลายคดีที่ไมสามารถ
นําผูรวมกระทําความผิดดวยกันซึ่งเปนผูรูเห็นเหตุการณตางๆ มาดวยตนเอง มาเปนพยานได 
เนื่องจากกฎหมายหามมิใหโจทกอางจําเลยเปนพยาน ทําใหศาลตองพิพากษายกฟองเพราะวา
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พยานหลักฐานของโจทกมีแตเพียงพยานแวดลอมกรณี ไมมีประจักษพยานมาสืบใหเห็นวาจําเลย
เปนผูกระทําความผิด ดังตัวอยางตอไปนี้            
 ตัวอยาง จากการสืบสวนของเจาหนาที่พบวา นายดํา นายขาว นายเขียว และนายแดง ซ่ึง
เปนนักคายาเสพติดไดมีการสมคบตกลงกันที่จะผลิตเฮโรอีน ที่จังหวัดเชียงราย   
 นายดํา มีบทบาทเปนระดับหัวหนา /BOSS (นายทุนหรือตัวการใหญที่อยูเบื้องหลังคอย
ส่ังการ) จะไมอยูใกลชิดกับตัวยาเสพติด หรือสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติด หรือ ผูกระทําความผิดในระดับปฏิบัติการ/WORKER หรือ ระดับหัวหนาชุดปฏิบัติการ 
หรือแมกระท้ังอุปกรณการผลิตบางอยางที่สําคัญ เชน เครื่องอัดเม็ด, หัวตอกหรือพิมพยี่หอของ
ยาเสพติด เปนตน 
 นายขาว มีบทบาทเปน ระดับผูชวยหัวหนา/UNDER BOSS มีหนาที่ในการรวบรวม
ขอมูลขาวสารการดําเนินการและรายงานใหระดับหัวหนา/ BOSS ทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ส่ังการในกระบวนการผลิตยาเสพติด ตลอดจนมีหนาที่ในการรับคําสั่งและนโยบายจากระดับ
หัวหนา/ BOSS ไปดําเนินการ หรือถายทอดคําส่ังไปยังหัวหนาชุดปฏิบัติการ  
 นายเขียว มีบทบาทเปนระดับหัวหนาชุดปฏิบัติการ หรืออาจกลาวไดวามีหนาที่เปน
ผูจัดการทั่วไป กลาวคือ เปนผูที่รับคําสั่งจากหัวหนา โดยผานผูชวยหัวหนา เพื่อนําไปปฏิบัติใหเปน
รูปธรรม 
 นายแดง เปนระดับปฏิบัติการ /WORKER มีบทบาทหนาที่เปนผูลงมือปฏิบัติการตาม
คําส่ังของหัวหนาชุดปฏิบัติการ หรือระดับที่สูงกวา 
 หลังจากนั้นเจาหนาที่ไดเขาตรวจคนแหลงผลิตแลว ปรากฏวาพบพยานหลักฐานเปน
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตเฮโรอีน เชน อาซีโทน อาเซติคแอนดไฮไดรด  อีเทอร ฯลฯ ซ่ึงลวน
เปนเคมีภัณฑจําเปนที่สามารถนําไปใชในการผลิตเฮโรอีนได และเคมีภัณฑจําเปนเหลานี้ มี
กฎหมายเฉพาะควบคุมบัญญัติใหเปนความผิดและกําหนดโทษไว นอกจากนี้ยังพบอุปกรณตางๆ ที่
อาจใชในการผลิตเฮโรอีนได เชน เครื่องอัดเม็ดยาเสพติด หัวตอกเปนรูปสัญลักษณยาเสพติด
ประเภทหนึ่งประเภทใด อีกทั้งยังพบพยานหลักฐานอื่น ๆ และพบนายแดง อยูในแหลงผลิตเฮโรอีน
นั้นดวย  
 จากขอเท็จจริงตามตัวอยางและหลักกฎหมายที่ไดทําการศึกษาไวในบทที่ 3 ดังที่กลาว
ขางตน การที่โจทกจะนําพยานหลักฐานตางๆ มาสืบ ควรพิจารณาอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงความ
เปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกันโดยลําดับ เพื่อใหศาลเชื่อวาจําเลยไดกระทําความผิดฐานสมคบตาม
มาตรา 8 วรรค 1 จริงโดยปราศจากขอสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น การนําสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน
ความผิดของจําเลยกับพวกวาไดสมคบตกลงกันเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา 8 วรรค 1 จริง 
ควรจะมีแนวปฏิบัติในเรื่องของการนําสืบพยานหลักฐานอยางไร  
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 วิเคราะหปญหา   
 จากการศึกษาและวิ เคราะหขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ เกี่ ยวกับการนําสืบ 
พยานหลักฐานในคดีอาญา โดยเฉพาะในคดีสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับการผลิต                    
ยาเสพติดในกรณีของกลางเปนสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่ยังไมมี
กฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวตามมาตรา 8 วรรค 1 แหงพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 พบวามีปญหาการนําสืบ
พยานหลักฐานในประเด็นที่นาสนใจ และควรมีแนวทางปฏิบัติในเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐาน 
เพื่อมาประกอบการพิจารณาในการนําสืบพยานหลักฐานและการดําเนินคดีสมคบ เพื่อกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับการผลิตยาเสพติดตามมาตรา 8 วรรค 1 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ดังนี้  
 1. พยานวัตถุ  
  ในคดีอาญาโดยเฉพาะคดียาเสพติดโดยทั่วไปถือวาพยานวัตถุเปนพยานที่มี
ความสําคัญมาก เพราะถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ถาไมมีตัว
ยาเสพติดอยางหนึ่งอยางใด หรือในชั้นจับกุมเชื่อวา วัตถุตองสงสัยเปนยาเสพติด แตเมื่อผลพิสูจน
ออกมาปรากฏวาไมไดเปนยาเสพติด ศาลตองพิพากษายกฟอง เวนแตในคดียาเสพติดบางฐาน
ความผิด เชน ในคดีสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา 8 วรรค 1 แหง
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 แมไมมี
ตัวยาเสพติดเปนของกลางในคดี แตถามีพยานหลักฐานชัดเจนวามีการสมคบตกลงกัน เพื่อกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ก็เปนความผิดฐานสมคบได เพียงแตตองมีพยานหลักฐานบงชี้ไดวาจะมี
การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (นักกฎหมายบางทานเรียกการสมคบกันลักษณะนี้วา “สมคบ
แหง” หมายความวา สมคบกัน เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แตไมมีของกลางยาเสพติด) 
ซ่ึงในการดําเนินคดีลักษณะนี้มีนอยมาก แตอยางไรก็ตามก็ถือวา เปนการบังคับใชกฎหมาย 
ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 ดังนั้น พยานวัตถุพวกสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดตางๆ 
และอุปกรณการผลิต เชน เครื่องอัดเม็ดยาบา, เครื่องผสมยาบา,เครื่องอบสารเคมีที่ยึดมาไดเหลานี้
เปนพยานหลักฐานสําคัญที่จะตองนําสืบใหเห็นมูลเหตุชักจูงใจในการกระทําความผิดฐาน 
ผลิตยาเสพติด หรือที่เรียกกันวา “พฤติการณประกอบการกระทํา” ดังนั้นโจทกตองแสดงพยาน 
หลักฐานใหศาลเห็นโดยปราศจากขอสงสัยวา พยานวัตถุดังกลาวเหลานั้นที่ตรวจยึดมาไดจากแหลง
ผลิตยาเสพติดสามารถนําไปผลิตยาเสพติดได และยาเสพติดที่จะไดมาจากการผลิตเปนยาเสพติด 
ในจํานวน 25 ชนิดตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2545) 
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ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. 2534 และพยานวัตถุเหลานั้นตองไดมาโดยชอบดวยกฎหมายมิใชเปนพยานวัตถุที่เจาหนาที่
ผูตรวจคนจับกุมไดจัดหาหรือทําขึ้นมาเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 
ซ่ึงเจาหนาที่อาจกระทําไดโดยแสดงความบริสุทธิ์ในตัวเจาหนาที่กอนเขาตรวจคนจับกุม ตอจากนั้น
ก็บันทึกภาพ V.D.O. หรือถายภาพเคมีภัณฑของกลางเหลานั้นไวกอนที่จะมีการเคลื่อนยาย ทั้งนี้อาจ
ใหผูตองสงสัยเปนผูนําชี้ของกลางดังกลาวดวย   
 2. พยานเอกสาร   
  โดยปกติแลวในการเขาทําการตรวจคนแหลงผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย จะพบ
พยานเอกสารหลายอยางที่นาจะเปนประโยชนอยางมากตอรูปคดี แตก็มีอยูไมนอยท่ีเจาหนาที่ผูเขา
ตรวจคนจับกุมมักมองขามสิ่งเหลานี้ไป เชน 
  1)   ใบเสร็จสั่งซ้ือสารตั้งตนและเคมีภัณฑตางๆ หรืออุปกรณตางๆ ตลอดจนสูตรเคมี
ที่ใชในการผลิตยาเสพติด อันเปนพยานหลักฐานที่สนับสนับขอเท็จจริงที่วา ผูกระทําความผิดมี
เจตนาที่จะผลิตยาเสพติด 
  2)   ในกรณีจับกุมผูตองหาได ควรทําบันทึกการจับกุมอยางละเอียดและใหถูกตอง
ตรงกับความเปนจริงมากที่สุดและตองกระทําในโอกาสแรกที่สามารถทําได โดยใหเจาหนาที่ผูทํา
การจับกุมจริงๆ เทานั้น เปนผูลงลายมือช่ือจับกุม สวนผูที่ไมไดเขารวมจับกุมไมควรลงลายมือดวย
เพราะไมแนวาจะถูกอางเปนพยานในศาลหรือไม และถาถูกอางเปนพยานแลวอาจเบิกความเปน
พิรุธและขัดตอความเปนจริงที่พยานอื่นๆ ไดเบิกความไวอันเปนผลเสียตอรูปคดีและอาจทําใหศาล
ยกฟองในที่สุด  
  3)   ในปจจุบันบันทึกคําใหการรับสารภาพ กฎหมายหามมิใหศาลรับฟงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  84 แตอยางไรก็ตามหากผูตองหาไดใหขอมูล 
ที่สําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
ตอเจาหนาที่ตามมาตรา 100/2 แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 เจาหนาที่ควรจัดให
ผูตองหาทําบันทึกการใหถอยคําของผูตองหาเองโดยละเอียดชัดเจนและตองใหผูตองหาเขียนบันทึก
ดวยตนเองและลงลายมือช่ือดวย ถาสามารถทําได อันเปนพยานหลักฐานที่สามารถทําไดเนื่องจาก
ไมไดเปนคําใหการรับสารภาพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 84 เพื่อใหศาล
เห็นวา จําเลยสมัครใจเขียนบันทึกการใหถอยคําของผูตองหาจริงไมใชเกิดจากการขมขูหรือถูก 
ทําราย ในกรณีที่ผูตองหาไมยอมเขียนและลงลายมือช่ือในบันทึกการใหถอยคําดวยตนเอง ซ่ึงเปน
เพราะเขียนหนังสือไมได คงเพียงแตใหการดวยวาจาเทานั้นกรณีนี้เจาหนาที่ตองบันทึกคําใหการเอง
แลวอานใหผูตองหาฟงพรอมทั้งลงลายมือช่ือ หรือลายพิมพนิ้วมือ หรือประทับตรา หรือ
เครื่องหมายอื่นทํานองเดียวกันนั้นก็ได โดยการบันทึกภาพ V.D.O. หรือถายภาพไว ทั้งนี้เพื่อเปน
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การปองกันมิใหจําเลยใหการปฏิเสธในชั้นศาลวาการที่ลงลายมือช่ือในบันทึกการใหถอยคําในชั้น
ของเจาพนักงาน ผูจับกุมหรือพนักงานพนักงานสอบสวนเพราะถูกทํารายหรือขมขูนั้น ซ่ึงศาลก็เคย
อางเหตุเชนนี้มาแลว ในการไมยอมรับฟงพยานหลักฐานดังกลาว ทําใหพยานหลักฐานดังกลาวเปน
พยานหลักฐานที่รับฟงไมได ดังนั้น อาจเตรียมการแกไขไวกอนดังนี้   
   (1) ใหผูตองหาลงลายมือช่ือหลายแหง (เกิน 2 แหงขึ้นไป) ในบันทึกการให
ถอยคําหนาเดียวกัน  
   (2) ถายภาพผูตองหาขณะลงลายมือช่ือ โดยที่อยูในอาการปกติหรือยิ้มแยม
แจมใสไมสออาการวาถูกบังคับหรือขูเข็ญวาจะถูกทํารายแตประการใด  
   (3) ลงลายมือช่ือตอหนาพยานคนอื่นๆ ที่ไมไดมีสวนไดเสียในคดีนอกเหนือ 
จากเจาพนักงานผูจับกุมหรือพนักงานสอบสวนเจาของคดี   
  4)  บันทึกรายงานการสืบสวนสะกดรอยของผูตองสงสัยวากระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดกอนมีการจับกุม เชน ผูตองหาไดไปพบปะกับใครบาง มีประวัติการคายาเสพติด
เหมือนกันหรือเปลา ไปพบเมื่อไร ที่ไหน พรอมกับถายภาพหรือบันทึกวีดีโอ ในสวนของบันทึก
การสืบสวนนี้ เคยมีปญหาวาศาลไมยอมรับฟงเนื่องจากเจาหนาที่เปนผูจัดทําบันทึกเหลานี้เองทั้งส้ิน 
โดยจําเลยมิไดรับรูดวย จึงอาจมีการกลั่นแกลงจําเลยได ดังนั้นเพื่อใหศาลยอมรับฟงบันทึกรายงาน
การสืบสวนดังกลาว ควรใหเจาหนาที่ผูทําการสืบสวนสะกดรอยและผูบังคับบัญชาที่นาเชื่อถือ ซ่ึง
รับทราบรายงานบันทึกนี้มาโดยตลอดนั้นไปเบิกความและรับรองบันทึกนั้นตอหนาศาล ขอสําคัญ
อีกประการหนึ่งคือบันทึกรายงานการสืบสวนสะกดรอยเหลานี้จะตองมีการบันทึกและเก็บขอมูลไว
อยางตอเนื่องและเปนระบบ ซ่ึงไมสามารถทําการเปลี่ยนแปลงแกไขในภายหลังได อันเปน
พยานหลักฐานที่สนับสนับขอเท็จจริงที่วาผูกระทําความผิดมีพฤติการณการลักลอบผลิตยาเสพติด
อยางตอเนื่องซึ่งเปนพยานหลักฐานซึ่งแสดงถึงลักษณะวิธีการ หรือรูปแบบเฉพาะของการกระทํา
ความผิด ก็สามารถนําสืบใหศาลใชดุลพินิจในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 226/2 (2) ได 
  5) บันทึกการติดตอระหวางผูกระทําความผิดไมวาทางโทรศัพท หรือการติดตอ
โดยวิธีอ่ืน     
 3. พยานบุคคล   
     ในการนําพยานหลักฐานเขามาสืบในคดีอาญาเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยนั้น โดย
หลักกฎหมายแลวโจทกสามารถอางพยานหลักฐานทุกชนิดเขามาสืบไดเสมอ แตตองเปนพยาน
ชนิดที่มิไดเกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และ
หามมิใหโจทกอางจําเลยเปนพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 และ
มาตรา 232 สําหรับในการนําสืบพยานบุคคลในการดําเนินคดีสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับ
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ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.
2534 โดยเฉพาะในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในความผิดเกี่ยวกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด โจทกอาจนําผูรวมกระทําความผิดในคดีเดียวกันนั้นมาเปน 
พยานโจทกได หากผูรวมกระทําความผิดคนดังกลาว ไดรู หรือ ไดเห็นในการตกลงสมคบกันของ
ผูกระทําความผิดรายอื่น ดังนี้ 
  1)  ฝายโจทกอาจนําสืบคําพยานในคดีเร่ืองกอนๆ ซ่ึงไมใชพยานหลักฐานโดยตรง
ในคดีที่มีการฟองรองกัน แตเปนพยานหลักฐานที่มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงถึงคดีที่เกิดขึ้น
ในชวงกระชั้นชิด ซ่ึงนําไปสูการนําสืบหาขอเท็จจริงที่เปนประเด็นแหงคดีที่ฟองรองกันโดยตรง  
  2)  มีการประสานและปฏิบัติงานรวมกัน  ระหวางหนวยงานซึ่งตางสังกัดกัน เชน 
เจาหนาที่ตํารวจรวมกับเจาพนักงาน ป.ป.ส. เพื่อทําการสืบสวนสะกดรอยคดีใดคดีหนึ่งเปนตน 
เพราะจะมีผลทําใหศาลเชื่อวาการสืบสวนหาขอมูล การทํารายงานและการรับทราบขอเท็จจริง 
ตางๆ ตามที่เจาหนาที่ทั้งสองหนวยกลาวมานั้น เปนความจริงและไมไดมีการทําพยานหลักฐานเท็จ 
เพราะถาจะทําอะไรที่ไมชอบดวยกฎหมายแลว เจาหนาที่ทั้งสองหนวยจะตองรวมมือกันทุจริต ซ่ึง
เปนการเสี่ยงเกินไปที่จะกระทําเชนนั้นและอาจถูกดําเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญา ถาความลับ
ถูกเปดเผยขึ้น  
  3)  คดีที่มีความสําคัญมาก ๆ เชน คดีที่เปนนักคายาเสพติดรายใหญและมีอิทธิพล
ทางการเมือง หรือเปนขาราชการระดับสูง แตปรากฏวา ประจักษพยานหรือพยานหลักฐานในคดี
โดยตรงไมมีเลย คงมีแตพยานพฤติเหตุแวดลอมกรณีนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญเปน
พิเศษเพื่อผลในการปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะการใหความสําคัญแกคดีประการหนึ่งก็คือการ
ขอใหผูบริหารระดับสูงผูเกี่ยวของในคดีมารวมเบิกความเปนพยานดวย เพื่อใหศาลใชดุลยพินิจใน
การชั่งน้ําหนักพยานที่มีความก้ํากึ่งกันนั้นวา ศาลควรจะเชื่อพยานหลักฐานฝายโจทกซ่ึงเปน
เจาหนาที่ช้ันผูใหญที่ไมมีสวนไดเสียหรือโกรธเคืองกับจําเลย หรือศาลควรเชื่อพยานฝายจําเลยซึ่ง
ไมมีอาชีพเปนหลักแหลง เปนนักเลงอันพาลหรือเจามือหวยเถ่ือน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกันดังกลาว
แลว แนนอนเหลือเกินวาศาลคงตองโนมเอียงเชื่อถือพยานฝายโจทก แตทั้งนี้ทั้งนั้นผูบริหาร
ระดับสูงผูเกี่ยวของในคดี ตองใหการสมเหตุสมผลนาเชื่อถือ และสอดคลองกับพยานพฤติเหตุ
แวดลอมกรณีอ่ืนๆ ที่มีน้ําหนักนาเชื่อถืออันควรแกการรับฟง ซ่ึงไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไข หรือ
สรางพยานหลักฐานเท็จขึ้นมาได มาแสดงตอศาลดวย  
  4)  ในคดีที่พยานหลักฐานไมเพียงพอ ซ่ึงถาดําเนินคดีตอไปอาจถูกศาลยกฟองได 
ดงันี้ ฝายเจาหนาที่อาจจําเปนตองกันตัวผูรวมกระทําความผิดที่มีสวนรวมกระทําความผิดนอยที่สุด 
หรือผูซ่ึงไมใช ตัวการสําคัญในคดีบางคนมาเปนพยานโดยเฉพาะ  
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  5)  ในคดีที่มี “สายลับ” ศาลมักพิพากษายกฟองโดยอางวาโจทกไมสามารถนํา
สายลับมาเบิกความในชั้นศาลได เนื่องจากความปลอดภัยของสายลับและครอบครัว ปญหาจึงมีวา
ทําอยางไรใหศาลเชื่อวาคดีนี้มี “สายลับ” จริงๆ และสายลับไดดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจาก
เจาหนาที่ เรื่องนี้เจาหนาที่ควรแสดงหลักฐานเอกสารของทางราชการที่มีการขออนุมัติจาก  
ผูบังคับบัญชาระดับสูงที่จะใชสายลับและตองมีรายงานการปฏิบัติงานของสายลับและเจาหนาที่ 
ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันตองไมลืมถึงการใหความปลอดภัยชวยเหลือแกสายลับและครอบครัวดวย 
โดยการนําวิธีการคุมครองพยานมาใช 
 4. พยานผูชํานาญการพิเศษ  
      พยานผูชํานาญการพิเศษ เปนพยานบุคคลที่สําคัญยิ่งอีกอยางหนึ่งที่จะตองนํามาสืบ 
ก็คือ นักวิทยาศาสตรที่ปฏิบัติหนาที่ในการตรวจพิสูจนยาเสพติดโดยตรง ซ่ึงความคิดเห็นของ
ผูชํานาญการพิเศษนี้ จะมีประโยชนอยางมากตอการพิจารณาในชั้นการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง 
หรือพิจารณาคดีของศาล โดยพยานผูชํานาญการพิเศษนี้จะนําสืบและใหความเห็นตอศาลไดเปน
อยางดีวา สารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดของกลางที่ยึดมาไดจากแหลง
ผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมายนี้ สามารถนําไปใชในการผลิตยาเสพติดไดหรือไม อยางไร และชนดิใด
ไดบาง แมพยานผูชํานาญการพิเศษนี้ จะไมไดเห็นหรือรูมาโดยตรงวาจําเลยกําลังจะเอาสารตั้งตน
และเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดของกลางที่ยึดมาไดนี้ไปผลิตยาเสพติดก็ตาม               
แตพยานผูชํานาญการพิเศษนี้จะใหความเห็นตามหลักวิชาการ ประกอบกับแผนภูมิขั้นตอนการผลิต
ยาเสพติดชนิดตางๆ แลวแตวาสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดของกลาง 
ที่ยึดมาไดนั้นเปนชนิดใด แตคงจะใหการในลักษณะที่ยืนยันวาจะนําไปใชในการผลิตยาเสพติด
ชนิดนั้นโดยตรงเลยคงไมได เพราะไมไดรูไมไดเห็นมาโดยตรงดวยตนเอง และความเห็นของพยาน
ผูชํานาญการพิเศษนี้จะเปนสวนหนึ่งของพยานฝายโจทกซ่ึงเมื่อนําไปพิจารณาประกอบกับ
พยานหลักฐานอื่นๆ  เชน  รายงานการสืบสวน  ภาพถายวีดีโอ พยานฝายเจาหนาที่ผูสืบสวนจับกุม 
ตลอดจนพยานหลักฐานที่ไดมาทางลับ ฯลฯ เหลานี้อาจมีน้ําหนักเพียงพอใหศาลเชื่อโดยปราศจาก
ขอสงสัยวา จําเลยกับพวกไดตกลงสมคบกันที่จะเอาเคมีภัณฑของกลางที่ถูกยึดมานี้ไปใชในการ
ผลิตยาเสพติด ซ่ึงเขาหลักเกณฑของกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 8 วรรค 1 ในที่สุด  
  ตัวอยางที่ 1 ในบางครั้งจากรายงานการสืบสวนแจงมาวาจะมีการตกลงสมคบกัน
ผลิตเฮโรอีนที่จังหวัดเชียงราย และผูตองหาทั้งหลายไดมีการเตรียมการในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ
การผลิต และสารตั้งตนและเคมีภัณฑตางๆ ที่จําเปนสําหรับใชในการผลิตเฮโรอีนเรียบรอยแลว 
แตพอเวลาเจาหนาที่เขาดําเนินการตรวจคนจับกุมแหลงผลิตพบเคมีภัณฑของกลางเหลานี้ แตยัง 
ไมพบเฮโรอีนเพราะเจาหนาที่เขาตรวจคนจับกุมกอนมีการลงมือผลิตเฮโรอีน ถาพบสารตั้งตนและ
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เคมีภัณฑของกลางที่จําเปนในการผลิตเฮโรอีน ไดแก ฝน, แคลเซียม, แอมโมเนียมคลอไรด,      
เอทิล แอลกอฮอล, อาเซติค แอนไฮไดรด, กรดไฮโดรคลอริก, อะซิโทน และน้ํา                               
  ในกรณีพบของกลางดังกลาว นอกจากจะดําเนินคดีในขอหาตางๆ ตามที่กฎหมาย
เฉพาะเรื่องไดบัญญัติไวโดยตรง ซ่ึงจะเปนความผิดหลายกรรมดวยกันแลว กรณีนี้ถามีการนํา
ผูชํานาญการพิเศษดานการตรวจพิสูจนยาเสพติด มาเบิกความพรอมกับดูของกลางดังกลาวแลว            
คงสามารถใหความเห็นไดทันทีเลยวาจําเลยเหลานี้กําลังมีการรวมมือกันผลิตเฮโรอีน และถาจาํนวน
สารตั้งตนและเคมีภัณฑแตละชนิดที่ใชในการผลิตเฮโรอีน มีความสัมพันธกับสูตรการผลิตเฮโรอีน
ดวยแลว ผูชํานาญการพิเศษสามารถบอกไดทันทีวา นี่คืออัตราสวนในการผลิตเฮโรอีน  
  ตัวอยางที่ 2 กรณีเขาตรวจคนจับกุมแหลงผลิตแอมเฟตามีนหรือยาบา ถาพบสาร 
ตั้งตนและเคมีภัณฑของกลางเหลานี้ ไดแก อีเฟดรีน หรือ อีเฟดรีนไฮโดรคลอไรด,ไทโอนิล            
คลอไรด, กรดน้ําสม หรือกรดอะเซติค, กรดเกลือ, กาซไฮโดรเจน, แพลเลเดียม และแอลกอฮอล 
ฯลฯ  
  ถาพบสิ่งเหลานี้ในแหลงผลิต แมยังไมพบแอมเฟตามีนหรือยาบาก็ตาม นอกจากจะ
ดําเนินคดีตามที่กฎหมายนั้นๆ บัญญัติไวโดยเฉพาะแลว ถามีการนําผูชํานาญการพิเศษดานการ
ตรวจพิสูจนยาเสพติดมาเบิกความพรอมกับดูของกลางดังกลาวแลวคงสามารถใหความเห็นได
ในทันทีวา จําเลยกับพวกนั้นกําลังมีการรวมมือกันผลิตยาบา เชนกัน   
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุป  
 ในปจจุบันปญหาการลักลอบผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ดวยวิธีการสังเคราะหจาก
สารตั้งตนและเคมีภัณฑ ไดพัฒนารูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนไปอยางไมหยุดยั้ง ทําใหขอบเขต
ของกระทําความผิดเกี่ยวกับการผลิตยาเสพติดดวยสารตั้งตนและเคมีภัณฑทวีความรุนแรงมากขึ้น
กวาในอดีต จากเดิมที่เคยกระทําความผิดโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ยังไมมีความสลับซับซอนมาก
นักจนกลายเปนองคกรอาชญากรรมที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น มีการกระทําในลักษณะปกปด
และมีการแบงหนาที่กันทําเปนขั้นเปนตอนเพื่อปองกันไมใหเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายสามารถ
สืบสวนสอบสวนถึงบุคคลในระดับหัวหนา (BOSS), หรือระดับผูชวยหัวหนา (UNDER BOSS),  
หรือระดับหัวหนาชุดปฏิบัติการได อีกทั้งองคกรอาชญากรรมประเภทนี้จะมีเงินทุนเปนจํานวนมาก 
รวมตลอดทั้งมีกลุมอิทธิพลตางๆ คอยใหความชวยเหลือสนับสนุน หรือในบางกรณีกลายเปน
องคกรอาชญากรรมขามชาติ มีเครือขายการคาและผลิตยาเสพติดในหลายประเทศ เพราะวาการผลิต
ยาเสพติดจากสารตั้งตนและเคมีภัณฑ ไดใหผลกําไรคุมคาแกการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ปจจุบันยาเสพติดประเภทสังเคราะหจากสารตั้งตนและเคมีภัณฑเหลานี้ ไดมีการแพรระบาดไป 
ยังภูมิภาคตางๆ ของโลกอยางรวดเร็ว เนื่องจากสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติดเหลานี้ มีทั้งที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติเปนความผิด และไมมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิด 
โดยเฉพาะถาเปนสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดชนิดที่มีกฎหมายเฉพาะ
บัญญัติเปนความผิด ในแตละประเทศก็จะมีมาตรการควบคุมในการนําสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดไปผลิตยาเสพติดที่เขมขนและรัดกุม แตถาเปนสารตั้งตนหรือ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดชนิดที่ไมมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิด ก็สามารถหาซื้อ
ไดงายอยางถูกกฎหมาย และราคาถูก ทั้งที่อยูในรูปของสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรม หรือ อยูในรูป
ของยารักษาโรค หรือผลิตภัณฑตางๆ อีกทั้งจากการที่วิทยาการทางเคมีและพันธุวิศวกรรมไดมี
ความเจริญกาวหนาขึ้นโดยลําดับ จึงทําใหการสังเคราะหยาเสพติดโดยอาศัยกระบวนการทางเคมี
สามารถทําไดงาย และสะดวก ใชพื้นที่ในการผลิตยาเสพติดนอย ลดตนทุนในการผลิตยาเสพติด 
และสามารถลดปญหาความเสี่ยงในการที่จะถูกตรวจพบและจับกุมในการลักลอบลําเลียงยาเสพติด
หรือสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดไปสงใหลูกคาในระยะไกลๆ ในขณะ
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ที่ยาเสพติดชนิดดังเดิมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตองอาศัยพื้นที่เพาะปลูกจํานวนมาก ผลผลิตมีเปน
จํานวนมากยากตอการลักลอบลําเลียง ทําใหตองใชผูรวมกระทําความผิดหลายคนและหลายทอด มี
ความเสี่ยงตอการถูกตรวจพบ อีกทั้งตองอาศัยฤดูกาลที่เอ้ืออํานวย เชน ฝน กัญชา ซ่ึงจากการศึกษา
พบวา ยาเสพติดชนิดดังเดิมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะมีแนวโนมวาจะลดปริมาณการผลิตลงเรื่อยๆ 
เพราะโลกในปจจุบันประสบปญหาประชากรมีจํานวนเพิ่มขึ้น แตในขณะเดียวกันพื้นที่ในการอยู
อาศัยและทําการเกษตรมีปริมาณลดลง ทําใหเกิดปญหาประชาชนไมมีพื้นที่ทําการเกษตรและที่อยู
อาศัย พื้นที่ปาเขาจึงถูกหักลางทําลายลง เพื่อนําไปใชประโยชนในการเพาะปลูกและเปนที่อยูอาศัย
มากขึ้น ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดปญหาการลักลอบนําสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต
ยาเสพติดไปผลิตยาเสพติดแทนยาเสพติดชนิดดังเดิมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ดังจะเห็นไดใน
ปจจุบันยังมีการลักลอบนําสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดไปผลิต              
ยาเสพติดอยู ไมวาในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในยุโรป และ
ในประเทศที่กําลังพัฒนา  เชน  ประเทศสหภาพพมา  ประเทศกัมพูชา  ประเทศสาธารณะ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟลิปนส และประเทศ
ไทย  
 ในสวนของประเทศไทย  จากการศึกษาพบวา ในปจจุบันปญหาการลักลอบนํา 
สารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดไปผลิตยาเสพติด ยังปรากฏอยูอยาง
ตอเนื่องในประเทศเพื่อนบานของประเทศไทย เชน ประเทศสหภาพพมา ประเทศกัมพูชา ประเทศ
สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟลิปนส 
ไมวาจะอยูในรูปของสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด หรืออยูในรูปของยา
รักษาโรคหรือผลิตภัณฑอ่ืน ซ่ึงมีสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดผสมอยู
เสมอ ซ่ึงจะเห็นไดวา สารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดเหลานั้นโดย
คุณสมบัติของตัวมันเองแลว เปนไดทั้งสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตสิ่งที่มี
ประโยชน เชน ผลิตเปนยารักษาโรค และผลิตภัณฑตาง ๆ ทั้งในเชิงอุสาหกรรมและพาณิชย ในทาง
วิทยาศาสตร หรือผลิตส่ิงที่เปนโทษ เชน ผลิตเปนยาเสพติด แมวารัฐจะไดพยายามนํามาตรการ
ตางๆ มาควบคุมการลักลอบลําเลียงสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด เพื่อ
ปองกันการแพรกระจายของสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด เพื่อนําไปใช
ในการผลิตยาเสพติดแลวก็ตาม แตในปจจุบันปญหาดังกลาวก็ยังคงมีอยูและทวีความรุนแรงขึ้นเปน
ลําดับและมีแนวโนมวาการผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทสังเคราะหจาก
สารตั้งตนหรือเคมีภัณฑในประเทศไทย จะเริ่มหวนคืนกลับมาอีกครั้ง ดวยเหตุผลที่วา แมประเทศ 
ที่มีมาตรการทางกฎหมายในการลงโทษหนักมากกับคดียาเสพติด เชน ประเทศมาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ก็ยังมีการจับกุมแหลงผลิต ไอซ ซ่ึงเปนยาเสพติดประเภทสังเคราะหจากสารตั้งตนหรือ
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เคมีภัณฑได  อีกทั้งประเทศเพื่อนบานของเรา โดยเฉพาะประเทศสหภาพพมา ประเทศสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา 
ก็มีการจับกุมแหลงผลิตยาบา เฮโรอีน และไอซ ซ่ึงเปนยาเสพติดประเภทสังเคราะหจากสารตั้งตน
หรือเคมีภัณฑไดเชนกัน ประกอบกับประเทศไทยในอดีตเคยมีการจับกุมแหลงผลิตยาเสพติดได
เปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นเมื่อประเทศเพื่อนบานเหลานั้นมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
และจริงจังแลว ก็จะทําใหสถานการณการผลิตยาเสพติดประเภทสังเคราะหจากสารตั้งตนหรือ
เคมีภัณฑของประเทศไทยจะตองหวนกลับมาเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมไดตามทฤษฎี Balloon Effect 
ฉะนั้นเพื่อเปนการปองกันและปราบปรามปญหาการผลิตยาเสพติดประเภทสังเคราะหจากสารตั้ง
ตนหรือเคมีภัณฑที่จะเกิดมีขึ้นในอนาคต  ประเทศไทยจึงจําเปนจะตองบังคับใชกฎหมาย                 
ยาเสพติดอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสวนของการดําเนินคดีกับสารตั้งตนหรือ
เคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด ทั้งในสวนของคดีอาญาและคดีทรัพยสิน รวมตลอดถึง
การดําเนินการตอของกลางที่เปนสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด และการ
นําสืบและรับฟงพยานหลักฐานในคดีสมคบกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเหลานี้ ตองทํา
ใหเกิดความชัดเจนในการบังคับใชกฎหมายยาเสพติดและทําใหผูบังคับใชกฎหมายยาเสพติด
สามารถนํากฎหมายยาเสพติดที่มีอยูมาประยุกตใชในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการปองกันและปราบปรามมิใหนํา
สารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดไปผลิตยาเสพติดจนสําเร็จ 
  
5.2 ขอเสนอแนะ 
 จากสภาพปญหาในการดําเนินคดีกับสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิต           
ยาเสพติดที่ผูเขียนไดทําการศึกษาและวิเคราะหมาแลวขางตน ในชั้นนี้ ผูเขียนขอเสนอแนะแนวทาง
ในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ดวยวิธีการดังตอไปนี้  

 5.1.1 เนื่องจากตัวบทกฎหมายในสวนของมาตรการควบคุมสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่
ใชในการผลิตยาเสพติดของประเทศไทย ไมสามารถบัญญัติใหครอบคลุมสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดไดทุกชนิด โดยเฉพาะในการกําหนดวาสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดชนิดใด  สมควรตองออกกฎหมายมาควบคุมโดยหามผูใด 
ผลิต นําเขา สงออก ครอบครอง ครอบครองเพื่อจําหนาย จําหนาย สมคบ สนับสนุน และชวยเหลือ  
เนื่องจากสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดสวนมากจะมีทั้งประโยชนและ
โทษในขณะเดียวกัน ซ่ึงในสวนที่เปนประโยชนจะใชเปนยารักษาโรค หรือผลิตภัณฑตางๆ ในทาง
อุตสาหกรรม สวนที่เปนโทษจะนําไปใชผลิตยาเสพติดชนิดตางๆ  ดังนั้น หากมีการเสนอใหบัญญัติ
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กฎหมายหามผูใดผลิต นําเขา สงออก ครอบครอง ครอบครองเพื่อจําหนาย จําหนาย สมคบ 
สนับสนุน และชวยเหลือ ในสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดทุกชนิด 
ยอมมีผลกระทบตอประชาชนอยางแนนอน แตอยางไรก็ตาม แนวทางหนึ่งที่แกไขปญหานี้ คือ 
อาจนําเอามาตรการสมคบมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ. 2534 มาใชเฉพาะในกรณี สมคบกัน เพื่อกระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติด 
ใหโทษประเภทรายแรงเทานั้น เพื่อใหครอบคลุมถึงการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
ประเภทรายแรงทุกกรณี โดยมีวัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญาแกผูกระทําความผิดที่มีเจตนา
กระทําความผิดชนิดรายแรง โดยอาจมีบทบัญญัติเพิ่มเติม ในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ. 2534 ในลักษณะที่วา “ถาผูใดสมคบโดยการตกลง
กันตั้งแต 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดในฐานผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ” เนื่องจากผูกระทําความผิดสบคม
กันตามบทบัญญัตินี้มีเจตนาชั่วรายและหากรอใหมีการผลิตยาเสพติดประเภทที่ 1 ไดสําเร็จ ยอมมี
ผลกระทบตอประชาชนจํานวนมาก  

 5.2.2 เนื่องจากปญหาการดําเนินคดีในขอหาสมคบกัน  เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับ           
ยาเสพติด มักจะเปนคดีที่มีความยุงยากซับซอนมากกวาคดีอาญาปกติ เจาหนาที่ฝายบังคับใช
กฎหมายยาเสพติด มักจะหลีกเลี่ยงไมดําเนินคดีสมคบ แตจะเนนเฉพาะในการดําเนินคดีในขอหา
ตัวการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 แนวทางแกไขปญหานี้ควรออกระเบียบกําหนดให
เจาหนาที่ฝายบังคับใชกฎหมายยาเสพติด มีหนาที่ตองดําเนินคดีสมคบกันเพื่อผลิตยาเสพติดตาม
มาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 อยางเครงครัดกับแหลงผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมายตั้งแตเร่ิมตนที่ของกลางยังเปนสารตั้งตน
หรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่เตรียมการจะนําไปใชในการผลิตยาเสพติด ถามี
พยานหลักฐานอันเชื่อไดวามีการกระทําความผิดฐานสมคบเพื่อผลิตยาเสพติด อันเปนการบังคับใช
กฎหมายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเปนการปราบปรามการคาสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใช
ในการผลิตยาเสพติด และการผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย   

 5.2.3 ในปญหาการดํา เนินการตอของกลางซึ่ ง เปนเคมีภัณฑจํา เปนที่ ใชในการผลิต                
ยาเสพติดที่ยังไมมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวในความผิดฐานสมคบกัน เพื่อ
กระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติดตามมาตรา  8 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรการ
ปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2534 นั้น ของกลางซึ่งเปนเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่ยังไมมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวเหลานั้น 
ไมใชยาเสพติด จึงไมจําตองสงของกลางดังกลาวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจับ ยึด
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และตรวจพิสูจนยาเสพติด พ.ศ. 2537 แตถามีความจําเปนตองทําการยึดของกลางซึ่งเปนเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่ยังไมมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว เพื่อ
ประโยชนในการดําเนินคดีขอหาสมคบกัน เพื่อกระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติดตามมาตรา 8 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. 2534 โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 98 (1) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เจาหนาที่ก็อาจดําเนินการได แตเนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 98 (1) แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ยังไมมีความชัดเจนเทาที่ควร อาจทําใหเกิดปญหาในตีความและในการบังคับ
ใชกฎหมายเพื่อดําเนินคดีสมคบกับสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่ยังไม
มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวเหลานั้นได แนวทางแกไขปญหานี้ อาจมี
บทบัญญัติเพิ่มเติมใหอํานาจเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายมีอํานาจยึดสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปน
ที่ใชในการผลิตยาเสพติดที่ยังไมมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวเหลานั้น
ได เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีสมคบ เพื่อกระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติดตามมาตรา 8 วรรค
หนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 
2534 ได                       

 5.2.4 ในการนําสืบพยานหลักฐาน เพื่อดําเนินคดีสมคบกับสารตั้งตนและเคมีภัณฑจําเปนที่ใช
ในการผลิตยาเสพติดตามองคประกอบความผิดของการสมคบกันเพื่อกระทําความผิดฐานผลิต
ยาเสพติดตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ.2534 นั้น จากที่ไดทําการศึกษาพบวา คดีประเภทนี้จะมีผูรวมกระทําความผิดหลายคน
ตั้งแตระดับหัวหนา (BOSS) , ระดับผูชวยหัวหนา (UNDER BOSS), ระดับหัวหนาชุดปฏิบัติการ 
และระดับชุดปฏิบัติการ ดังนั้น เจาหนาที่ผูตรวจคนและจับกุมหรือพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ
คดี จําเปนตองรวบรวมพยานหลักฐานและนําสืบพยานหลักฐานแสดงใหเห็นไดวา บุคคลตั้งแต 
สองคนขึ้นไปไดมีการตกลงกัน เพื่อกระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติดนั้น ซ่ึงในทางปฏิบัติในการ
แสวงหาพยานหลักฐานและการนําสืบเพื่อพิสูจนวา บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปไดมีการตกลงกัน 
เพื่อกระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติดนั้น เปนเรื่องที่ยุงยากและมีขอจํากัดในทางกฎหมาย 
ซ่ึงแนวทางแกไขปญหานี้ ผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหใชวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานดวยวิธีการ
ดังตอไปนี้     
  5.2.4.1 ดวยวิธีการสอบปากคําพยานบุคคลที่รวมในการกระทําความผิดดวยกันไวเปน
พยาน โดยปกติเวลาเขาตรวจคนแหลงผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย เจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย
มักจะจับกุมไดเฉพาะผูกระทําความผิดในระดับหัวหนาชุดปฏิบัติการ หรือชุดปฏิบัติการที่อยู
ใกลชิดกับแหลงผลิตยาเสพติด ดังนั้นเจาหนาที่ผูจับกุมหรือพนักงานสอบสวนจําเปนตองทําการ
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สอบปากคําผูถูกจับกุมเหลานี้ไวในทันที โดยอาจอาศัยมาตรา 100/2 แหงพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. 2522 เพื่อใหมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผูรวมกระทําความผิดในระดับหัวหนา 
(BOSS), หรือในระดับผูชวยหัวหนา (UNDER BOSS) แลวแตกรณี  
  5.2.4.2 ดวยวิธีการสงเจาหนาที่อําพรางเขาไปในองคกรอาชญากรรมยาเสพติดประเภทนี้
ตามมาตรา 7  แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เพื่อเก็บรวบรวมพยาน 
หลักฐาน และเปนประจักษพยานในสวนของการกระทําที่เปนการตกลงกันเพื่อกระทําความผิดฐาน
ผลิตยาเสพติดของผูรวมกระทําความผิด ตั้งแตระดับหัวหนา (BOSS), ระดับผูชวยหัวหนา (UNDER 
BOSS), ระดับหัวหนาชุดปฏิบัติการ และระดับชุดปฏิบัติการ แลวแตกรณี 
  5.2.4.3 ดวยวิธีการสงมอบภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงยาเสพติดประเภทสาร 
ตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ในสวนของการกระทําที่เปนการตกลงกัน
เพื่อกระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติดของผูรวมกระทําความผิด ตั้งแตระดับหัวหนา (BOSS), 
ระดับผูชวยหัวหนา (UNDER BOSS), ระดับหัวหนาชุดปฏิบัติการ และระดับชุดปฏิบัติการ แลวแต
กรณี แตอยางไรก็ตามหากเปนเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดชนิดที่กฎหมายไมได
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานดวยวิธีการสงมอบภายใต
การควบคุมของเจาหนาที่ในลักษณะนี้ ก็ไมจําเปนตองดําเนินการตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 
    5.2.4.4 ดวยวิธีการเขาถึงมูลขาวสารทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร 
เครื่องมือ หรืออุปกรณการสื่อสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรา 
14 จัตวาแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 เพื่อเก็บรวบรวม
พยานหลักฐาน ในสวนของขอมูลขาวสาร ซ่ึงสามารถนําสืบไดถึงการกระทําที่เปนการตกลงกันเพื่อ
กระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติดของผูรวมกระทําความผิด ตั้งแตระดับหัวหนา (BOSS), ระดับ
ผูชวยหัวหนา (UNDER BOSS), ระดับหัวหนาชุดปฏิบัติการ และระดับชุดปฏิบัติการ แลวแตกรณี  
  5.2.4.5 ดวยวิธีการตรวจสอบและวิเคราะหการใชโทรศัพทของผูรวมกระทําความผิด 
ทุกคนไมวาในชั้นสืบสวน ในชั้นกอนจับกุม ขณะจับกุม และภายหลังจับกุม เพื่อนํามาวิเคราะห
ความเชื่อมโยงหรือรูปแบบการติดตอทางโทรศัพทของผูรวมกระทําความผิดทุกคน ซ่ึงอาจจะพบ
ความเชื่อมโยงหรือรูปแบบการใชโทรศัพทของผูรวมกระทําความผิดที่ใชโทรศัพทในการตกลงกัน 
เพื่อกระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติดก็ได อันเปนพยานหลักฐานที่ใชประกอบกับพยานหลักฐาน
อ่ืนๆ เพื่อพิสูจนการกระทําที่เปนการตกลงกันเพื่อกระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติดของผูรวม
กระทําความผิด ตั้งแตระดับหัวหนา (BOSS), ระดับผูชวยหัวหนา (UNDER BOSS), ระดับหัวหนา
ชุดปฏิบัติการ และระดับชุดปฏิบัติการ แลวแตกรณี 
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  5.2.4.6 ดวยวิธีการสืบสวนสะกดรอยติดตามและสังเกตการณพฤติการณของผูรวม
กระทําความผิด ตั้งแตระดับหัวหนา (BOSS), ระดับผูชวยหัวหนา (UNDER BOSS), ระดับหัวหนา
ชุดปฏิบัติการ และระดับชุดปฏิบัติการ เพื่อพิสูจนการกระทําที่เปนการตกลงกันเพื่อกระทําความผิด
ฐานผลิตยาเสพติด กอนที่จะเขาทําการตรวจคนจับกุมแหลงผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย แตอยางไร
ก็ตามในการสืบสวนดวยวิธีนี้จําเปนตองจัดทํารายงานการสืบสวนสะกดรอยติดตามและ
สังเกตการณพฤติการณของผูรวมกระทําความผิด ตั้งแตระดับหัวหนา (BOSS), ระดับผูชวยหัวหนา 
(UNDER BOSS), ระดับหัวหนาชุดปฏิบัติการ และระดับชุดปฏิบัติการทุกครั้ง เพื่อใชเปน
พยานหลักฐานในโอกาสตอไป 
  5.2.4.7 ดวยวิธีการใช “สายลับ” เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และเปนประจักษพยาน
ในสวนของการกระทําที่เปนการตกลงกันเพื่อกระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติดของผูรวมกระทํา
ความผิด ตั้งแตระดับหัวหนา (BOSS), ระดับผูชวยหัวหนา (UNDER BOSS), ระดับหัวหนาชุด
ปฏิบัติการ และระดับชุดปฏิบัติการ แลวแตกรณี  
   อยางไรก็ตามในการแสวงหาและการนําสืบพยานหลักฐานเพื่อแสดงใหเห็นวา บุคคล
ตั้งแตสองคนขึ้นไปไดมีการตกลงกัน เพื่อกระทําความผิดฐานผลิตยาเสพติดนั้น อาจจะใชวิธีการ
อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกันก็ได และอาจจะแสวงหาพยานหลักฐานดวยวธีิอ่ืนนอกจาก
ที่กลาวมาแลวก็ได แตการแสวงหาและการไดมาซึ่งพยานหลักฐานนั้นตองชอบดวยกฎหมาย 
เพื่อใหการนําสืบพยานหลักฐานในคดีนั้นมีความสมบูรณที่สุด 
  5.2.4.8 ในการนําสืบพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีสมคบกับสารตั้งตนหรือเคมีภัณฑ
จําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติดตามองคประกอบความผิดของการสมคบกันเพื่อกระทําความผิด
ฐานผลิตยาเสพติดตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2534 นั้น จากที่ไดทําการศึกษาพบวา คดีประเภทนี้เมื่อเขาทําการตรวจคน
แหลงผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ส่ิงที่มักจะพบประกอบไปดวย ผูกระทําความผิดในระดับชุด
ปฏิบัติการ ไดแก นักเคมีหรือนักวิทยาศาสตร และคนงาน สารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชใน
การผลิตยาเสพติด และอุปกรณการผลิตยาเสพติดในแตละประเภท รวมท้ังสิ่งของตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ดังนั้นในการรวบรวมพยานหลักฐานในขั้นตอนนี้ จําเปนจะตองทําการบันทึกวีดีโอหรือถายภาพ
บุคคล สารตั้งตนหรือเคมีภัณฑจําเปนที่ใชในการผลิตยาเสพติด และอุปกรณการผลิตยาเสพติดใน
แตละประเภท รวมทั้งส่ิงของอื่นๆ ที่เกี่ยวของไวเปนพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจนถึงกระบวนการผลิต           
ยาเสพติดในแตละประเภทแลวแตกรณี     
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ตารางรายชื่อสารเคมีในบัญชผีนวกทายอนสัุญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคา 
ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 บัญชี 1  
ลําดับ   1 อาเซติค แอนไฮไดรด  (Acetic anhydride) 
ช่ือเรียกอื่น อาเซติล ออกไซด (acetyl oxide), อาเซติค ออกไซด (acetic oxide) 
สูตรโมเลกุล C4H6O3;  (CH3CO)2O 
สูตรโครงสรางโมเลกุล 
 

 
คุณสมบัติ เปนของเหลวไมมีสี มีกลิ่นคลายน้ําสม สัมผัสกับอากาศจะเปนควันทํา

ใหแสบจมกู และระคายตา 
การใชที่ผิดกฎหมาย -  ใชในการผลิตเฮโรอีน 

-  ใชสังเคราะห phenyl-2-propanone (P2P) ซ่ึงเปนสารที่ใชในการผลิต 
amphetamine / metamphetamine  

- ใชสังเคราะห n-acetylanthranilic acid ซ่ึงเปนสารที่ใชในการผลิต 
methaqualone 

การใชที่ถูกกฎหมาย ใชในอุตสาหกรรมผลิตยาแอสไพริน (Aspirin) ยาพาราเซตามอล 
(Paracetamol) ผลิตสียอมผา ผลิตเม็ดพลาสติก ผลิตแปงแปรรูป 
สําหรับทําอาหาร และกระดาษ 

กฎหมายควบคุม จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4  ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด 
ใหโทษ พ.ศ. 2522 

การควบคุม -  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ
มอบหมายใหนําเขา  

- ผูใชตองขออนุญาตครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
บทลงโทษ -  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 

โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 1 - 10 ป และปรับ 
 ตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท 
-  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กองควบคุมวตัถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ  2 เอ็น-อาเซติลแอนทรานิลิค อาซิด  (N-acetylanthranilic acid)  
ช่ือเรียกอื่น Ortho-acetamidobenzoic acid; 2-acetamidobenzoic acid. 
สูตรโมเลกุล C9H9NO3; CH3CONHC6H4COOH 
สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ ผงผลึกสีขาว มีรสหวาน 
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการสังเคราะห methaqualone, macloqualone 
การใชที่ถูกกฎหมาย ใชในอุตสาหกรรมผลิตยา ผลิตพลาสติก และเคมีภณัฑ 
กฎหมายควบคุม จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให

โทษ พ.ศ.2522 
การควบคุม -  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ

มอบหมายใหนําเขา 
-  ผูใชตองขออนุญาตครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
ประเภท 4 

บทลงโทษ -  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 1 - 10 ป และปรับ 

 ตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท 
-  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมกํากับดแูลกอนออกสูตลาด กองควบคุมวัตถุเสพตดิ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ  3 อีเฟดรีน (Ephedrine)  
ช่ือเรียกอื่น 1-phenyl-1-hydroxy-2-methylaminopropane 
สูตรโมเลกุล C10H15NO 
 

สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ เปนแกรนูลหรือผลึกสีขาว ดูดความชืน้ไดงาย เส่ือมสลายเมื่อถูกแสง 
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการผลิตเมทแอมเฟตามีน 
การใชที่ถูกกฎหมาย ใชในอุตสาหกรรมผลิตยาขยายหลอดลม 
กฎหมายควบคุม จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์

ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 
การควบคุม -  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ

มอบหมายใหนําเขา  
-  ผูใชตองขออนุญาตครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 2 

บทลงโทษ -  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 5 - 20 ป และปรับ 
ตั้งแต 100,000 - 400,000 บาท 

-  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุก 1-5 ป และ
ปรับตั้งแต 20,000 - 100,000 บาท 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กองควบคุมวตัถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

ตามปฎิญญาเชียงราย 2003 จัดเปนสารตั้งตนที่ตองควบคุมเขมงวด 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 4   เออรโกโนวนี (Ergonovine) 
ช่ือเรียกอื่น เออรโกมีตรีน (ergometrine), เออรโกโตซีน (ergotocine) 
สูตรโมเลกุล C19H23N3O2 
สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ เปนผลึกสีขาว เมื่อถูกแสงจะไมคงตัว และเปลี่ยนเปนสีดาํ ผลึกมีทั้งใน

รูปเกลือ hydrochloride, maleate และ tartrate ละลายไดดีในน้าํ และ
ละลายไดเล็กนอยในคลอโรฟอรม  

การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการผลิตแอลเอสดี (LSD) 
การใชที่ถูกกฎหมาย ใชในอุตสาหกรรมผลิตยา 
กฎหมายควบคุม จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด 

ใหโทษ พ.ศ. 2522 
การควบคุม -  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ

มอบหมายใหนําเขา  
-  ผูใชตองขออนุญาตครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 

บทลงโทษ -  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 1 - 10 ป และปรับตั้ง
แต 20,000 - 200,000 บาท 

-  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมกํากับดแูลกอนออกสูตลาด กองควบคุมวัตถุเสพตดิ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 
 ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ  5 เออรโกตามีน (Ergotamine)   
ช่ือเรียกอื่น 12-hydroxy-2-methyl-5-alpha-(phenylmethyl)-ergotaman-3,6,18-

trione. 
สูตรโมเลกุล C33H35N5O5 
สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ ผลึกสีขาว ดูดความชื้นไดงาย เส่ือมสลายเมื่อถูกแสงและความรอน 
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการสังเคราะหแอลเอสดี (LSD) และ Lysergic acid 
การใชที่ถูกกฎหมาย ใชผลิตยารักษาไมเกรน (migraine) และยาเรงการคลอด 
กฎหมายควบคุม จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด 

ใหโทษ พ.ศ. 2522 
การควบคุม -  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ

มอบหมายใหนําเขา 
-  ผูใชตองขออนุญาตครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงยาเสพติด 
 ใหโทษประเภท 4 

บทลงโทษ -  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 1 - 10 ป และปรับ 
ตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท 

-  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมกํากับดแูลกอนออกสูตลาด กองควบคุมวัตถุเสพตดิ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

  
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 6 ไอโซซาฟรอล (Isosafrole)  

ช่ือเรียกอื่น 
5-(1-propenyl)-1,3-benzodioxole; 1,2-(methylenedioxy)-4-
propenylbenzene. 

สูตรโมเลกุล C10H10O2 

สูตรโครงสราง 

 

คุณสมบัติ 
เปนของเหลว มีกล่ินเฉพาะตวั (anise) เปนไอโซเมอร อาจพบอยูในรูป 
cis หรือ trans  ในรูป trans จะมีความคงตวักวา 

การใชที่ผิดกฎหมาย 
ใชในกระบวนการผลิตยาอี (MDA, MDMA, MDE หรือ N-hydroxy-
MDA) 

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชในการผลิตน้ําหอม แตงกลิ่นรูทเบียร และน้ําซาสี่ ใชในการสังเคราะห
อินทรียเคม ี

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ.2522  

การควบคุม 

•  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ
มอบหมายใหนําเขา 

•  ผูใชตองขออนุญาตครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงยาเสพติด 
ใหโทษประเภท 4  

บทลงโทษ 

•  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 1 - 10 ป และปรับ 
ตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท 

•  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป  
หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กลุมกํากับดแูลกอนออกสูตลาด กองควบคุมวัตถุเสพตดิ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 
 ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 7 ไลเซอรจิค อาซิด (Lysergic acid)  
ช่ือเรียกอื่น 9,10-Didehydro-6-methyl-ergoline-8-carboxylic acid  
สูตรโมเลกุล C16H16N2O2 

สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ ผงผลึกสีขาว ละลายไดเล็กนอยในน้ําและตัวทําละลายอนิทรีย 
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการสังเคราะห แอลเอสดี (LSD)  
การใชที่ถูกกฎหมาย ใชสังเคราะหอินทรียสาร 

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ.2522  

การควบคุม 

•  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ
มอบหมายใหนําเขา 

•  ผูใชตองขออนุญาตครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงยาเสพติด 
ใหโทษประเภท 4  

บทลงโทษ 

•  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 1 - 10 ป และปรับ 
ตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท 

•  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป  
หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กลุมกํากับดแูลกอนออกสูตลาด กองควบคุมวัตถุเสพตดิ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

  
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 8 

 

3,4-เมทิลลีนไดออกซีเฟนิล-2-โปรปาโนน (3,4-methylenedioxyphenyl-
2-propanone)  

ช่ือเรียกอื่น 
3,4-เมทิลลีนไดออกซีเฟนิลอาซีโตน(3,4-Methylenedioxyphenylacetone) 
ไพเพอโรนิลเมททิลคีโตน (piperonylmethylketone) 

สูตรโมเลกุล C10H10O3 
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการสังเคราะห MDA, MDE, MDMA, N-hydroxy-MDA  
การใชที่ถูกกฎหมาย ใชผลิต piperonal และสวนประกอบของน้ําหอม 

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ.2522  

การควบคุม 

•  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ
มอบหมายใหนําเขา 

•  ผูใชตองขออนุญาตครอบครอง หรือใชประโยชน ซ่ึงยาเสพติด 
ใหโทษประเภท 4  

บทลงโทษ 

•  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 1 - 10 ป และปรับ 
ตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท 

•  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป  
หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กลุมกํากับดแูลกอนออกสูตลาด กองควบคุมวัตถุเสพตดิ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

  
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 9 นอรอีเฟดรีน (Norephedrine)  
ช่ือเรียกอื่น เฟนนิลโพรพาโนลามีน (Phenylpropanolamine) 
สูตรโมเลกุล C9H13NO 

สูตรโครงสรางโมเลกุล 

 
คุณสมบัติ ผงผลึกสีขาว มีกล่ินคลาย benzoic acid 
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการสังเคราะห amphetamine, 4-methylaminorex  
การใชที่ถูกกฎหมาย ใชในอุตสาหกรรมผลิตยาแกหวดั และยาลดความอวน  

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอ
จิตและประสาท พ.ศ.2518  

การควบคุม 

•  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ
มอบหมายใหนําเขา 

•  ผูใชตองขออนุญาตครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ 
ในประเภท 2  

บทลงโทษ 

•  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 5 - 20 ป และปรับ 
ตั้งแต 100,000 - 400,000 บาท 

•  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุก 1 - 5 ป และ
ปรับตั้งแต 20,000 - 100,000 บาท  

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กลุมกํากับดแูลกอนออกสูตลาด กองควบคุมวัตถุเสพตดิ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 
 ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 10 1-เฟนิล-2-โปรปาโนน (1-phenyl-2-propanone)  

ช่ือเรียกอื่น 
เฟนิลอาซีโตน (phenylacetone) เบนซิลเมททิลคีโตน (benzyl methyl 
ketone) P2P 

สูตรโมเลกุล C9H10O; C6H5CH2COCH3 

สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ เปนของเหลวเหนียว ใส  
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการสังเคราะห amphetamine และ metamphetamine  

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมผลิตยา ในการผลิต 
amphetamine และอนุพนัธบางชนิดของ amphetamine ใชเติมลงในน้ํายา
ทําความสะอาด  

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. 2522  

การควบคุม 

•  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ
มอบหมายใหนําเขา 

•  ผูใชตองขออนุญาตครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
ประเภท 4  

บทลงโทษ 

•  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 1 - 10 ป และปรับ 
ตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท 

•  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป  
หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กลุมกํากับดแูลกอนออกสูตลาด กองควบคุมวัตถุเสพตดิ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 11 ไพเพอโรนอล  (Piperonal)  
ช่ือเรียกอื่น 3,4-(Methylenedioxy)benzaldehyde; heliotropin; piperonylaldehyde  
สูตรโมเลกุล C8H6O3 

สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ ผลึกรูปเข็มเปนเงา ไมมีสี มแีตกล่ินของ heliotrope 
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในขบวนการสังเคราะห MDA, MDMA, MDE หรือ N-hydroxy-MDA  

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชผลิตเครื่องหอม เชน กล่ินวนิลา และเชอรี่ ใชสังเคราะหอินทรยีสาร ใช
เปนสวนผสมในน้ํายาไลยุง 

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ. 2522  

การควบคุม 

•  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ
มอบหมายใหนําเขา 

•  ผูใชตองขออนุญาตครอบครอง หรือใชประโยชน ซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
ประเภท 4  

บทลงโทษ 

•  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 1 - 10 ป และปรับ 
ตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท 

•  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป  
หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กลุมกํากับดแูลกอนออกสูตลาด กองควบคุมวัตถุเสพตดิ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

  
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 12 โพแทสเซียมเพอรแมนกาเนต   (Potassium Permanganate)  
ช่ือเรียกอื่น Permanganic acid potassium salt, chameleon mineral 
สูตรโมเลกุล KMnO4 
คุณสมบัติ ผลึกสีมวงเขม ไมมีกลิ่น คงตัวในอากาศ  
การใชที่ผิดกฎหมาย เปนสารเคมีสําคัญในการเปลี่ยน coca paste เปน cocaine base  

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ตัวทําปฏิกิริยาที่สําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหอินทรียเคมี ใชเปน
สารฟอกขาว เปนยาฆาเชื้อโรค ตานเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ผสมลงใน
น้ําเพื่อใชฆาเชือ้  

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนสินคาควบคุม ตามพระราชบัญญัติการสงออกไปนอก และการ
นําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. 2522 

การควบคุม 
•  การนําเขาหรือสงออก จะตองขอใบอนุญาตจากกรมการคาตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย (กรณีสงออกตองมีหนงัสือรับรองใหสงออกจาก
สํานักงาน ป.ป.ส.) 

บทลงโทษ 
•  สงออกหรือนําเขาโดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ 
สิบปหรือปรับเปนเงินหาเทาของสินคาที่สงออกหรือนําเขา หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
•  กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
•  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ กระทรวง
ยุติธรรม 

 
 ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 13 ซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine)  
ช่ือเรียกอื่น 1-phenyl-1-hydroxy-2-methylaminopropane 
สูตรโมเลกุล C10H15NO 

สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ เปนแกรนูลหรือผลึกสีขาว ดูดความชืน้ไดงาย เส่ือมสลายเมื่อถูกแสง  
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการผลิตเมทแอมเฟตามีน 
การใชที่ถูกกฎหมาย ใชในอุตสาหกรรมผลิตยาลดน้ํามูก และยาแกหวัด 

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท พ.ศ.2518 

การควบคุม 

•  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ
มอบหมายใหนําเขา  

•  ผูใชตองขออนุญาตครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ 
ในประเภท 2  

บทลงโทษ 

•  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 5 - 20 ป และปรับ 
ตั้งแต 100,000 - 400,000 บาท 

•  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุก 1-5 ป และ
ปรับตั้งแต 20,000 - 100,000 บาท 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองควบคุมวตัถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข 

ตามปฎิญญาเชียงราย 2003 จัดเปนสารตั้งตนที่ตองควบคุมเขมงวด 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 14 ซาฟรอล  (Safrole)   
ช่ือเรียกอื่น อัลลิลคาทีโคล เมททิลลีน อีเธอร (allylcatechol methylene ether) 
สูตรโมเลกุล C10H10O2 

สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ เปนของเหลวไมมีสี หรือสีเหลืองออน มีกล่ินเฉพาะตวั (sassafras odor)  
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในขบวนการผลิตยาอี (MDA, MDMA, MDE หรือ N-hydroxy-MDA) 
การใชที่ถูกกฎหมาย ใชในอุตสาหกรรมแตงกลิน่ ทําน้ําหอม และผลิตสบู 

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
พ.ศ.2522  

การควบคุม 

•  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ
มอบหมายใหนําเขา 

•  ผูใชตองขออนุญาตครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
ประเภท 4  

บทลงโทษ 

•  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 1 - 10 ป และปรับ 
ตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท 

•  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป  
หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กลุมกํากับดแูลกอนออกสูตลาด กองควบคุมวัตถุเสพตดิ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ตารางรายชื่อสารเคมีในบัญชผีนวกทายอนสัุญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคา 
ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 บัญชี 2 

 

ลําดับ 1 อาเซโตน (Acetone)  
ช่ือเรียกอื่น Dimethyl ketone; beta-ketopropane; pyroacetic ether; 2-propanone. 
สูตรโมเลกุล C3H6O 
คุณสมบัติ เปนของเหลวไมมีสี ระเหยได มีรสหวาน มีกล่ินเฉพาะตวั 
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชเปนตวัทําละลายในการสกัดฝน(opium) และใบโคคา (coca leaf) เพื่อ

ผลิต heroin และ cocaine ใชเปนตัวทําละลายในการสังเคราะห 
amphetamine และ LSD 

การใชที่ถูกกฎหมาย ใชเปนตวัทําละลายทั่วไปในอุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมผลิตยา 
ใชผลิตน้ํามันหลอล่ืน Chloroform  พลาสติก น้ํามันชกัเงา และ
เครื่องสําอาง ฯลฯ 

ในขนาดบรรจมุากกวา 550 มิลลิลิตร  จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

•  การผลิต นําเขา สงออก หรือการมีไวในครอบครอง ซ่ึงวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 3 ตองไดรับใบอนุญาต 

•  ผูใดผลิต นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครอง ซ่ึงวัตถุอันตราย 
ชนิดที่ 3 โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองป หรือ
ปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
 
 
 
 
 
การควบคุม 

ในขนาดบรรจไุมเกิน 550 มิลลิลิตร  จัดเปนสารระเหย ตามพระราช
กําหนดปองกนัการใชสารระเหย พ.ศ. 2533  

•  ผูผลิตหรือผูนําเขาซ่ึงสารระเหย กอนนําออกจําหนายจะตองทําฉลาก
ขอความ คําเตอืน ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุ 

•  ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหย ไมจัดใหมีฉลากขอความคําเตือน 
ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ตามปฎิญญาเชียงราย 2003 จัดเปนสารที่ตองเฝาระวัง 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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 ลําดับ 2 แอนทรานิลิค อาซิด (Anthranilic Acid)   
ช่ือเรียกอื่น 2-aminobenzoic acid; ortho-aminobenzoic acid; vitamin L1 
สูตรโมเลกุล C7H7NO2;  NH2C6H4COOH 
สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ ผงผลึกสีขาวหรือเหลืองออน มีรสหวาน 
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการสังเคราะห methaqualone และ mecloqualone 
การใชที่ถูกกฎหมาย ใชในอุตสาหกรรมผลิตสียอม ผลิตยาและน้ําหอม ใชเตรียมยาขับไลนก

และแมลง 
กฎหมายควบคุม จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให

โทษ พ.ศ.2522 
การควบคุม -  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ

มอบหมายใหนําเขา 
-  ผูใชตองขออนุญาตครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
ประเภท 4 

บทลงโทษ -  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 1 - 10 ป และปรับ 
ตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท 

-  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กองควบคุมวตัถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 3  เอทิล อีเทอร (Ethyl Ether)  
ช่ือเรียกอื่น น้ํายาเคมีอีเทอร (ether)  1,1-ออกซีบิสอีเทน (1,1'-oxybisethane)  เอทิล 

ออกไซด (ethyl oxide)  ซัลฟูริค อีเทอร (sulfuric ether) , diethyl ether, 
diethyl oxide, ethoxyethane 

สูตรโมเลกุล C4H10O;  C2H5OC2H5 
คุณสมบัติ เปนของเหลวระเหยงาย ไมมีสี มีกลิ่นฉุน 
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการผลิตเฮโรอีน โคเคน แอลเอสดี เมสคาลีน เมทาควาโลน

(methaqualone) เมทาโดน ทริปตามีน(tryptamines) 
การใชที่ถูกกฎหมาย ใชเปนตวัทําละลายที่ใชในหองปฏิบัติการทางเคมีและอุตสาหกรรมผลิต

ยา ใชเปนสารสกัดไขมัน น้ํามัน ขี้ผ้ึง และเรซิน ใชผลิตพลาสติก ในทาง
การแพทยใชเปนยาสลบ 

กฎหมายควบคุม จัดเปนโภคภณัฑควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ.
2495 

บทลงโทษ ผูใดนํา ขนยาย จําหนาย มีไวในครอบครอง ใช หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ซ่ึงโภคภัณฑนี้ โดยไมไดรับหนังสืออนญุาตจากผูวาราชการจังหวัดแหง
ทองที่นั้น มีโทษจําคุกไมเกนิ 10 ป หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
หมายเหตุ ควบคุมเฉพาะพืน้ที่ ดังนี ้
ภาคเหนือ เชียงใหม เชยีงราย แพร นาน พะเยา ลําปาง ลําพูน 
แมฮองสอน 
ภาคใต นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา สตูล 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย และกระทรวงมหาดไทย 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 4 ไฮโดรคลอริค อาซิด (Hydrochloric acid)   
ช่ือเรียกอื่น Muriatic acid; hydrogen chloride; Spirits of salts. 
สูตรโมเลกุล HCl 
คุณสมบัติ เปนของเหลวใส มีไอสีเหลืองออนหรือไมมีสี มีกลิ่นฉุน  

การใชที่ผิดกฎหมาย 
ใชในการผลิต heroin, amphetamine, cocaine, diethyltryptamine, 
fentanyl, LSD, mescaline, mathaqualone, phencyclidine, psylocin  

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชในการผลิต chloride และ hydrochloride เปนตัวเรงปฏิกริยาทางเคมี
และตัวทําละลายในการสังเคราะหอินทรียสาร ฯลฯ  

กฎหมายควบคุม จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 

บทลงโทษ 
ผูใดผลิต นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนดิที่ 3 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุไมเกินสองป หรือปรับไมเกนิ
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ตามปฎิญญาเชียงราย 2003 จัดเปนสารที่ตองเฝาระวัง 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 5 เมทิลเอทิลคีโทน (Methyl Ethyl Ketone)  

ช่ือเรียกอื่น 
เอ็มอีเค (MEK)  2-บิวทาโนน (2-butanone)  เมทิลอาเซโตน (methyl 
acetone) , ethyl methyl ketone, 2-oxobutane 

สูตรโมเลกุล C4H8O;  CH3COCH2CH3 
คุณสมบัติ ของเหลวใส มกีล่ินของอะซีโตน 

การใชที่ผิดกฎหมาย 
ใชเปนตวัทําละลายในการเปลี่ยนโคเคนเบส ไปเปนโคเคนไฮโดร-          
คลอไรด 

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชในอุตสาหกรรมผลิตสารเคลือบ ตัวทําละลาย สารขจัดไขมัน             
แลคเกอร ตัวทําละลายในอตุสาหกรรมทั่วไป 
ในขนาดบรรจมุากกวา 550 มิลลิลิตร จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
•  การผลิต นําเขา สงออก หรือการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 3 ตองไดรับใบอนุญาต 

•  ผูใดผลิต นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนดิ      
ที่ 3 โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองป หรือปรับ
ไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

การควบคุม  
ในขนาดบรรจไุมเกิน 550 มิลลิลิตร จัดเปนสารระเหย ตามพระราช
กําหนดปองกนัการใชสารระเหย พ.ศ. 2533  
•  ผูผลิตหรือผูนําเขาซ่ึงสารระเหย กอนนําออกจําหนายจะตองทําฉลาก
ขอความ คําเตอืน ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุ 

•  ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหย ไมจัดใหมีฉลากขอความคําเตือน 
ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
•  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม] 
•  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 
 ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 6 เฟนิลอาเซติค อาซิด (Phenylacetic Acid)  

ช่ือเรียกอื่น 
เบนซีนอาเซตคิ อาซิด (benzeneacetic acid) อัลฟา-โทลูอิค อาซิด 
(alpha-toluic acid) 

สูตรโมเลกุล C8H8O2; C6H5CH2COOH 
คุณสมบัติ ผงสีขาว กล่ินฉุนไมชวนดม 

การใชที่ผิดกฎหมาย 
ใชในการสังเคราะห amphetamine, methamphetamine และ1-phenyl-2-
propanone 

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมผลิตยา ในการผลิต 
phenylacetate ester, amphetamine และอนพุันธบางชนิด ใชในการ
สังเคราะหยา penicillin ใชทาํน้ําหอม และน้ํายาทําความสะอาด 

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ พ.ศ. 2522  

การควบคุม 

•  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ
มอบหมายใหนําเขา 

•  ผูใชตองขออนุญาตครอบครอง หรือใชประโยชนซ่ึงยาเสพติดใหโทษ
ประเภท 4  

บทลงโทษ 

•  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 1 - 10 ป และปรับ 
ตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท 

•  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองควบคุมวตัถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 7 ไพเพอริดีน (Piperidine)  

ช่ือเรียกอื่น 
Azocyclohexane; Cyclopentimine; Hexahydropyridine 
pentamethyleneimine 

สูตรโมเลกุล C5H11N 

สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ เปนของเหลวไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะ 
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการสังเคราะห PCP 

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชในการผลิตยาชาเฉพาะที่ ยาแกปวด และผลิตภัณฑยาอื่นๆ เปนตัว
ชวยเรงปฏิกรยิาในอุตสาหกรรมยาง ใชเปนตัวทําละลายใน 
อุตสาหกรรมทั่วไป 

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2535 

บทลงโทษ 
ผูใดผลิต นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนดิที่ 3 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุไมเกินสองป หรือปรับไมเกนิ
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 8 ซัลฟูริค อาซิด (Sulfuric acid)  

ช่ือเรียกอื่น 
Oil of vitriol; hydrogen sulfate; BOU; Dipping Acid; Vitriol Brown 
Oil. 

สูตรโมเลกุล H2SO4 
คุณสมบัติ ของเหลวใสคลายน้ํามัน ไมมีสี ไมมีกล่ิน เปนกรดแก 
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการผลิต cocaine  

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชในอุตสาหกรรมปโตเล่ียม สียอมผา กระดาษหนัง เปน
สวนประกอบของสารทําความสะอาด ฯลฯ 

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535 

บทลงโทษ 
ผูใดผลิต นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครอง ซ่ึงวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 3 โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองป หรือปรับ
ไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ตามปฎิญญาเชียงราย 2003 จัดเปนสารที่ตองเฝาระวัง 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 9 โทลูอีน (Toluene)   
ช่ือเรียกอื่น Methylbenzene; toluol; phenylmethane; methacide. 
สูตรโมเลกุล C7H8 

สูตรโครงสราง 
 

คุณสมบัติ เปนของเหลวไมมีสี ติดไฟงาย มีกล่ินคลาย benzene 

การใชที่ผิดกฎหมาย 
ใชเปนตวัทําละลายในการผลิต amphetamine, cocaine, methaqualone, 
mecloqualone, phencyclidine, psilocin  

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชเปนตวัทําละลายในภาคอตุสาหกรรม ผลิตวัตถุระเบิด สียอมผา สาร
เคลือบ ใชผสมน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
ในขนาดบรรจมุากกวา 550 มิลลิลิตร จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
-  การผลิต นําเขา สงออก หรือการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 3 ตองไดรับใบอนุญาต 

-  ผูใดผลิต นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนดิ      
ที่ 3 โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิสองป หรือปรับ
ไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

การควบคุม  
ในขนาดบรรจไุมเกิน 550 มิลลิลิตร จัดเปนสารระเหย ตามพระราช
กําหนดปองกนัการใชสารระเหย พ.ศ. 2533  
-  ผูผลิตหรือผูนําเขาซ่ึงสารระเหย กอนนําออกจําหนายจะตองทําฉลาก
ขอความ คําเตอืน ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุ 

-  ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหย ไมจัดใหมีฉลากขอความคําเตือน 
ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
•  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
•  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

ตามปฎิญญาเชียงราย 2003 จัดเปนสารที่ตองเฝาระวัง 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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สารเคมีที่ประเทศไทยมีการควบคุม นอกเหนือจากสารเคมีที่ควบคุมตามบัญชี 1 และบัญชี 2 ของ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคา ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท ค.ศ. 1988  
 

ลําดับ 1 กรดอาเซติก, กรดน้ําสม (Acetic acid)  

ช่ือเรียกอื่น 
Aci-Jel; ethanoic acid; glacial acetic acid; methanecarboxylic acid; 
vinegar acid. 

สูตรโมเลกุล C2H4O2; CH3COOH 
คุณสมบัติ เปนของเหลวไมมีสี มีกลิ่นฉุนของน้ําสมสายชู  

การใชที่ผิดกฎหมาย 
- ใชในการผลิต acetic anhydride เพื่อนําไปผลิตเฮโรอีน  
- ใชในการผลิต P2P เพื่อสังเคราะห amphetamine, methamphetamine 

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชในการผลิต acetic anhydride ผลิตพลาสติก ใชในอุตสาหกรรมสียอม
ผา และยาฆาแมลง 

กฎหมายควบคุม  
•  จัดเปนโภคภณัฑ ตามพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. 2495 
•  จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 

2535 

บทลงโทษ 

•  ผูใดนํา ขนยาย จําหนาย มีไวในครอบครอง ใชหรือเปลี่ยนแปลง
สภาพ ซ่ึงโภคภัณฑนี้ โดยไมไดรับหนังสืออนุญาตจากผูวาราชการ
จังหวดัแหงทองที่นั้น มีโทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 
50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
หมายเหตุ ควบคุมเฉพาะพืน้ที่ ดังนี้ ภาคเหนือ ไดแก เชยีงใหม 
เชียงราย แพร นาน พะเยา ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน และ ภาคใต 
ไดแก นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา สตูล 

•  ผูใดผลิต นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนดิที่ 
3 โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิสองป หรือปรับไม
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
•  กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
•  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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 ลําดับ 2 อาซีโตไนไตรล (Acetonitrile)  

ช่ือเรียกอื่น 
AN; cyanomethane; ethanonitrile; methanecarbonitrile; methyl 
cyanide.  

สูตรโมเลกุล CH3CN 

สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ ของเหลวใส ไมมีสี มีกลิ่นคลายอีเธอร 

การใชที่ผิดกฎหมาย 
ใชในการลักลอบผลิตเมทแอมเฟตามีน และสารที่ออกฤทธิ์กระตุนคลาย
แอมเฟตามีน  

การใชที่ถูกกฎหมาย 
เปนตัวทําละลายในกระบวนการสกัดสารไฮโดรคารบอน เปนตัวเรง
ปฏิกิริยา ในการแยกกรดไขมันออกจากน้าํมันพืช ใชในทางเภสัชกรรม 
ทําน้ําหอม อุตสาหกรรมยาง  

กฎหมายควบคุม จัดเปนสารเคมีอันตราย ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

บทลงโทษ 

นายจางผูใดไมดําเนินการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย        
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามทีอ่อกใน
กฎกระทรวง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 3 อาเซติล คลอไรด (Acetyl chloride)  
ช่ือเรียกอื่น Acetic acid chloride; Ethanoyl chloride 
สูตรโมเลกุล C2H3ClO; CH3COCl 
คุณสมบัติ เปนของเหลว ไมมีสี มีกลิ่นฉุน 
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชเปน acetylating agent ในการเปลี่ยน morphine เปน heroin  

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชสําหรับสังเคราะหในทางเภสัชกรรม และทําสียอม ใชในการผลิต
น้ํามันหลอล่ืนและยาง 

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 4 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ พ.ศ.2522 

การควบคุม 
•  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ
มอบหมายใหนําเขา  

•  ผูใชตองขออนุญาตครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 

บทลงโทษ 

•  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุตั้งแต 1 - 10 ป และปรับตั้ง
แต 20,000 - 200,000 บาท 

•  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองควบคุมวตัถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 4 อัลลิลเบนซีน (Allylbenzene)   

ช่ือเรียกอื่น 
1-Benzylethene; 2-Propenylbenzene; 3-phenyl-1-propene;  
Benzene, 2-propenyl- (9CI) 

สูตรโมเลกุล C9H10 

สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ ของเหลวสีเหลืองออน มีกล่ินคลายเบนซนี 

การใชที่ผิดกฎหมาย 
ใชในการลักลอบผลิตเมทแอมเฟตามีน และสารที่ออกฤทธิ์กระตุน
คลายแอมเฟตามีน  

การใชที่ถูกกฎหมาย ไมมีขอมูล 

กฎหมายควบคุม ยังไมมีมาตรการควบคุม 

  
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 5 แอมโมเนียมคลอไรด (Ammonium chloride)   
ช่ือเรียกอื่น Ammonium muriate; sal ammoniac; salmiac; Amchlor; Darammon.  
สูตรโมเลกุล NH4Cl 

คุณสมบัติ 
เปนผลึกไมมสีี ไมมีกล่ิน หรือเปนผงแกรนูลสีขาว มีรสเค็ม ดูดความชืน้
จากอากาศทําใหเปนกอนแขง็ 

การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการสกัดมอรฟนออกจากฝน เพื่อผลิตเปนเฮโรอีน  

การใชที่ถูกกฎหมาย 

ใชสําหรับชุบเหล็ก ดวยสังกะสี หรือตะกัว่ ในถานไฟฉาย ทําสียอมผา 
ผสมในสารทําความเยน็ ทําความสะอาดหัวแรง ฟอกหนัง ทําผงซักฟอก 
คงสภาพของหิมะในลานสกีใหละลายชาลง เปนสวนผสมในทางเภสชั
กรรม  

กฎหมายควบคุม จัดเปนสารเคมีอันตราย ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

บทลงโทษ 

นายจางผูใดไมดําเนินการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย         
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามทีอ่อกใน
กฎกระทรวง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
  
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 6 แอมโมเนียมฟอรเมท (Ammonium formate)   
ช่ือเรียกอื่น Formic acid ammonium salt. 
สูตรโมเลกุล CH5NO2; HCOONH4 

สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ เปนผงผลึก ดูดความชื้นจากอากาศได ไมมีกลิ่น  
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการผลิตแอมเฟตามีน และMDA  
การใชที่ถูกกฎหมาย ใชทดสอบทางเคมีโดยการตกตะกอนโลหะ 

กฎหมายควบคุม ยังไมมีมาตรการควบคุม 

  
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ  7 แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด (Ammonium hydroxide)  

ช่ือเรียกอื่น 
Ammonia solution; ammonium hydrate; aqua ammonia; "Spirit of 
Hartshorn" 

สูตรโมเลกุล NH4OH 

คุณสมบัติ 
เปนของเหลวไมมีสี ,มีกลิ่นฉุนทําใหสําลักได (pungent , suffocating 
odor) เปนสารละลายที่มีความเขมขนของแอมโมเนียไดถึง 30% 

การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการผลิตโคคาเบส และโคเคนเบส 

การใชที่ถูกกฎหมาย 

ใชในทางเภสชักรรม เติมในอาหาร (food additives) ผงซักฟอก 
(detergent) สารขจัดคราบ สารฟอกขาว (bleaching) สบู เซรามิก สกัด
สีจากตนไม อุตสาหกรรมผลิตเกลือแอมโมเนีย สังเคราะหสารอินทรยี 
(organic synthesis) 

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 

บทลงโทษ 

หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 เวนแตจะไดแจงความประสงคจะดําเนินการดังกลาว
ใหพนกังานเจาหนาที่ทราบกอน ผูใดฝาฝน ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

  
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ  8 เบนซีน (Benzene)   
ช่ือเรียกอื่น Benzol; Cyclohexatriene; Phenyl hydride 
สูตรโมเลกุล C6H6 

สูตรโครงสราง 

 

คุณสมบัติ 
เปนของเหลวใส ไมมีสี หรือมีสีเหลืองออน มีกล่ินเฉพาะ (aromatic 
odor) ติดไฟได 

การใชที่ผิดกฎหมาย 
ใชเปนตวัทําละลายสําหรับเปลี่ยนโคเคนเบสใหเปนโคเคนไฮโดรคลอ
ไรด และใชในขบวนการทํา PCP 

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชในโรงงานอุตสาหกรรมทางเคมี เชน ผงซักฟอก ยาฆาแมลง สียอมผา 
พลาสติก เรซิน เปนตวัทําละลายสําหรับ waxes เรซิน น้ํามัน ยาง
ธรรมชาติ ใชเติมลงในน้ํามนัเครื่องยนต 

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 

บทลงโทษ 
ผูใดผลิต นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนดิที่ 3 
โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคกุไมเกินสองป หรือปรับไมเกนิ
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 9 เบนซาลดีไฮด  (Benzaldehyde)   
ช่ือเรียกอื่น Artificial essential oil of almond; Benzenecarbonal; Benzoic aldehyde 
สูตรโมเลกุล C7H6O; C6H5CHO 

สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ เปนของเหลว ไมมีสี หรือมีสีเหลืองออน มีคุณสมบัติในการหักเหแสง  
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการผลิต P2P และแอมเฟตามีน 

การใชที่ถูกกฎหมาย 

เปนตัวกลางสําหรับทําสียอมผา สารแตงกลิ่น น้ําหอม และ aromatic 
alcohols เปนตัวทําละลายพวกน้ํามนั เรซิน cellulose ether cellulose 
acetrate และ nitrate ใชในการผลิต cinnamic acid ; benzoic acid และใช
ในทางเภสัชกรรม 

กฎหมายควบคุม จัดเปนสารเคมีอันตราย ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

บทลงโทษ 

นายจางผูใดไมดําเนินการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย         
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามทีอ่อกใน
กฎกระทรวง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 10 เบนซิลคลอไรด (Benzyl chloride)   
ช่ือเรียกอื่น chloromethylbenzene; alpha-chlorotoluene. 
สูตรโมเลกุล C7H7Cl; C6H5CH2Cl  

สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ ของเหลว ไมมีสี มีกลิ่นฉุน เกิดควนัในอากาศที่ช้ืน  

การใชที่ผิดกฎหมาย 
ใชในการผลิต phenylacetone (P2P) แอมเฟตามีน และเมทแอมเฟ- 
ตามีน  

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชในการผลิตสารที่มีสวนประกอบของเบนซีน น้ําหอม ผลิตภัณฑ
ทางเภสัชกรรม สียอมผา สังเคราะหสารเทนนิน  

กฎหมายควบคุม 

•  จัดเปนสารเคมีอันตราย ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 

•  จัดอยูในสารเคมีชนิดที่ 1 ตามพระราชบัญญัติควบคุมยทุธภัณฑ 
พ.ศ. 2530 

บทลงโทษ 

•  นายจางผูใดไมดําเนินการบริหารและการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามที่
ออกในกฎกระทรวง ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

•  หามมิใหผูใดสั่งเขามา นําเขามา ผลิตหรือมีซ่ึงยุทธภัณฑ เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม ผูใดฝาฝน ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกนิหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
• กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
•  กรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม  

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 11 เบนซิลไซยาไนด  (Benzyl cyanide)   

ช่ือเรียกอื่น 
Benzeneacetonitrile; Benzylnitrile; cyanotoluene; 
phenylacetonitrile  

สูตรโมเลกุล C8H7N; C6H5CH2CN 

สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ เปนของเหลวคลายน้ํามัน ไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะตวั (aromatic odor)  
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชในการผลิต P2P  

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชสังเคราะห Phenylacetic acid สําหรับการผลิตเพนนิซิลลิน และ
สังเคราะหสารอินทรียเคมีทัว่ไป 

กฎหมายควบคุม ยังไมมีมาตรการควบคุม 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 12 เอ็น-บิวทิล อาเซเตด (N-Butyl acetate)   
ช่ือเรียกอื่น Acetic acid butyl ester; Butyl ethanoate; n-butyl ester; Butyl acetate  
สูตรโมเลกุล C6H12O2  

สูตรโครงสราง 

  
คุณสมบัติ ของเหลวไมมสีี มีกลิ่นผลไม 
การใชที่ผิดกฎหมาย เปนตัวทําละลายสําหรับเปลี่ยนโคเคนใหเปนโคเคนไฮโดรคลอไรด 

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชในการผลิตแลคเกอร หนงัเทียม ฟลมถายรูป พลาสติกและกระจก
นิรภัย 
•  จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 

2535 
•  ผูใดผลิต นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนดิ 
ที่1 ไมปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

การควบคุม 
•  ในขนาดบรรจไุมเกิน 550 มิลลิลิตร จัดเปนสารระเหย ตามพระราช
กําหนดปองกนัการใชสารระเหย พ.ศ. 2533  
-  ผูผลิตหรือผูนําเขาซ่ึงสารระเหย กอนนําออกจําหนายจะตองทํา
 ฉลากขอความ คําเตือน ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุ 
-  ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหย ไมจัดใหมีฉลากขอความ 
 คําเตือน ที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
 สองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
•  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
•  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 13 เอ็น-บิวทิล แอลกอฮอล  (n-Butyl alcohol)   

ช่ือเรียกอื่น 
Butyl alcohol; 1-butanol; n-butanol; butyl hydroxide; 1-
hydroxybutane; n-propylcarbinol.  

สูตรโมเลกุล C4H10O; CH3(CH2)3OH  

สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ ของเหลวไมมสีี มีกล่ินคลายเอทานอล ระเหยไอที่ทําใหระคายเคือง  

การใชที่ผิดกฎหมาย 
เปนตัวทําละลายสําหรับเปลี่ยนโคเคนเบส ใหเปนโคเคนไฮโดร 
คลอไรด  

การใชที่ถูกกฎหมาย 
เปนตัวทําละลายสําหรับไขมนั ขี้ผ้ึง เรซิน เชลแล็ค และน้าํมันชักเงา 
ใชสําหรับผลิตเลคเกอร แพรเทียม และผงซักฟอก  

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนสารเคมีอันตราย ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 

บทลงโทษ 

นายจางผูใดไมดําเนินการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามทีอ่อกใน
กฎกระทรวง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

หนวยงานที่รับผิดชอบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 14 กาเฟอีน (Caffeine)   
ช่ือเรียกอื่น โคเฟอีน (coffeine), เมททิลทีโอโบรมีน (methyltheobromine) 
สูตรโมเลกุล C8H10N4O2 

สูตรโครงสราง 
 

คุณสมบัติ เปนผงผลึกสะทอนแสง สีขาว ไมมีกล่ิน รสขมเล็กนอย 
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชเปนสวนผสมในยาบา เพือ่ลดปริมาณของเมทแอมเฟตามีน 

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชในอุตสาหกรรมผลิตยา ซ่ึงชวยเสริมฤทธิ์ของยาหลัก เชนยาแกปวด ยา
รักษาอาการปวดไมเกรน ผสมในน้ําอัดลม เครื่องดื่มชูกาํลัง และเปนสาร
ปรุงแตงรสในขนมบางชนิดใชในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษพิมพเขียว 

กฎหมายควบคุม 

•  จัดเปนโภคภณัฑตามพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ. 2495  
•  จัดเปนสินคาควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการ
นําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา พ.ศ. 2522 

•  จัดเปนอาหารตามพระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. 2510 
•  จัดเปนเภสัชเคมีตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2522 

การควบคุม 

•  การนําเขาหรือสงออก จะตองขอใบอนุญาตจากกรมการคาตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย โดยจะตองไดรับการรับรองการนําเขา หรือสงออก
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

•  การนํา ขนยาย จําหนาย มีไวในครอบครอง ใชหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ตองไดรับหนงัสืออนุญาตจากผูวาราชการจังหวดัแหงทองที่นั้น  

บทลงโทษ 

•  ผูใดนํา ขนยาย จําหนาย มีไวในครอบครอง ใชหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
สารกาเฟอีน โดยไมไดรับหนังสืออนุญาตจากผูวาราชการจังหวดัแหง
ทองที่นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ 10 ป หรือปรับไมเกิน 50,000 
บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
•  กรมการคาตางประเทศ / กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
•  กองควบคุมอาหาร/ กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหาร 
 และยา 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 

DPU



 211 

ลําดับ 15 แคลเซียมคารบอเนต (Calcium carbonate)   
ช่ือเรียกอื่น Carbonic acid calcium salt; Calcichew; Calcidia; Light Carbonate 
สูตรโมเลกุล CaCO3 

คุณสมบัติ 
เปนผลึกหรือผง ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมละลายในน้ํา แตละลายไดในกรด
ออน  

การใชที่ผิดกฎหมาย เปนสารอัลคาไลน ที่ใชในกระบวนการผลิตโคเคนเบส 

การใชที่ถูกกฎหมาย 

ใชในอุตสาหกรรมสี ยาง พลาสติก ผลิตกระดาษ ยาฆาแมลง หมึก  
ทํากาว ดนิสอสี ใชในทางเภสัชกรรม ผลิตยาปฏิชีวนะ ยาลดกรด  
สารเสริมแคลเซี่ยม เครื่องสําอาง และใชสําหรับลดความเปรี้ยวออก
จากเหลาองุน 

กฎหมายควบคุม ยังไมมีมาตรการควบคุม 

  
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 16 คลอโรฟอรม (Chloroform)   
ช่ือเรียกอื่น Formyl trichloride; Freon 20; Trichloromethane. 
สูตรโมเลกุล CHCl3 
คุณสมบัติ เปนของเหลวไมมีสี ระเหยงาย มีกล่ินหอมหวาน 
การใชที่ผิดกฎหมาย ใชเปนตวัทําละลายในการผลิต heroin, cocaine 

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชในการผลิต Fluorocarbon-22 เปนตวัทําละลายน้ํามัน ไขมัน ยาง 
สารอัลคาลอยด ขี้ผ้ึง เรซิน และสารทําความสะอาด ใชในเครื่องดับเพลิง
เพื่อลดจุดเยือกแข็ง  

กฎหมายควบคุม พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ.2495 

บทลงโทษ 

ผูใดนํา ขนยาย จําหนาย มีไวในครอบครอง ใชหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ซ่ึงโภคภัณฑนี้ โดยไมไดรับหนังสืออนญุาตจากผูวาราชการจังหวัดแหง
ทองที่นั้น มีโทษจําคุกไมเกนิ 10 ป หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ 
หมายเหตุ ควบคุมเฉพาะพืน้ที่ ดังนี ้
ภาคเหนือ เชียงใหม เชยีงราย แพร นาน พะเยา ลําปาง ลําพูน 
แมฮองสอน 
ภาคใต นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา สตูล 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย  

  
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 17 โคเดอีน (Codeine)   
ช่ือเรียกอื่น methylmorphine (เมททิลมอรฟน) 
สูตรโมเลกุล C18H21NO3 

สูตรโครงสราง 

 
คุณสมบัติ เปนผลึกหรือผงสีขาว  
การใชที่ผิดกฎหมาย เปนสารเสพติด 
การใชที่ถูกกฎหมาย ใชในอุตสาหกรรมผลิตยาแกปวด ยาแกไอ (antitussive) 

กฎหมายควบคุม 
จัดเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ.2522 

การควบคุม 
•  นําเขาโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูไดรับ
มอบหมายใหนําเขา  

•  ผูใชตองขออนุญาตครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 

บทลงโทษ 

•  ผูใดผลิต จําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษใน
ประเภท 2 โดยมิไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 - 10 ป 
และปรับตั้งแต 100,000 - 1,000,000 บาท 

•  ผูครอบครองโดยมิไดรับอนญุาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 
หรือปรับไมเกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กลุมกํากับดแูลกอนออกสูตลาด กองควบคุมวัตถุเสพตดิ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  

(เปนสารที่ใชในการผลิต ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3) 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 18 ไซโคลเฮกเซน (Cyclohexane)   

ช่ือเรียกอื่น 
Hexahydrobenzene; Hexamethylene; Benzenehexahydride; 
Hexanaphthene. 

สูตรโมเลกุล C6H12 

สูตรโครงสราง 

  
คุณสมบัติ เปนของเหลวใส (watery) มีกล่ินคลายน้ํามนัเบนซีน 

การใชที่ผิดกฎหมาย 
เปนตัวทําละลายสําหรับเปลี่ยนโคเคนเบส ใหเปนโคเคนไฮโดร
คลอไรด 

การใชที่ถูกกฎหมาย 
เปนตัวทําละลายเลคเกอร และเรซิน ใชลบสีและสารเคลือบเงา ใช
ในการผลิตสารประกอบอินทรีย เปนตวัสกัดน้ํามนัหอมระเหย 
เปนสวนประกอบในยาฆาเชื้อรา 

กฎหมายควบคุม ยังไมมีมาตรการควบคุม 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ 19 เอทธิลอะมีน (Ethylamine)   
ช่ือเรียกอื่น Mea; EA; Ethanamine; 1-Aminoethane; Monoethylamine. 
สูตรโมเลกุล C2H5NH2 
คุณสมบัติ เปนของเหลวหรือแกส ไมมสีี มีกลิ่นฉุนของแอมโมเนีย  

การใชที่ผิดกฎหมาย 
ใชรวมกับ P2P เพื่อสังเคราะห N-ethylamphetamine และใชรวมกับ 3,4-
methylenedioxyphenyl-2-propanone เพื่อใชสังเคราะห MDE ใชในการ
ทํา diethyltryptamine (DET) 

การใชที่ถูกกฎหมาย 
ใชในอุตสาหกรรมผลิตสียอม ใชสกัดตวัทําละลาย สังเคราะห
สารอินทรีย กล่ันน้ํามันปโตเล่ียม และทําใหยางลาเท็กซคงตัว  

กฎหมายควบคุม ยังไมมีมาตรการควบคุม 

 
ที่มา:  กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล  ไกรเลิศ  ดาวเรือง   
ประวัติการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2531 
 เนติบัณฑิต สมัยที่ 57 พ.ศ. 2547    
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน รับราชการในตําแหนงนักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ           

ที่สํานักปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) 
กระทรวงยุติธรรม 

 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



